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Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej 

 
Na podstawie Art. 36 § 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. ZASADY OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Uchwała niniejsza reguluje: 

 

a) status zawodników, 

b) prawa i obowiązki zawodników, 

c) zasady i tryb zgłaszania oraz potwierdzania zawodników, 

d) zasady i tryb zmiany przynależności klubowej przez zawodników, 

e) zasady i tryb uprawniania zawodników do gry, 

f)  zasady przeprowadzania zagranicznych transferów zawodników występujących w 

polskich klubach, 

g) uprawnianie do gry zawodników – cudzoziemców, 

h) sprawy finansowe. 

 
§ 2 
W rozumieniu niniejszych przepisów: 
1. zawodnik – oznacza osobę 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, będący członkiem PZPN, spełniający wymogi, określone we 

właściwych przepisach PZPN o członkostwie, 

3. kontrakt – oznacza umowę o pracę albo umowę cywilnoprawną, zawartą pomiędzy klubem 

sportowym a zawodnikiem profesjonalnym, 

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

przynależność klubową do klubu pozyskującego, 

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

przynależność klubową z klubu odstępującego, 

6. ekwiwalent za wyszkolenie – oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika wolnego, jaką 

klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu, 

7. ekwiwalent transferowy – oznacza opłatę, którą klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić 

klubowi odstępującemu z tytułu postanowień umowy transferowej, 

8. odszkodowanie –oznacza odszkodowanie, o którym mowa w Art. 9 i 10 Uchwały nr III/54 z dnia 

27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z późn. zm. – Minimalne 

wymagania dla standardowych kontraktów w sektorze zawodowej piłki nożnej („Uchwała o 

minimalnych wymaganiach dla standardowych kontraktów”) ,   

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

następnego, 



10. runda rozgrywkowa – oznacza odpowiednio okres od 01 lipca do 31 stycznia roku następnego 

i od 01 lutego do 30 czerwca danego roku, 

11. Regulamin FIFA – Regulamin FIFA w sprawie statusu i transferu zawodników (FIFA 

Regulations on the Status and Transfer of Players), 

12. transfer – oznacza zmianę przynależności klubowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

klubem odstępującym, a klubem pozyskującym, na podstawie której zawodnik będący 

zawodnikiem klubu odstępującego, na podstawie obowiązującego kontraktu, bądź 

obowiązującej deklaracji gry amatora, w chwili zawierania umowy transferu, zmienia 

przynależność do klubu pozyskującego. Niedopuszczalny jest transfer zawodnika wolnego. 

Transfer może mieć charakter definitywny lub czasowy, 

13. transfer pomostowy - dwie, powiązane ze sobą krajowe lub międzynarodowe zmiany 

przynależności klubowej zawodnika, obejmujące rejestrację tego zawodnika w innym 

(pośrednim) klubie, w celu obejścia prawa, obowiązujących przepisów piłkarskich lub 

oszukania osoby fizycznej lub prawnej, 

14. 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, 

15. zawodnik wolny – oznacza zawodnika, który nie jest związany z klubem kontraktem o 

profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub deklaracją gry amatora, 

16. Trzecia strona – osoba inna niż dwa kluby lub zawodnik przeprowadzające transfer zawodnika 

z jednego do drugiego albo każdy poprzedni klub, w którym zawodnik był zarejestrowany, 

17. ITC – oznacza międzynarodowy certyfikat transferowy, wydawany na podstawie i zasadach 

określonych w Regulaminie FIFA . 

 

§ 3 

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 ZAWODNIKÓW 

 

§ 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 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, wyżywienia 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) 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 z klubem piłkarskim, na okres 

nie przekraczający 3 lat. Wszelkie postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania 

umowy są nieważne.  

3. Prawa i obowiązki zawodników profesjonalnych oraz szczegółowe zasady, określające 

minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki 

nożnej reguluje odrębna Uchwała  o minimalnych wymaganiach dla standardowych 

kontraktów.  

4. 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. 

5. Zasady przetwarzania danych osobowych zawodników profesjonalnych, w tym zawodników 

niepełnoletnich, w szczególności dotyczące okresów w jakich dane osobowe zgodnie z Art. 17 

RODO, powinny zostać usunięte po zakończeniu obowiązywania kontraktów zawodników w 

sektorze zawodowej piłki nożnej, reguluje odrębna uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej. Dotyczy także sytuacji, kiedy pomimo nie zawarcia kontraktu, o którym mowa powyżej, 

zawodnik jest uznawany za zawodnika profesjonalnego, jeżeli otrzymuje jakiekolwiek 

świadczenie, oprócz świadczeń określonych § 7 niniejszej Uchwały.  

 

§ 9 
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: 

a) nie posiada deklaracji gry amatora, 

b) nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego, 

c) rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony, mają 

zastosowanie zasady określone w ust. 3 i 4 powyżej. 

6.  W przypadku podpisania deklaracji gry amatora lub w przypadku zawodnika, o którym mowa w 

ust. 5, zawodnik jest zobowiązany do reprezentowania klubu do zakończenia danego sezonu 

rozgrywkowego. 



