
Uchwała nr 5/2021 z dnia 4 maja 2021 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie szczególnych zasad postępowania w rozgrywkach prowadzonych przez 

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej w sezonie 2020/2021 
 
 

I. Działając na podstawie art. 36 § 2, mając na uwadze decyzje właściwych władz 
administracyjnych czasowo uniemożliwiających rozgrywanie na terytorium Polski oficjalnych 
meczów piłkarskich w rozgrywkach prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 
Komisja ds. Nagłych PZPN postanawia, co następuje: 
 

Art. 1 
 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w związku z dużą liczbą uczestników rozgrywek i 

brakiem możliwości rozgrywania meczów w terminach przewidzianych na rozgrywanie meczów 
danych kolejek oraz wynikających z tego brakiem możliwości zapewnienia wystarczającej liczby 
terminów rezerwowych umożliwiających zakończenie rozgrywek do dnia 30 czerwca 2021 r. lub 
potrzebą zapewnienia zawodnikom odpowiedniego czasu na regenerację pomiędzy 
poszczególnymi meczami, upoważnia się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do podjęcia decyzji 
o przedłużeniu rozgrywek prowadzonych przez WZPN do dnia 11 lipca 2021 roku. 

2. Uprawnienia zawodników do udziału w tych rozgrywkach zostają automatycznie przedłużone 
do 11 lipca 2021 r., z uwzględnieniem postanowień Art. 2 ust. 2, Art. 3 ust. 3 i Art. 4 ust. 3. 

3. Kluby mogą występować o potwierdzenie do klubu i uprawnienie do gry kolejnych zawodników 
w przypadkach, o których mowa w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian 
przynależności klubowej. 

4. Okres obowiązywania umów transferu czasowego zawodników do klubów uczestniczących w 
tych rozgrywkach, które wygasają z dniem 30 czerwca 2021 r., może być przedłużony do 11 
lipca 2021 r., z zachowaniem zasad, o których mowa w Art. 2. 

5. Deklaracje gry amatora zawodników klubów uczestniczących w tych rozgrywkach, których okres 
obowiązywania kończy się 30 czerwca 2021 r. mogą być przedłużone do 11 lipca 2021 r., z 
zachowaniem zasad, o których mowa w Art. 3. 

6. Kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawodników klubów uczestniczących w tych 
rozgrywkach, których okres obowiązywania kończy się 30 czerwca 2021 r. mogą być 
przedłużone do 11 lipca 2021 r., z zachowaniem zasad, o których mowa w Art. 4. 

 
 

Art. 2 
 
1. Okres obowiązywania umów transferu czasowego zawodników do klubów uczestniczących w 

kontynuowanych rozgrywkach, które wygasają z dniem 30 czerwca 2021 r., może być 
przedłużony do 11 lipca 2021 r. za zgodą obu klubów i zawodnika. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, kluby zobowiązane są do zawarcia aneksu do umowy 
transferowej, który winien być złożony w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej właściwych dla 
obu klubów i w organie prowadzącym rozgrywki w ciągu 2 dni od jego zawarcia, ale nie później 
niż do dnia 30 czerwca 2021 r.  

3.  W sytuacji, gdy umowa transferu czasowego nie zostanie przedłużona, zawodnik nie może być 
uprawniony w klubie odstępującym do udziału w kontynuowanych rozgrywkach sezonu 
2020/2021 ani potwierdzony do innego klubu uczestniczącego w jakichkolwiek rozgrywkach do 
dnia 12 lipca 2021 roku. 

 
Art. 3 

 
1. Deklaracje gry amatora zawodników klubów uczestniczących w kontynuowanych 

rozgrywkach, których okres obowiązywania kończy się 30 czerwca 2021 r. mogą być 
przedłużone do 11 lipca 2021 r. za zgodą klubu i zawodnika. 

2. W sytuacji, gdy przed dokonaniem przedłużenia okresu obowiązywania deklaracji gry amatora 
o którym mowa w ust. 1, zawodnik złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem 



innym niż ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania 
zostało zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 11 lipca 2021 r., przedłużenie okresu 
obowiązywania deklaracji gry amatora wymaga dodatkowo zgody klubu w którym zawodnik 
wcześniej złożył deklarację gry amatora lub z którym zawarł kontrakt. 

3. O ile WZPN nie postanowi inaczej, przedłużona deklaracja gry amatora winna być 
przechowywana w klubie i udostępniona na wezwanie organu prowadzącego rozgrywki.  

4. Jeśli okres obowiązywania deklaracji gry amatora nie zostanie przedłużony, zawodnik nie 
może być potwierdzony do klubu uczestniczącego w jakichkolwiek rozgrywkach do 12 lipca 
2021 r. 

5. W przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania deklaracji gry amatora zawodnika, który 
jednocześnie złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w 
którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało 
zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 11 lipca 2021 r., zawodnik nie może być potwierdzony 
do klubu uczestniczącego w jakichkolwiek rozgrywkach do 12 lipca 2021 r. 

6. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania deklaracji gry amatora zawodnika, który 
jednocześnie złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w 
którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało 
zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 11 lipca 2021 r., zawodnik może być potwierdzony do 
klubu nie wcześniej niż 12 lipca 2021 r. 

7. Postanowienia Art. 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do zawodników, o których mowa 
w § 9 ust. 5 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej. 

 
Art. 4 

 
1. Kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawodników klubów uczestniczących w 

kontynuowanych rozgrywkach, których okres obowiązywania kończy się 30 czerwca 2021 r. 
mogą być przedłużone do 11 lipca 2021 r. za zgodą klubu i zawodnika. 

2. W sytuacji, gdy przed dokonaniem przedłużenia okresu obowiązywania kontraktu, o którym 
mowa w ust. 1, zawodnik złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż 
ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało 
zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 11 lipca 2021 r., przedłużenie okresu obowiązywania 
kontraktu wymaga dodatkowo zgody klubu, w którym zawodnik wcześniej złożył deklarację gry 
amatora lub z którym zawarł kontrakt. 

3. Aneks do obowiązującego kontraktu lub nowy kontrakt, winien być złożony we właściwym dla 
danego klubu Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej i organie prowadzącym rozgrywki w ciągu 2 
dni od jego zawarcia, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. 

4. Jeśli okres obowiązywania kontraktu nie zostanie przedłużony, zawodnik nie może być 
potwierdzony do klubu uczestniczącego w jakichkolwiek rozgrywkach do dnia 12 lipca 2021. 

5. W przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania kontraktu zawodnika, który jednocześnie 
złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w którym aktualnie 
występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało zaplanowane w okresie 
pomiędzy 1 a 11 lipca 2021 r. zawodnik nie może być potwierdzony do klubu uczestniczącego 
w jakichkolwiek rozgrywkach do dnia 12 lipca 2021 r. 

6. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania kontraktu zawodnika, który jednocześnie 
złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w którym aktualnie 
występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało zaplanowane w okresie 
pomiędzy 1 a 11 lipca 2021 r., zawodnik może być potwierdzony do klubu nie wcześniej niż 12 
lipca 2021 r.  

 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
      
     Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 


