
 

Uchwała nr IX/178 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej dot. zmiany Uchwały nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku o członkostwie 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. W uchwale nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu Polskiego Piłki Nożnej o 

członkostwie wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

1. Członkami PZPN mogą być kluby posiadające sekcje piłki nożnej oraz wojewódzkie 

związki piłki nożnej, o których mowa w art. 15 § 1 ust.2 Statutu PZPN. 

2. Klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Może działać pod postacią 

stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego. 

3. Stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz uczniowskie kluby sportowe uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji 

prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Inne kluby piłkarskie 

muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Ilekroć w nin. Uchwale mowa jest o spółce akcyjnej, to dotyczące jej postanowienia 

odnoszą się również do istniejącej już sportowej spółki akcyjnej. 

2. W § 3 sformułowanie „stowarzyszenia kultury fizycznej, którego statut przewiduje 

możliwość prowadzenia przez klub działalności gospodarczej" zastępuje się sformułowaniem 

„stowarzyszenia podlegającego wpisowi do KRS". 

3. W § 3 ust. 2 wyraz „stowarzyszenia" zastępuje się wyrazami „ stowarzyszenia 

podlegającego wpisowi do KRS". 

4. W § 4 po wyrazie „stowarzyszenia" skreśla się wyrazy „kultury fizycznej", po wyrazie 

„gospodarczej" dodaje się sformułowanie „lub uczniowskiego klubu sportowego" , zaś wyraz 

„stowarzyszenia" po wyrazie „ Statut" zastępuje się sformułowaniem „klubu wpisanego do 

ewidencji właściwego starosty". 

5. W § 6 wyrazy „ spółki akcyjnej" zastępuje się sformułowaniem „spółki podlegającej 

wpisowi do KRS". 

6. W § 6 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
2. Umowę spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego. 

7. W § 10 sformułowanie „stowarzyszenia kultury fizycznej, którego statut przewiduje 

możliwość prowadzenia przez klub działalności" zastępuje się sformułowaniem 

„stowarzyszenia podlegającego wpisowi do KRS". 

8. W § 10 ust. 1 wyraz „stowarzyszenia" zastępuje się sformułowaniem „stowarzyszenia 

podlegającego wpisowi do KRS". 

9. W § 11 po wyrazie „stowarzyszenia" skreśla się wyrazy „kultury fizycznej", zaś po 

wyrazie „gospodarczej" dodaje się sformułowanie „lub uczniowskiego klubu piłkarskiego". 

10. W § 12 wyrazy „spółki akcyjnej" zastępuje się sformułowaniem „ spółki podlegającej 

wpisowi do KRS". 



 

11. W §12 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Wspólników spółki, 

12. § 14 otrzymuje nowe następuje brzmienie: 
Zmiana nazwy jednego z zespołów klubu piłkarskiego może mieć wyłącznie charakter 

reklamowy i nie jest zmianą nazwy w rozumieniu przepisów niniejszej uchwały.  

13. W § 15 ust. 1 pkt 2) po wyrazie „Akcjonariuszy' dodaje się wyrazy „lub Wspólników" zaś 

sformułowanie wyrazy „ Sportowej Spółki Akcyjnej" zastępuje się wyrazami „spółki 

kapitałowej". 

14. W § 15 ust. 4 a) otrzymuje nowe brzmienie: 

a) w stosunku do Związków Piłki Nożnej oraz klubów Ekstraklasy, I i II ligi - Zarząd PZPN. 

15. W § 15 ust. 4 b) wyrazy „IV ligi" zastępuje się wyrazami „III ligi". 

16. § 18 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

1. Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca klubem 

jednosekcyjnym lub wielosekcyjnym może przejąć całą sekcję piłki nożnej stowarzyszenia, 

stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością i wstąpić w jej miejsce do rozgrywek piłkarskich. 

17. § 18 ust. 2 zdanie 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

2. Wstępując do rozgrywek piłkarskich w trybie, o którym mowa w ust. 1, spółka akcyjna lub 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych 

oraz niemajątkowych sekcji piłki nożnej stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, 

spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

18. § 19 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

W celu skutecznego wstąpienia spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

do rozgrywek piłkarskich w miejsce stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki 

akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy złożyć do Zarządu związku 

piłki nożnej następujące dokumenty: 

1. Uchwałę Walnego Zebrania Członków lub Zarządu stowarzyszenia względnie 

stowarzyszenia kultury fizycznej o przekazaniu sekcji piłki nożnej do spółki akcyjnej lub 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Wspólników Spółki względnie 

innego jej organu o przekazaniu sekcji piłki nożnej do spółki akcyjnej lub spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, 