7. W trakcie sezonu, na podstawie zgodnego, pisemnego oświadczenia klubu i zawodnika, klub 

może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu. W takiej sytuacji potwierdzenie w 

nowym klubie może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych, z uwzględnieniem postanowień 

§ 27 niniejszej uchwały.  

8. Zasady przetwarzania danych osobowych zawodnika o statusie amatora, w tym zawodników 

niepełnoletnich, w szczególności dotyczące okresów w jakich dane osobowe zgodnie z Art. 17 

RODO, powinny zostać usunięte po zakończeniu obowiązywania statusu zawodnika amatora lub 

po zwolnieniu zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu i potwierdzenie go w nowym klubie 

w okresach transferowych, reguluje odrębna uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

 
§ 10 
1. Zawodnik profesjonalny powinien posiadać kontrakt z klubem zawarty na czas określony nie 

krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego, przy czym strony mogą uzgodnić, że 

kontrakt obowiązuje do dnia następującego po dniu ostatniego meczu sezonu rozgrywkowego 

lub zakończenia miesiąca, w którym odbył się ostatni mecz sezonu rozgrywkowego  i nie 

dłuższy niż 5 lat. Jeden z egzemplarzy kontraktu, o której mowa powyżej, musi być złożony we 

właściwym organie, prowadzącym dane rozgrywki, o ile przepisy szczególne nie stanowią 

inaczej. Pomimo nawet nie zawarcia kontraktu, o którym 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 klasie 

rozgrywkowej, jest zawodnikiem profesjonalnym. 

2. Kontrakt, o którym mowa w § 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 kontraktu klub powinien przeprowadzić badania lekarskie zawodnika. W 

przypadku braku powyższych badań ważność kontraktu nie może być uzależniona od wyniku 

późniejszych badań lekarskich. 

4. Skuteczność zawarcia  kontraktu nie może być uwarunkowana pozytywnymi wynikami badań 

medycznych lub uzyskaniem pozwolenia na pracę. 

5. Umowa, przy sporządzaniu której skorzystano z usług pośrednika transakcyjnego musi 

zawierać imię oraz nazwisko danego pośrednika, któremu udzielono upoważnienia do 

reprezentowania interesów zawodnika oraz musi być przez niego parafowana. 

6. Kluby są zobowiązane do przestrzegania zobowiązań finansowych wobec zawodników, 

wynikających z postanowień zawartych kontraktów z zawodnikami oraz umów transferowych 

zawartych z innymi klubami. 

7. O ile statuty i regulaminy FIFA lub UEFA nie przewidują inaczej, organem właściwym do 

rozpoznawania wszelkich sporów majątkowych lub sporów o prawa niemajątkowe mogących 

być przedmiotem ugody, w tym sporów z zakresu postanowień finansowych kontraktów oraz 

umów transferowych jest Piłkarski Sąd Polubowny.  

8. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma wgląd we wszystkie kontrakty zamieszczone 

przez kluby w systemie Extranet. W uzasadnionych przypadkach, Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN, na zasadzie poufności, może udostępniać informacje zawarte w kontraktach 

właściwym organom PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej na potrzeby postępowań 

prowadzonych przez te organy. 

 

§ 11 
W rozgrywkach Ekstraklasy, I, II i III ligi oraz Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet mogą występować 
wyłącznie zawodnicy posiadający podpisany z klubem kontrakt lub podpisaną deklarację gry 
amatora. 
 



 
§ 12 
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. Powyższe nie wyłącza roszczenia klubu 

o wypłatę ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, określonego w odrębnych przepisach 

związkowych. 

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. 

 

§ 13 
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. 

 

§ 14 

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 

dnia, w którym zawodnik brał udział w ostatnim meczu w oficjalnych rozgrywkach PZPN i/lub ligi 

zawodowej, w klubie, w którym był zarejestrowany. 

 
§ 15 
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 odrębnej uchwale Zarządu 

PZPN.  

 

III. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ORAZ POTWIERDZANIA ZAWODNIKÓW 
 
§ 16 
1. Zgłaszanie i potwierdzanie zawodników do klubu może nastąpić jedynie w przypadku spełnienia 

przez zawodnika następujących warunków: 

a) nie jest zgłoszony lub potwierdzony do innego klubu lub jest zwolniony z poprzedniego, 

z wyjątkiem sytuacji określonej w § 24; 

b) uzyska pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku, gdy nie 

ukończył 18 roku życia. Wzór pisemnej zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

c) zostanie zarejestrowany w systemie Extranet na podstawie właściwie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały.  



2. Warunkiem potwierdzenia zawodnika do klubu Ekstraklasy, I lub II ligi jest przedstawienie 

kopii potwierdzenia dokonania opłaty na rzecz PZPN z tytułu zmiany przynależności 

klubowej zawodnika. 

3. Wymagane dokumenty Klub weryfikuje i przekazuje do właściwego Związku Piłki Nożnej 

celem potwierdzenia, na zasadach określonych przez ten Związek. 

4. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość informacji i danych osobowych 

podanych w złożonych dokumentach. 

5. Klub odstępujący jest zobowiązany do wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub 

deklaracji gry amatora z zawodnikiem w ciągu 3 dni od momentu złożenia pisemnego 

wniosku.  

