
Uchwała nr 68/2010 Wydziału Futsalu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

z dnia 29 kwietnia 2010 roku 

w sprawie szczegółowych zasad uprawniania zawodników 

do klubów uczestniczących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu  

w sezonie 2010/2011 i następnych 

 

Na podstawie art. 34 § 1  pkt. r) Statutu PZPN w związku z § 53 uchwały nr II/11 z dnia 19 

maja 2002 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian 

przynależności klubowej postanawia się, co następuje: 

 

I. W sezonie rozgrywkowym 2010/2011 i następnych kluby uczestniczące w rozgrywkach 

Polskiej Ligi Futsalu do wystąpienia o uprawnienie zawodnika do gry załączają oryginały lub 

uwierzytelnione kopie następujących dokumentów: 

 

1. przed rozpoczęciem rozgrywek - listę A zawodników posiadających kontrakty             

z klubem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub deklaracje gry amatora, składaną 

przed rozpoczęciem rozgrywek, wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,  

2. przed rozpoczęciem rozgrywek – listę B zawodników urodzonych w dniu                     

1 stycznia 1990 roku  lub później posiadających kontrakty z klubem lub deklarację gry 

amatora, wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały 

3. w trakcie rozgrywek w okresach przewidzianych na dokonywanie transferów - listę 

uzupełniającą A zawodników, posiadających kontrakty z klubem lub deklaracje gry 

amatora, wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,  

4. w trakcie rozgrywek w okresach przewidzianych na dokonywanie transferów - listę 

uzupełniającą B zawodników urodzonych w dniu 1 stycznia 1990 roku lub później 

posiadających kontrakty z klubem lub deklarację gry amatora, wg załącznika nr 4       

do niniejszej uchwały. 

5. w trakcie rozgrywek – listę C zawodników polskich  urodzonych w dniu 1 stycznia 

1992 roku lub później, którzy rozegrali co najmniej trzy mecze w rozgrywkach 

regionalnej ligi juniorów, wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.  

6. odpis umowy transferowej między klubami, określającej datę zawarcia umowy, strony 

umowy, wysokość transferu oraz terminy płatności, lub ostateczną decyzję Wydziału 

Gier PZPN bądź właściwego związku piłki nożnej uprawniającą zawodnika                

w sytuacjach określonych w uchwale nr II/11 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu 

PZPN w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej. 

7. odpis umowy o czasowym zezwoleniu na grę w innym klubie, określającej datę 

zawarcia umowy, strony umowy, wysokość transferu oraz terminy płatności 

8. oświadczenie klubu odstępującego, z którego wynika, iż zawodnik, o którego 

uprawnienie klub występuje, nie jest związany kontraktem profesjonalnym;                

w przypadku zagranicznego klubu odstępującego oświadczenie musi być sporządzone 

w oficjalnym języku FIFA, w przeciwnym wypadku klub pozyskujący zobowiązany 

jest dostarczyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu.  

9. potwierdzenie wpłaty opłat od kwot transferowych. 

10. egzemplarz kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, wraz                           

z oświadczeniem antykorupcyjnym, o którym mowa w uchwale nr V/144 z dnia         

31 marca i 1 kwietnia 2009 roku Zarządu PZPN, o ile dany klub nie złożył ich 

uprzednio, wraz z podanym okresem obowiązywania kontraktu oraz wypełnionym 

formularzem – oświadczeniem  podpisanym przez przedstawiciela klubu oraz 

zawodnika, wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.   

11. deklaracje gry amatora na dany sezon w stosunku do zawodników amatorów. 



12. w przypadku zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej 

dokumentację potwierdzającą legalizację pobytu zawodnika w Polsce oraz zezwolenie 

o pracę. W przypadku nie dostarczenia w momencie wystąpienia o uprawnienie 

zawodnika do gry w Polskiej Lidze Futsalu dokumentacji potwierdzającej legalizację 

pobytu zawodnika w Polsce i/lub nie przedstawienia zezwolenia o pracę organ 

prowadzący rozgrywki uprawnia warunkowo zawodnika jedynie na okres do 90 dni     

od dnia podpisania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. W przypadku 

nie dostarczenia w ciągu 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika           

z klubem Polskiej Ligi Futsalu potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika              

w Polsce oraz nie przedstawienia zezwolenia o pracę Komisja Gier Wydziału Futsalu 

PZPN cofa uprawnienie do czasu przedłożenia takiej dokumentacji oraz zezwolenia na 

pracę.  Warunkowe uprawnienie zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii 

Europejskiej następuje bez prawa uczestniczenia zawodnika w meczach klubu           

do którego został on warunkowo uprawniony do czasu uzyskania zezwolenia na pracę. 

 

II. W przypadku nadesłania dokumentów, o których mowa w pkt. I faxem lub zeskanowanych 

e-mailem klub zobowiązany jest do dostarczenia Komisji Gier Wydziału Futsalu PZPN 

oryginałów bądź uwierzytelnionych kopii ww. dokumentów w ciągu 14 (czternastu) dni od 

daty nadesłania ich faxem lub zeskanowanych e-mailem pod groźbą cofnięcia uprawnienia 

zawodnika. Przyjmuje się, iż klub jest bezwzględnie zobowiązany do dostarczenia oryginału 

kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.   

 

III. Klub zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów zawodników zgłoszonych 

uprzednio do jakichkolwiek innych rozgrywek krajowych niż prowadzone przez Komisję 

Gier Wydziału Futsalu PZPN. Powyższe odnosi się  w szczególności do odpisów umów 

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

zawodników pozyskanych uprzednio do zespołów juniorskich.  

 

IV. Złożenie podpisu/podpisów przez przedstawicieli związku piłki nożnej, właściwego dla 

klubu występującego o uprawnienie, oznacza, iż klub uiścił wszelkie stosowne opłaty            

na rzecz związku piłki nożnej, a zawodnicy znajdujący się na danej liście 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.  

 

V. W sezonie 2011/2012 datę urodzenia zawodników, o których mowa w części 

dotyczącej listy B i C ustala się na 1 stycznia 1991 roku, w następnych sezonach przepis ten 

stosuje się odpowiednio tj. w sezonie 2012/2013 datę ustala się na 1 stycznia 1992 itd. 

 

VI. Realizację uchwały powierza się związkom piłki nożnej oraz Komisji Gier Wydziału 

Futsalu PZPN. 

 

VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Wydziału Futsalu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej 

Andrzej Hendrzak 
 


