
Uchwała nr V/58 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu PZPN w sprawie zwolnienia klubów 
uczestniczących w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych w sezonie 2020/2021 

z obowiązku wniesienia zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki  
Nożnej z tytułu udziału w rozgrywkach w sezonie 2020/2021, o której mowa w Uchwale nr 

V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie zryczałtowanej opłaty na rzecz 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące w 

rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020  
 

 
 
I. Na podstawie Art. 36 § 1 pkt. 11) i 25) Statutu PZPN, w ramach realizacji programu wsparcia 
polskich klubów piłkarskich, w związku z ich wyjątkową sytuacją organizacyjno-ekonomiczną 
wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 
i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium 
Polski, postanawia się, co następuje: 

 
Art. 1 

 
Zwalnia się kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych w sezonie 
2020/2021 z obowiązku wniesienia zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej, o której mowa w Uchwale nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie 
zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby 
uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020. 
 

Art. 2 
 
W związku ze zmniejszeniem przychodów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w sezonie 
2020/2021, Polski Związek Piłki Nożnej przekaże: 
- każdemu z 4 Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej prowadzących rozgrywki III ligi 
dofinansowanie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby klubów uczestniczących w rozgrywkach III 
ligi w prowadzonych przez dany WZPN rozgrywkach w sezonie 2020/2021 i wysokości opłaty 
ryczałtowej przyjętej dla III ligi oraz  
- wszystkim Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej  dofinansowanie w wysokości stanowiącej 
iloczyn liczby drużyn klubów - członków danego Wojewódzkiego ZPN uczestniczących w 
rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych w sezonie 2020/2021 i wysokości opłaty 
ryczałtowej przyjętej dla danej klasy rozgrywkowej, zgodnie z postanowieniami Art. 1 ust. 2 
Uchwały nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie zryczałtowanej opłaty na 
rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące  
w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020. 
 
 

Art. 3 
 

Środki, o których mowa w Art. 2 winny być przeznaczone na działalność administracyjną  
i statutową, w szczególności na organizację szkoleń i zgrupowań reprezentacji WZPN, zakup 
sprzętu sportowego, działalność promocyjną na rzecz popularyzacji piłki nożnej w regionie. 

 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy sezonu 2020/2021. 
 
                                                                                                           Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 

 