6. W przypadku braku oświadczenia klubu o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora 

z zawodnikiem, nie wydanego w terminie, o którym mowa w ust. 5, wyrejestrowanie 

zawodnika może także nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ związku piłki 

nożnej właściwego dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane 

przez ten organ. 

7. Klub odstępujący nie może uzależniać wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub 

deklaracji gry amatora od innych przesłanek niż obowiązujący kontrakt lub deklaracja gry 

amatora. Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie jest związany kontraktem 

z klubem, nie może być uzależniona od zwolnienia z klubu odstępującego. 

8. Prawomocna decyzja lub decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności 

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 związanych z procesem 

wyrejestrowania i zarejestrowania zawodnika. 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. 

 

§ 17 
1. 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.   

2. Potwierdzenie zawodnika do klubu nie jest równoznaczne z uprawnieniem go do uczestnictwa 

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

Ekstraklasy. 

3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy potwierdzeni do klubu i uprawnieni 

do gry w systemie Extranet. Naruszenie tego postanowienia może skutkować nałożeniem 

sankcji sportowych określonych w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną i/lub sankcji dyscyplinarnych określonych 

w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

4. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma wgląd we wszystkie dokumenty zamieszczone 

przez kluby w systemie Extranet. 

 

§ 18 
Klub pozyskujący zawodnika obowiązany jest przedłożyć do właściwego związku piłki nożnej 
dokumenty potwierdzające: 
1. wyrejestrowanie z klubu odstępującego i informację o karach dyscyplinarnych;  

2. zawarcie umowy transferowej, prawomocną decyzję lub decyzję, której nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności właściwego organu związkowego, o której mowa w § 16 ust. 8 

bądź oświadczenie klubu o wygaśnięciu kontraktu bądź deklaracji gry amatora; 



3. pisemną zgodę zawodnika lub rodziców bądź opiekunów prawnych w przypadku zawodnika, 

który nie ukończył 18 roku życia; 

4. kontrakt między klubem a zawodnikiem w przypadku zawodnika profesjonalnego; 

5. deklarację gry amatora, o ile organ prowadzący rozgrywki nie postanowi inaczej z 

zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 1; 

6. dowód uregulowania opłat regulaminowych, określonych niniejszą Uchwałą. 

 

§ 19 
Dokumenty, o których mowa w § 18 ust 2, 4 i 5, muszą być podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli klubu. 
 
§ 20 
1. Żadnym klubom nie wolno zawierać umów, które pozwalają klubowi będącemu/klubom 

będącym stroną umowy oraz jakiejkolwiek osobie trzeciej na uzyskanie możliwości wywierania 

wpływu na niezależność, politykę lub funkcjonowanie swoich drużyn przy zatrudnianiu oraz 

kwestiach związanych z transferem. 

2. Żadnym klubom ani zawodnikom nie wolno zawierać umów z osobami trzecimi, zgodnie z 

którymi osoba trzecia zostaje uprawniona do uczestniczenia, w całości lub w części, w 

rekompensacie wypłacanej w związku z przyszłym transferem zawodnika z jednego klubu do 

drugiego lub na osobę trzecią zostają przeniesione jakiekolwiek prawa w związku z przyszłym 

transferem lub rekompensatą za transfer. 

3. Jakiekolwiek porozumienia lub umowy pomiędzy klubem oraz osobą trzecią nie mogą utrudniać 

realizacji stosunku członkostwa i pochodnych do niego stosunków pracowniczych albo 

cywilnoprawnych zawodnika w klubie piłkarskim. 

4. Każda czynność prawna lub faktyczna naruszająca postanowienia ust. 1-3 stanowi naruszenie 

dyscypliny związkowej. 

 

§ 20.1. 
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie  

i wadze zagrożenia, Klub pozyskujący zawodnika, zgodnie z postanowieniami  

§ 18 niniejszej uchwały, przedkładając do właściwego Związku Piłki Nożnej dokumenty 

potwierdzające: 

1.Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 32 RODO, aby 

przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, i aby móc 

to wykazać. Środki te są w miarę potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. 

2.Uzyskuje stosowne zgody, w tym zgody wyrażone przez rodziców lub opiekunów prawnych 

zawodników niepełnoletnich, które reguluje Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

3.Informacje o karach dyscyplinarnych, które przetwarzane mogą być jedynie z zachowaniem 

postanowień Art. 9 ust. 2 lit. a) i b) i Art.10 RODO. 

4.Realizuje obowiązek informacyjny względem osób, które są podmiotami przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z Art. 13 RODO.  

 

IV. ZASADY I TRYB ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ PRZEZ ZAWODNIKÓW 
 
§ 21 
1. Zawodnik może być potwierdzony jednocześnie tylko w jednym klubie. 

2. Zawodnicy mogą być potwierdzeni maksymalnie do trzech klubów w ciągu okresu od 1 lipca 

do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych 

meczach jedynie w dwóch klubach.  



3. Zawodnik, niezależnie od statusu (amator lub zawodnik profesjonalny) może zmienić 

przynależność klubową wyłącznie w okresach transferowych, z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszej uchwały. 

4. Klub, który zamierza podpisać kontrakt z zawodnikiem musi poinformować o tym pisemnie 

aktualny klub zawodnika, zanim rozpocznie negocjacje z zawodnikiem.  

