
 
 

Uchwała nr 47/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu 

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

 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  

o następującej treści: 

I.Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności 
klubowej: 

I.  
1. W § 10 dodaje się ust 9 w brzmieniu: 
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. 
 
2. § 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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. 
 
3. § 16 ust. 1 pkt c) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
zostanie zarejestrowany w systemie Extranet, otrzymując indywidualny numer FIFA ID, na 
podstawie właściwie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 
 
4. W § 17 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

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. 

 
5. Ust. 2 i 3 w § 21 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

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.  
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez FIFA w sezonie 2020/2021,we wskazanym wyżej 
okresie, zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach w trzech klubach. 

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

przynależność klubową wyłącznie w okresach transferowych, z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszej uchwały. 

6. W § 21 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 
Zgodnie z zasadą przyjęta przez FIFA, w przypadku dwóch zmian przynależności klubowej tego 
samego zawodnika następujących w okresie 16 tygodni, Komisja Dyscyplinarna FIFA może 
nałożyć sankcje dyscyplinarne na zainteresowane kluby i/lub zawodnika w sytuacji stwierdzenia, 
iż zmiany przynależności klubowej zostały dokonane w ramach tzw. bridge-transfer. 
 
 
7. Ust. 1-3 w § 23 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 



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: 
a) od 1 lipca do 31 sierpnia; 
b) od 1 lutego do ostatniego dnia lutego. 

2. 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 
3. W zimowym oknie transferowym, zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów 

uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi, I ligii  II ligi kobiet, może 
nastąpić wyłącznie w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego. 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 I ligi kobiet, z zastrzeżeniem postanowień § 27. 

8. W § 23 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
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. 
 
9. § 26 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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. 
 
10. Pkt c)-g) w § 27 ust. 1 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

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. 

11. Ust. 2-3 w § 28 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
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.   



 
 
12. Pkt b w § 29 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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; 
 
13. Ust. 4 w § 30 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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. 
 
14. § 31 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
1. Zawodnicy występujący w polskich klubach mogą być transferowani do zagranicznego klubu na 

zasadach określonych przez FIFA Status and Transfer of the Players.   

2. 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. 

15. § 32 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
a. Z wnioskiem o wydanie ITC zwraca się do PZPN federacja zagraniczna nowego klubu 

zawodnika. 

b. W Przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu zagranicznego, PZPN 

wystawi tzw. paszport zawodnika, wskazujący wszystkie polskie kluby w których był 

potwierdzony, począwszy od sezonu w którym ukończył 12 rok życia lub wcześniej 

 
16. Ust. 2 i 3 w § 35 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
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. 

17. Ust. 6 i 7 w § 35 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
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. 

18. Ust. 1 w § 37 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 



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. 
 
19. Ust. 3 w § 37 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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. 
 
20. Ust. 6-9 w § 37 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
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. 

 
II. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 
                   ……………………………………… 

Wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych 

Eugeniusz Nowak 

………………………………………………………………………… 

Wiceprezes PZPN ds. szkoleniowych 

Marek Koźmiński 

……………………………………………………………………… 

Wiceprezes PZPN ds. zagranicznych 

Andrzej Padewski 

…………………………………………………………………….. 



Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego 

Cezary Kulesza 

……………………………………………………………………… 

Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego 

Jan Bednarek 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


