
Uchwała nr V/79 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie szczegółowych zasad uprawniania zawodników  

do klubów I i II ligi na sezon 2014/2015 i następne 
 
I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 

§ 1 
W rozgrywkach I i II ligi mogą reprezentować klub wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry przez 
organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet.  
 

§ 2 
1. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 

systemu Extranet. 

2. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za 

pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 

 
§ 3 

1. Do wystąpienia o uprawnienie zawodnika do gry, klub zobowiązany jest załączyć 

następujące dokumenty: 

a) umowę transferową zawartą pomiędzy klubami, określającą datę zawarcia umowy, strony 

umowy, wysokość kwoty transferowej, oraz terminy płatności – wyłącznie w przypadku 

zawodnika pozyskanego na zasadzie transferu definitywnego lub czasowego; 

b) oświadczenie klubu odstępującego o zwolnieniu zawodnika – w przypadku pozyskania 

zawodnika, niezwiązanego kontraktem lub deklaracją gry amatora z innym klubem; 

c) potwierdzenie wyrejestrowania zawodnika z ZPN właściwego dla klubu odstępującego –  

wyłącznie w przypadku gdy zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje 

pomiędzy klubami, członkami innych Związków Piłki Nożnej; 

d) potwierdzenie dokonania opłaty na rzecz PZPN z tytułu zmiany przynależności klubowej 

zawodnika, w wysokości określonej w § 69-70 Uchwały nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników występujących w 

polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej; 

e) egzemplarz kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawartego pomiędzy 

klubem a zawodnikiem, o ile klub nie złożył go uprzednio; 

f) deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy w stosunku do zawodnika  

o statusie amatora; 

g) egzemplarz oświadczenia antykorupcyjnego zawodnika, o ile klub nie złożył go 

uprzednio, którego wzór, dla zawodnika profesjonalnego, stanowi załącznik do Uchwały 

nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki pomiędzy 

klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym, zaś dla zawodnika o statusie amatora 

- załącznik do Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2006 roku Zarządu PZPN – Zasady 

regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora;  

h) certyfikat transferowy zawodnika - w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry 

zawodnika pozyskanego z klubu zagranicznego; 



i) w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru 

Unii Europejskiej, dokumentację potwierdzającą legalizację jego pobytu i zatrudnienia na 

terytorium RP, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 69, 

poz. 415, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

30 sierpnia 2006 roku w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez 

konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1116, z 

późn. zm.). 

 
2. Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki, klub może być zobowiązany do przekazania 

dokumentów innych niż wymienione w ust. 1. 

 
§4 

Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, klub musi wystąpić o uprawnienie do gry co 
najmniej 11 zawodników. 
 

§ 5 
Potwierdzenie zawodnika do klubu w systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej 
oznacza, iż wszelkie informacje z zakresu zmiany przynależności klubowej i statusu zawodnika 
zawarte w systemie Extranet są prawdziwe, a zainteresowany klub uiścił wszelkie stosowne 
opłaty na rzecz Związku Piłki Nożnej. 
 
II. Traci moc Uchwała nr VIII/128 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie szczegółowych zasad uprawniania zawodników do klubów I i II ligi na sezon 
2011/2012 i następne. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od sezonu 
2014/2015. 
 

                               Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 