5. Zawodnik może podpisać kontrakt z innym klubem wyłącznie, jeżeli jego kontrakt lub deklaracja 

gry amatora wygasły lub wygasną w ciągu sześciu miesięcy.  

6. Naruszenie postanowień ust. 4 i 5 powyżej może skutkować nałożeniem sankcji 

dyscyplinarnych przez właściwe organy PZPN. 

7. Żaden klub ani zawodnik nie mogą uczestniczyć w transferze pomostowym. Przyjmuje się 

domniemanie, chyba, że ustalono inaczej, że w przypadku dwóch kolejnych zmian 

przynależności klubowej (krajowych lub międzynarodowych) tego samego zawodnika 

następujących w okresie 16 tygodni, wszystkie strony (kluby i zawodnik) uczestniczące w tych 

dwóch zmianach przynależności klubowej brały udział w transferze pomostowym.  

8. Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć sankcje dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem 

Dyscyplinarnym na uczestniczące kluby i zawodnika w sytuacji, gdy zmiany przynależności 

klubowej zostały dokonane w ramach transferu pomostowego. 

 

 

§ 21.1 
 
1. Kluby są zobowiązane do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych wobec innych 

klubów zgodnie z warunkami określonymi w umowach transferowych. 

2. Każdy klub, w stosunku do którego w orzeczeniu Piłkarskiego Sądu Polubownego ("PSP") 

stwierdzono zwłokę z płatnością o ponad 30 dni bez podstawy wynikającej z umowy 

transferowej, może zostać ukarany przez Komisję Dyscyplinarną PZPN zgodnie z Regulaminem 

Dyscyplinarnym PZPN. 

3. Aby klub mógł zostać uznany za posiadającego zaległe zobowiązania w rozumieniu niniejszego 

art. 21.1 i ukarany przez Komisję Dyscyplinarna PZPN zgodnie z ust. 2 powyżej, klub wierzyciel 

musi na piśmie wezwać klub dłużnika do zapłaty i wyznaczyć temu klubowi co najmniej 

dziesięciodniowy termin na wykonanie zobowiązań finansowych. 

4. W przypadku, gdy PSP w wyroku stwierdzi podstawy do orzeczenia sankcji dyscyplinarnych 

wobec klubu, po uprawomocnieniu się wyroku PSP przekaże akta sprawy do Komisji 

Dyscyplinarnej. 

 

 

§ 22 
1. Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje: 

a) na podstawie umowy zawartej między zainteresowanymi klubami lub 

b) na podstawie oświadczenia klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem, 

wydanego w ciągu 3 dni od zgłoszenia wniosku o wydanie takiego oświadczenia. lub 

c) na podstawie decyzji podjętej przez organ prowadzący dane rozgrywki związku piłki nożnej 

właściwy dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten 

organ. 

2. Zawodnik, który ukończył 19 rok życia może zmienić przynależność klubową, jedynie do klubu 

posiadającego zespół uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich seniorów. 

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

w ciągu 7 dni od daty jego podpisania przekazany do organu prowadzącego rozgrywki. 

4. Za terminowe przekazanie aneksu do organu prowadzącego rozgrywki odpowiedzialny jest 

klub pozyskujący zawodnika. 



5. 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. 

 

§ 23 
1. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących  

w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi, I i II ligi kobiet może nastąpić  

w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających 

każdego roku w terminach ustalonych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

2. Zmiana przynależności klubowej zawodników pozyskiwanych z klubów zagranicznych może 

nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) 

przypadających każdego roku w terminach ustalonych przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

3. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach 

Centralnej Ligi Juniorów, Centralnej Ligi Juniorek, III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych, a 

także III ligi i niższych klas rozgrywkowych kobiet może nastąpić w okresie jednego z dwóch 

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

a) od 1 lipca do 31 sierpnia; 

b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik 

zostaje uprawniony 

4. W zimowym okresie transferowym, zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów 

uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet, może 

nastąpić wyłącznie w terminie przewidzianym dla tego okresu transferowego. W sytuacji 

potwierdzenia zawodnika do klubu po tym okresie, nie jest dozwolone uprawnienie takiego 

zawodnika do rozgrywek Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet, z zastrzeżeniem 

postanowień § 27. 

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

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

terminach: 

a) od 1 lipca do 30 września; 

b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik 

zostaje uprawniony 

6. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, o których mowa w § 18 

w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, wówczas potwierdzenie i 

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

7. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni 

dzień terminu uważa się następny dzień roboczy. 

8. W sytuacji, gdy klub uczestniczący w rozgrywkach UEFA zobowiązany jest do uprawnienia 

zawodników do rozgrywek UEFA przed rozpoczęciem okresu transferowego, potwierdzenie i 

uprawnienie zawodników może nastąpić na 7 dni przed upływem terminu zgłoszenia 

zawodników do rozgrywek UEFA. 

9. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z decyzji FIFA, UEFA lub innych 

nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć 

inne terminy okresów transferowych, dostosowując je do otrzymanych wytycznych lub 

zaistniałej, niezależnej od PZPN sytuacji. 

