
U nr III/21 z dn. 26.07.2002 r. 
zm. U nr VIII/98 z dn. 3.06.2008 r. 
zm. U nr IX/123 z dn. 3 i 7.07.2008 r.  

Uchwała nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

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

ZASADY 

regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora 

(tekst jednolity)  

 

Art. 1 

Niniejsze postanowienia regulują stosunki zachodzące pomiędzy klubem sportowym a 

zawodnikiem o statusie amatora występującym w rozgrywkach piłkarskich organizowanych 

przez PZPN, związki piłki nożnej. 

Art. 2 

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. 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. 

Art. 3 

Ewidencję zawodników o statusie amatora prowadzą: 

1. Organ prowadzący rozgrywki Ekstraklasy w odniesieniu do zawodników uczestniczących 

w rozgrywkach Ekstraklasy.  

2. PZPN w odniesieniu do zawodników uczestniczących w rozgrywkach I, II i III ligi.  

3. Związki piłki nożnej w odniesieniu do zawodników uczestniczących w rozgrywkach IV ligi 

i klas niższych. 

4. Prowadzenie ewidencji zawodników uczestniczących w rozgrywkach III ligi, o których 

mowa w pkt 2 PZPN może powierzyć związkom piłki nożnej, prowadzącym z 

upoważnienia PZPN te rozgrywki w poszczególnych grupach. 
 
Art. 4 

Chęć uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik amator 
wyraża przez podpisanie karty zgłoszenia oraz podania o przyjęcie do klubu, które 
pozostaje w klubie, zaś jego kopia jest przekazywana do Wojewódzkiego Związku Piłki 
Nożnej, którego ten klub jest członkiem.  



Art. 5 
Do każdego podania o przyjęcie do klubu zawodnik dołącza oświadczenie o treści 
stanowiącej załącznik nr 1. Postanowienie to dotyczy również zawodników już 
występujących w danym klubie.            

Art. 6 
1. Zabroniony jest udział zawodnika o statusie amatora w zakładach bukmacherskich, 
jeżeli klub, który reprezentuje występuje w Ekstraklasie, I, II i III lidze oraz w 
rozgrywkach pucharowych na szczeblu centralnym. Naruszenie powyższego zakazu 
pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych.  

2. W przypadku dopuszczenia się przez zawodnika o statusie amatora, biorącego udział 

w rozgrywkach seniorskich, przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym 

wyrokiem sądu karnego lub prawomocną decyzją dyscyplinarną organu PZPN lub 

właściwego związku piłki nożnej zawodnik zobowiązany jest wpłacić na konto 

macierzystego ZPN kwotę 20.000 zł.  

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, sporządzone wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały dołączane jest do podania, o którym mowa w art. 4 

nin. uchwały.     

4. Zobowiązania określone w ust. 2 i 3 są składane w klubie, w którym zawodnik 

występuje przed terminem rozpoczęcia rozgrywek na sezon 2008/2009.   

Art. 7 
Zasady transferu zawodnika o statusie amatora reguluje Uchwała nr II/11 z dnia 19 maja 
2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej (z późniejszymi zmianami). 

Art. 8 
1. W stosunku do zawodnika o statusie amatora, który w trakcie sezonu piłkarskiego 
opuści samowolnie klub, w którym uprawia dobrowolnie sport piłki nożnej na 
zasadach, o których mowa w art. 5, zastosowana będzie automatycznie 12-miesięczna 
karencja. 
2. W trakcie trwania karencji zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach 
mistrzowskich w kraju i za granicą. 

3. Okresu odbywania kary dyskwalifikacji oraz niezbędnego czasu na leczenie kontuzji 

przez zawodnika o statusie amatora nie wlicza się do okresu 12 miesięcznej karencji. 

 

Art. 9 

Klub odstępujący zawodnika amatora w trakcie trwania sezonu piłkarskiego w okresie 

przewidzianym na dokonywanie zmian przynależności klubowej może żądać od klubu, 

do którego zawodnik przechodzi, ekwiwalentu za wyszkolenie piłkarza. 

Art. 10 



1. W przypadku, gdy zawodnik o statusie amatora, przechodzi po zakończeniu sezonu 

piłkarskiego do innego klubu, tenże klub powinien zapłacić poprzedniemu klubowi kwotę 

ekwiwalentu za wyszkolenie piłkarza, chyba, że właściwe przepisy stanowią inaczej. 

2. Do ustalania zasad, o których mowa w art. 9 i art. 10, i ich aktualizacji upoważnia się 

Zarząd PZPN. 

Art. 11 

Traci moc Uchwała nr III/19 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej. 

Art. 12 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Prezes PZPN Michał Listkiewicz 
 
 

Załącznik do uchwały nr VIII/98 z dnia 3 czerwca 2008 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie deklaracji etyki zawodników o statusie amatora 

   
  

______________, dnia ___________ 
                   (miejscowość) 

______________________ 
          (imię i nazwisko) 

 
Oświadczenie 

 
Jako zawodnik o statusie amatora i członek wielkiej piłkarskiej społeczności 
zobowiązuję się do respektowania obowiązujących w piłce nożnej zasad i 
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. 

 
        ______________________ 

                      (podpis zawodnika) 

____________________________ 
(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)  

 
 
 

Załącznik do uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku 
z późn zm. dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy 
klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora 

    
        ____________, dnia ___________ 
          (miejscowość) 



____________________ 
       (imię i nazwisko) 

____________________ 
         (nazwa klubu)  

 
Oświadczenie 

 
Jako zawodnik o statusie amatora i członek wielkiej piłkarskiej społeczności 
zobowiązuję się do respektowania obowiązujących w piłce nożnej zasad i 
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 lub prawomocną decyzją dyscyplinarną organu 
PZPN lub właściwego związku piłki nożnej zobowiązuje się wpłacić na konto 
macierzystego ZPN kwotę 20.000 zł.  
  

        ___________________________ 
                 (podpis zawodnika amatora) 

____________________________ 
(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)  

 
 
 


