
       

      

Uchwała nr VIII/121 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w  sprawie szczegółowych zasad uprawniania zawodników do klubów 

uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2015/2016 i następnych 

 

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

1. Klub występujący o uprawnienie zawodników musi spełniać zasady uprawnień określone w art. 

9 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2015/2016 i następne 

(uchwała nr V/69 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej), w 

szczególności dotyczące limitów zawodników zgłaszanych na listach A i B. 

  

2. Do wniosku o uprawnienie zawodnika do gry, klub zobowiązany jest załączyć następujące 

dokumenty:  

 

1) kontrakt zawarty pomiędzy klubem a zawodnikiem, wraz z oświadczeniem antykorupcyjnym o którym 

mowa w art. 6 pkt. 6 uchwały nr III/54  z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej,  

2) deklaracje gry amatora na dany sezon w stosunku do zawodników amatorów oraz oświadczenie 

antykorupcyjne dla zawodnika - amatora, 

3) umowę transferową zawartą między klubami, określającą datę zawarcia umowy, strony umowy, wysokość 

transferu oraz terminy płatności,  

4) oświadczenie klubu odstępującego lub inny dokument, z którego wynika, iż zawodnik, o którego 

uprawnienie klub występuje, nie jest związany kontraktem profesjonalnym lub deklaracją gry amatora z innym 

klubem, 

5) ostateczną decyzję dotyczącą zmiany przynależności klubowej zawodnika w sytuacjach określonych w 

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

przynależności klubowej, 

6) potwierdzenie dokonania właściwej opłaty na rzecz PZPN zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej  

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

z klubu zagranicznego. Certyfikat zawodnika może być dostarczony po zakończeniu okresu transferowego, 

o ile wystąpienie PZPN o wydanie certyfikatu nastąpiło przed zakończeniem okresu transferowego. Do czasu 

wydania certyfikatu zawodnik nie jest uprawniony do gry. 

8) w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej, 

dokumentację potwierdzającą legalizację jego pobytu i zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zgodnie przepisami prawa powszechnego. Dokumenty, o których mowa niniejszym punkcie mogą być 

dostarczone po zakończeniu okresu transferowego. Do czasu ich dostarczenia zawodnik nie jest uprawniony 

do gry. Organ prowadzący rozgrywki może również zażądać dokumentu potwierdzającego obywatelstwo 

zawodnika. 

 



3. Oryginał kontraktu powinien być dostarczony przez klub do organu prowadzącego rozgrywki w terminie 7 

(siedmiu) dni od daty jego zawarcia. Obowiązek powyższy dotyczy również wszelkich zmian w kontrakcie. 

Kontrakt powinien być dostarczony w zamkniętej kopercie wraz zwypełnionym formularzem podpisanym 

przez zawodnika oraz upoważnionego przedstawiciela klubu, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

4. Klub zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów zawodników zgłoszonych uprzednio do 

jakichkolwiek innych rozgrywek krajowych niż prowadzone przez Ekstraklasę SA. Powyższe odnosi się w 

szczególności do umów transferowych/umów o czasowym zezwoleniu na grę w innym klubie lub innych 

dotyczących zawodników pozyskanych uprzednio do zespołów juniorskich.  

 

5. Do rozgrywek Ekstraklasy mogą być uprawnieni wyłącznie zawodnicy zgłoszeni w systemie 

Extranet PZPN.   

 

6. Potwierdzenie zawodnika do klubu przez właściwy Związek Piłki Nożnej oznacza, iż wszelkie informacje 

z zakresu zmiany przynależności klubowej i statusu zawodnika zawarte w systemie Extranet są prawdziwe, 

zainteresowany klub uiścił wszelkie stosowne opłaty na rzecz Związku Piłki Nożnej, a zawodnicy zostali 

prawidłowo wyrejestrowani z odpowiedniego związku piłki nożnej i prawidłowo potwierdzeni do gry w nowym 

klubie, chyba, że z dołączonej dokumentacji, sporządzonej przez związek piłki nożnej, wynika odmiennie.  

 

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

innych niż wymienione w ust. 2. 

 

8. Organ prowadzący rozgrywki może wskazać terminy, określić warunki oraz sposób dostarczenia 

dokumentów przez klub. 

 

9. Realizację uchwały powierza się związkom piłki nożnej i Ekstraklasie S.A. 

 

10. Traci moc uchwała nr VI/97 Zarządu PZPN z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad 

uprawniania zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2011/2012 i 

następnych. 

 

10. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r. 

 

Prezes PZPN  Zbigniew Boniek 

 