 

§ 24 
1. W przypadku sporów pomiędzy zainteresowanymi klubami co do wysokości ekwiwalentu, 

zawodnik może być uprawniony do gry w klubie.  



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

dłuższy niż 14 dni od dnia, kiedy decyzja stała się prawomocna. 

3. Brak realizacji zapłaty ekwiwalentu w określonym terminie powoduje automatyczne 

zweryfikowanie wyników meczów z udziałem zawodnika jako walkower 0:3 na niekorzyść 

drużyny klubu pozyskującego. 

 

§ 25 
W okresie odbywania prawomocnej kary czasowej dyskwalifikacji, zawodnik nie może zmienić 
przynależności klubowej.  
 
§ 26 
1. Zawodnicy mogą być transferowani czasowo do gry w innym klubie w okresach przewidzianych 

w § 23, na okres co najmniej do rozpoczęcia następnego okresu transferowego, z 

zastrzeżeniem § 27. 

2. Aneks do umowy transferu czasowego przedłużający okres obowiązywania umowy musi być, 

pod rygorem nieważności, zawarty przed upływem terminu określonego w pierwotnej umowie.  

3. Czasowy transfer zawodnika profesjonalnego może nastąpić na okres nie dłuższy niż okres 

obowiązywania kontraktu w klubie odstępującym. W takim przypadku, klub pozyskujący jest 

zobowiązany do podpisania z zawodnikiem kontraktu na okres odpowiadający okresowi 

wypożyczenia. 

4. Czasowy transfer zawodnika o statusie amatora może nastąpić na okres obejmujący co 

najmniej jedną rundę rozgrywkową, przy czym nie dłuższy niż do zakończenia danego sezonu 

rozgrywkowego. 

5. Klub pozyskujący zawodnika na podstawie umowy transferu czasowego, nie może go 

transferować do innego klubu. 

6. Umowa między zainteresowanymi klubami nie może być zawarta bez pisemnej zgody 

zawodnika.  

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

odstępującego za zgodą stron i zawodnika, przy czym jego potwierdzenie do klubu może 

nastąpić wyłącznie w okresie transferowym, z zastrzeżeniem postanowień § 27. 

8. W sytuacji przedstawionej w ust. 7 niezbędnie jest podpisanie stosownego aneksu do umowy. 

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

wcześniejszego powrotu zawodnika do klubu odstępującego w sytuacji braku płatności całości 

kwoty ekwiwalentu transferowego lub kolejnych rat finansowych. 

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

klubu odstępującego. Wyrejestrowania zawodnika w systemie Extranet dokonuje Związek Piłki 

Nożnej właściwy dla klubu pozyskującego zawodnika na podstawie umowy transferu 

czasowego. 

11. 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 Piłki Nożnej, na terenie, którego zawodnik uprawiał piłkę 

nożną na podstawie transferu czasowego. 

 

§ 27 
1. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których mowa w § 

23 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach: 

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

ust. 3, 

b) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, 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,  



c) 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, 

z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr I/10 z dnia 28 stycznia 2018 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania 

zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich, 

d) prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności właściwego 

organu o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu lub nieważności kontraktu lub skutecznego 

oświadczenia zawodnika o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, 

e) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika występującego na pozycji 

bramkarza w sytuacji kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, 

przynajmniej jednego bramkarza uprawnionego do gry w danej klasie rozgrywkowej, 

f) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, który dotychczas nigdy nie był 

potwierdzony do żadnego klubu, 

g) uzyskania ITC po zakończeniu okresu transferowego, jeżeli wystąpienie PZPN do FIFA o 

wydanie ITC lub zgody na transfer zawodnika niepełnoletniego nastąpiło przed 

zakończeniem okresu transferowego, 

h) w sytuacji tymczasowego zastąpienia zawodniczki, w związku z jej nieobecnością z 

powodu macierzyństwa, przy czym okres obowiązywania kontraktu takiej zawodniczki, o 

ile nie uzgodniono inaczej, trwa od dnia zgłoszenia do dnia poprzedzającego rozpoczęcie 

pierwszego okresu rejestracyjnego po zakończeniu nieobecności z powodu macierzyństwa 

zastępowanej zawodniczki, 

i) w przypadku zakończenia przez zawodniczkę nieobecności z powodu macierzyństwa. 

2. Poza okresem jednego z dwóch okien transferowych, o których mowa w § 23 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 pkt a) 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. 

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia letniego okresu transferowego posiadali status 

zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, 

jednak nie później niż do zakończenia najbliższego tzw. zimowego okresu transferowego , a 

następnie uprawnieni do gry. 

5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia zimowego okresu transferowego posiadali status 

zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, 

jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry. 

 

§ 28 
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 braku porozumienia pomiędzy klubami w sprawie przynależności klubowej 

zawodnika - amatora, o jego przynależności klubowej rozstrzyga odpowiedni organ 

Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, w przypadku klubów z różnych związków piłki nożnej - 

Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, zaś w przypadku klubów 

uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – właściwy organ spółki prowadzącej i 

zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy. 



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

wystąpić klub pozyskujący lub odstępujący.   

 

§ 29 
1. Organami właściwymi do podejmowania decyzji w I instancji w sprawach zmiany 

przynależności klubowej zawodników są: 

a. właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy – w 

sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu uczestniczącego w 

rozgrywkach Ekstraklasy; 

b. Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w sytuacji zmiany 

przynależności klubowej zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach I i II ligi, 

Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet oraz w sytuacji sporu między klubami, których siedziby 

znajdują się na terenie różnych związków piłki nożnej; 

c. właściwy organ związku piłki nożnej w sytuacji zmiany przynależności klubowej 

zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach III ligi, prowadzonych przez ten 

Związek; 

d. właściwy organ związku piłki nożnej w sytuacji zmiany przynależności klubowej 

zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach prowadzonych przez ten 

Związek. 

2. Organami właściwymi do podejmowania decyzji w II instancji w sprawach zmiany 

przynależności klubowej zawodników są: 

a. Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN w stosunku do decyzji podjętych w I instancji 

przez właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy i 

Komisję ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN; 

b. Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego w stosunku do decyzji podjętych 

w I instancji przez właściwy organ związku piłki nożnej prowadzący rozgrywki III ligi; 

c. komisja odwoławcza Związku Piłki Nożnej w stosunku do decyzji podjętych w I instancji 

przez właściwy organ związku piłki nożnej. 

3. Odwołanie od decyzji I instancji winno być wniesione w terminie 3 dni od daty otrzymania 

decyzji wraz z uzasadnieniem. 

4. Organ I instancji jest zobowiązany do przekazania dokumentacji zgromadzonej w trakcie 

prowadzonego postępowania niezwłocznie po wystąpieniu organu II instancji. 

5. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne. 

6. Organy właściwe do podejmowania decyzji w sprawach zmiany przynależności klubowej 

zawodników, o których mowa w § 29 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, uwzględniając charakter, 

zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, wdrażają 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 32 RODO, aby przetwarzanie 

odbywało się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, i aby móc to wykazać. Środki te są w miarę 

potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. 

 
V. ZASADY I TRYB UPRAWNIANIA ZAWODNIKÓW DO GRY 
 
§ 30 
1. Szczegółowe zasady uprawniania zawodników do gry określa organ prowadzący rozgrywki. W 

szczególności ustala formę i sposób przekazania dokumentów niezbędnych do dokonania 

uprawnienia zawodników do gry. 

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

zawartych w wystąpieniu o uprawnienie. 

3. Organ prowadzący dane rozgrywki obowiązany jest uprawnić zawodnika niezwłocznie, nie 

później jednak niż w okresie 10 dni od daty otrzymania wystąpienia klubu. 



4. W trakcie obowiązującego uprawnienia zawodnika do gry, organ prowadzący rozgrywki może 

podjąć decyzję o zawieszeniu bądź cofnięciu uprawnienia w sytuacji stwierdzenia 

nieprawidłowości w dokumentach, na podstawie których dokonano uprawnienia do gry, przy 

czym podstawą ww. czynności nie mogą być prowadzone postępowania lub podjęte w ich 

wyniku nieprawomocne decyzje odpowiednich organów PZPN lub Wojewódzkich Związków 

Piłki Nożnej z zakresu przynależności klubowej zawodnika. 

5. Uprawnienie do gry zawodnika pozyskanego z klubu zagranicznego, może nastąpić po 

przekazaniu organowi prowadzącemu rozgrywki ITC.  

6. W przypadku, gdy polski klub pozyskujący wystąpił za pośrednictwem PZPN do właściwej 

federacji o wydanie ITC, potwierdzenie zawodnika do klubu może mieć charakter warunkowy i 

nie upoważnia do uprawnienia zawodnika do czasu wydania ITC przez właściwą federację lub 

na skutek decyzji FIFA.  

 

VI. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAGRANICZNYCH TRANSFERÓW ZAWODNIKÓW 
WYSTĘPUJACYCH W POLSKICH KLUBACH 
 
§ 31 
1. Zawodnicy występujący w polskich klubach mogą być transferowani do zagranicznego klubu na 

zasadach określonych przez FIFA. 

2.  Status and Transfer of the Players. 

3. Zmiana przynależności klubowej zawodnika nieletniego (poniżej 18 roku życia) pomiędzy 

klubami - członkami różnych federacji krajowych, jest niedozwolona, z zastrzeżeniem wyjątków 

określonych w Art. 19 i 19bis FIFA Status and Transfer of Players. 

 
§ 32 
1. Z wnioskiem o wydanie ITC zwraca się do PZPN federacja zagraniczna nowego klubu 
zawodnika. 
2.  PZPN wystawi klubowi, w którym zawodnik jest zarejestrowany, tzw. paszport zawodnika, 
wskazujący wszystkie polskie kluby, w których był potwierdzony, począwszy od sezonu, w którym 
ukończył 12 rok życia lub wcześniej. 
 
§ 33 
Umowę transferową z klubem zagranicznym zawiera bezpośrednio klub polski. 
 
§ 34 
Zawodnik, który był czasowo transferowany do zagranicznego klubu, staje się po powrocie do kraju 
automatycznie zawodnikiem odstępującego klubu. 
 
VII. UPRAWNIANIE DO GRY ZAWODNIKÓW – CUDZOZIEMCÓW 
 
§ 35 
1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – 

cudzoziemców. 

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

uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, 

przy czym uprawnienie do gry w drużynie seniorów może nastąpić po przedstawieniu przez 

klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce 

oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę. Liczbę zawodników - cudzoziemców 

spoza obszaru Unii Europejskiej mogących równocześnie występować w poszczególnych 

meczach określają odrębne przepisy PZPN i regulaminy poszczególnych rozgrywek. 

3. W sytuacji potwierdzenia do klubu zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej, 

jego uprawnienie do gry w drużynie seniorów może nastąpić po dostarczeniu organowi 



prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu i zatrudnienia na 

terytorium RP. 

4. W okresie obowiązującego uprawnienia zawodnika do gry, klub jest odpowiedzialny, pod 

rygorem kary dyscyplinarnej, o której mowa w Art. 102 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, za 

niezwłoczne poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach 

dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP.  

5. Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę stanowi podstawę 

do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki uprawnienia zawodnika do 

gry. 

6. Zawodnik - cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i 

uprawniony do gry w drużynie seniorów wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu 

na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 7  

7. Dopuszcza się potwierdzenie i uprawnienie do gry w klubie IV ligi i niższych klas 

rozgrywkowych kobiet i mężczyzn jednego zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru Unii 

Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika 

dokumentów zaświadczających legalizację pobytu w Polsce. Powyższe ograniczenie nie 

dotyczy zawodników uczestniczących wyłącznie w rozgrywkach juniorów dowolnej kategorii 

wiekowej. 

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

gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie. 

 

VIII. SPRAWY FINANSOWE 
 
§ 36 
Opłaty za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w rozgrywkach wszystkich klas ustalają 
we własnym zakresie związki piłki nożnej, z uwzględnieniem postanowień § 37 ust. 18. 
 
§ 37 
1. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na 

rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za 

wyszkolenie lub kwoty odstępnego. 

 

2. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferu 

definitywnego lub czasowego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku 

Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie 

może być mniejsza niż równowartość 100 dolarów USA. 

 

3. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu polskiego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz 

macierzystego Związku Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za 

wyszkolenie lub kwoty odstępnego. 

 

4. Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego, na podstawie umowy transferu definitywnego 

– odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku 

Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie 

może być niższa niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 1.500 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 1.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 200 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 150 zł. 



 

5. Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego, na podstawie umowy transferu czasowego – 

odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku 

Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie 

może być niższa niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 1.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 750 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 750 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 150 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 100 zł. 

 

6. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz 

Polskiego Związku Piłki Nożnej 1,5% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, 

ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty odstępnego. 

 

7. Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego zobowiązany jest do dokonania opłat na rzecz 

właściwego Wojewódzkiego ZPN w ciągu 14 dni od dnia otrzymania ustalonego ekwiwalentu 

transferowego, ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty odstępnego 

W przypadku, gdy ekwiwalent transferowy, ekwiwalent za wyszkolenie lub kwota odstępnego 

przekazywana jest w ratach, wówczas wpłata całej wymaganej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni 

od dokonania zapłaty I raty. 

 

8. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego zobowiązany jest do dokonania opłat na 

rzecz właściwego Wojewódzkiego ZPN i PZPN w ciągu 14 dni od dnia wydania ITC. 

W przypadku, gdy ekwiwalent transferowy, ekwiwalent za wyszkolenie lub kwota odstępnego 

przekazywana jest w ratach, wówczas wpłata całej wymaganej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni 

od dokonania zapłaty I raty. 

 

9. Klub pozyskujący zawodnika wolnego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego 

Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty 

odstępnego, przy czym wpłata nie może być niższa niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 4.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 3.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 2.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 400 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 300 zł. 

 

10. Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu definitywnego – odpłatnego lub 

nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od 

kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa 

niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 1.500 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 1.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 200 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 150 zł. 

 

11. Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu czasowego – odpłatnego lub 

nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od 



kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa 

niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 1.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 750 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 750 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 150 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 100 zł. 

 

12. W przypadku dokonywania płatności transferowych w walutach obcych, opłaty wskazane w 

ust. 1, 2, 6, 9-11 rozliczane są wg kursu NBP obowiązującego w dniu wydania ITC. 

 

13. Klub pozyskujący zawodnika zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Polskiego Związku Piłki 

Nożnej:  

▪ dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.500 zł 

▪ dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi : 1.500 zł 

▪ dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 1.000 zł 

 

14. Klub pozyskujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty w dniu wystąpienia o potwierdzenie 

zawodnika w macierzystym Związku Piłki Nożnej. 

 

15. Opłaty za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w prowadzonych przez siebie 

rozgrywkach, ustalają we własnym zakresie Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, przy czym: 

• w przypadku rozgrywek piłki nożnej mężczyzn opłaty nie mogą przekraczać wysokości 

75% ustalonych dla zawodników II ligi, 

• w przypadku rozgrywek piłki nożnej kobiet opłaty nie mogą przekraczać wysokości 75% 

ustalonych dla zawodniczek I ligi kobiet. 

 

16. Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, klub pozyskujący zawodnika, zobowiązany jest 

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

wyrejestrowanie zawodnika, w następującej wysokości: 

• w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach 

Ekstraklasy – 750 złotych, 

• w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach I lub 

II ligi – 500 złotych, 

• w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach III ligi 

- 300 złotych, 

• w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach klas 

niższych - 150 złotych, 

• nie pobiera się opłat w przypadku zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach piłki 

nożnej kobiet. 

17. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po upływie okresu czasowego 

transferowania opłaty nie są pobierane. W tym przypadku związek, na terenie którego 

zawodnik uprawiał piłkę nożną na zasadzie transferu czasowego jest zobowiązany sporządzić 

na wyrejestrowaniu adnotację o nałożonych karach.   

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

o których mowa w ust. 1-5 i 9-11 lub zwolnić klub z obowiązku ich uiszczenia. 

19. 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. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
§ 38 
1. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

2. W przypadku, gdy na mocy FIFA Status and Transfer of the Players określono postanowienia, 

obowiązujące wszystkie federacje, przepisy FIFA Status and Transfer of the Players stosuje 

się odpowiednio.  

3. W przypadku braku regulacji krajowej, postanowienia FIFA Status and Transfer of the Players 

stosuje się odpowiednio.  

4. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony  

w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 

 

II. Tracą moc: 
1. Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie statusu zawodników występujących w 

polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej. 

2. Uchwała nr VI/86 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie uprawnień zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach UEFA 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 
2015 r. 

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 
  



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

_______________________ 
miejscowość i data 

 
 

Zgody rodziców/opiekunów prawnych 
dotyczące przetwarzania danych dziecka/podopiecznego   

 

Imię i nazwisko zawodnika/uczestnika*:  

Data urodzenia zawodnika/uczestnika*:  

PESEL zawodnika/uczestnika*:  

(inne niezbędne dane)  

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego zawodnika (I)*:  

Numer kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 
zawodnika (I*): 

 

PESEL rodzica/opiekuna prawnego zawodnika*:  

  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego zawodnika (II)**:  

Numer kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 
zawodnika (II)**: 

 

PESEL rodzica/opiekuna prawnego zawodnika**:  

 

OŚWIADCZENIE JEDNEGO RODZICA:  
 
W przypadku niemożności uzyskania zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych, poniższe oświadczenie 
wypełnia jeden z rodziców/opiekunów prawnych: 
Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 97 1) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy (Dz.U. 2019 poz. 2086 z późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź uzyskałam/em zgodę na 
przetwarzanie danych od drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 

1) Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i 
uprawnione do jej wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; 
w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. 

____________________________________ 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 
 
Jako rodzic/e bądź opiekun/owie prawny/ni zawodnika/uczestnika ____________________________ 

(imię i nazwisko) uczestniczącego w  

___________________________________________________ (nazwa wydarzenia), którego 

organizatorem jest _________________________________(nazwa podmiotu), oświadczam/y, że: 

nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka/podopiecznego w 

___________________________ (nazwa wydarzenia/formy udziału np. treningi itp.) oraz 

jednocześnie wyrażam/y  zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba 

zaistnieje. 



 
Podpis (I) __________________________    Podpis (II) _______________________________                                                                                                            
 
 
ZGODY OBOWIĄZKOWE: 
 
 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny 
na udział mojego dziecka treningach/ zawodach/ meczach/ rozgrywkach/ zgrupowaniach/ 
inne organizowanych przez…………………………………………………..  (nazwa 
podmiotu). 
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny 
na udział mojego dziecka w formach aktywności wskazanych w powyższej zgodzie 
organizowanych przez ……………………………………………………………………………. 
(nazwa podmiotu), poza jego siedzibą – wyjazdy, wypoczynek związany z 
przemieszczaniem się dziecka.  
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
…………………………………………………………………………………(nazwa podmiotu)  
z siedzibą …………………………………………………………………………………………… 
(adres) moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w formach 
aktywności wskazanych w powyższych zgodach, w tym w celach elektronicznej rejestracji 
mojego dziecka w systemie Extranet Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN) oraz 
portalu www.laczynaspilka.pl lub inne. 
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
…………………………………………………………………………………..(nazwa podmiotu) 
danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem mojego dziecka w formach 
aktywności wskazanych w powyższych zgodach w tym w celach elektronicznej rejestracji 
mojego dziecka w systemie Extranet PZPN oraz portalu www.laczynaspilka.pl lub inne. 
 

 
Podpis (I) __________________________   Podpis (II) ________________________________                                                                                                            
 
 
 
ZGODY DOBROWOLNE: 
 

 TAK NIE  Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez mnie oraz przez moje dziecko/podopiecznego 
informacji handlowych drogą elektroniczną, pochodzących od …………………………… 
(nazwa podmiotu).  

 
 

 
Podpis (I) __________________________    Podpis (II) _______________________________                                                                                                            

 
 

*pole obowiązkowe, **pole nieobowiązkowe w przypadku, gdy zawodnik ma tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego lub 
zgoda została uzyskana na odległość (oświadczenie jednego rodzica). 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 – ODRĘBNY DOKUMENT JAKO ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU 
 

 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

http://www.laczynaspilka.pl/
http://www.laczynaspilka.pl/


 