3. Uchwałę Zarządu właściwego związku piłki nożnej o przyjęciu na członka spółki akcyjnej 

lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

4. Umowę spółki zawartą w formie aktu notarialnego, uwzględniającą fakt przejęcia 

stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

5. Postanowienie właściwego sądu o wpisie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego. 

6. Wyciąg z rejestru sądowego, o którym mowa w ust.5. 

7. Oświadczenie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o przejęciu 

ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych sekcji piłki nożnej 

stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

8. Kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli stowarzyszenia, 

stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 



 

odpowiedzialnością do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca przed złożeniem niniejszego wniosku 

wszystkich wymagalnych wierzytelności i innych zobowiązań istniejących w stosunku do 

klubu piłkarskiego lub sekcji piłki nożnej tego klubu. 

9. Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd PZPN. 

19. § 20 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

1. Stowarzyszenie lub stowarzyszenie kultury fizycznej, będące klubem jednosekcyjnym lub 

wielosekcyjnym może przejąć całą likwidowaną sekcję piłki nożnej stowarzyszenia lub 

stowarzyszenia kultury fizycznej i wstąpić w jego miejsce do rozgrywek piłkarskich. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust.l stosuje się odpowiednio postanowienia § 19. 

20. § 21 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

W celu skutecznego wstąpienia stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki 

akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w miejsce likwidowanej sekcji 

stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością należy złożyć do Zarządu związku piłki nożnej następujące dokumenty: 

1. Uchwałę Walnego Zebrania Członków lub Zarządu stowarzyszenia względnie 

stowarzyszenia kultury fizycznej o likwidacji sekcji piłki nożnej, 

2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Wspólników względnie innego 

organu spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o likwidacji sekcji piłki 

nożnej, 

3. Uchwałę właściwego związku piłki nożnej o wykreśleniu stowarzyszenia, 

stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z listy członków związku i PZPN. 

4. Uchwałę Zarządu właściwego związku piłki nożnej o przyjęciu na członka 

stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 

5. Postanowienie właściwego sądu o wpisie stowarzyszenia prowadzącego działalność 

gospodarczą, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego lub decyzję właściwego starosty o 

wpisaniu stowarzyszenia nie prowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji. 

6. Wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji, o których mowa w ust.5. 

7. Oświadczenie stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością o przejęciu ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz 

niemajątkowych likwidowanej sekcji stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, 

spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

8. Kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli stowarzyszenia, 

stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca przed złożeniem niniejszego wniosku 

wszystkich wymagalnych wierzytelności i innych zobowiązań istniejących w stosunku do 

klubu piłkarskiego lub sekcji piłki nożnej tego klubu. 

9. Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd PZPN. 

21. W § 22 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

2. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych w szczególności względami 

ekonomicznymi lub sportowymi Zarząd związku piłki nożnej lub Zarząd PZPN ( w 

przypadku połączenia klubów położonych na obszarach różnych związków piłki nożnej) 

może wyrazić zgodę na połączenie klubu piłkarskiego mającego formę prawną 

stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury fizycznej ze spółką akcyjną lub spółką z 

ograniczoną odpowiedzialnością. 



 

22. W § 22 dotychczasowe ust. 2 - ust. 10 otrzymują numerację ust.3 - ust.ll. 

23. W § 22 ust. 5 wyrazy „ust. 2, 3 i 4" zastępuje się wyrazami „ ust.l - ust.4". 

24. § 23 zdanie 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

W celu skutecznego wstąpienia nowo powstałego w wyniku połączenia klubu do rozgrywek 

piłkarskich należy złożyć do Zarządu właściwego związku piłki nożnej lub Zarządu PZPN 

następujące dokumenty: 

25. § 23 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie: 
8. Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd PZPN. 

26. W § 24 ust. 2 po wyrazie „formie" dodaje się wyrazy „ stowarzyszenia lub". 

27. W § 24 ust. 2 pkt a) po wyrazie „stowarzyszenia" dodaje się wyrazy „lub stowarzyszenia 

kultury fizycznej". 

28. W § 24 ust. 2 pkt c) po wyrazie „stowarzyszenia" dodaje się wyrazy „ lub stowarzyszenia 

kultury fizycznej" . 

29. W § 24 ust. 2 pkt d) po wyrazie „ stowarzyszenia" dodaje się dwukrotnie wyrazy „lub 

stowarzyszenia kultury fizycznej". 

30. W § 24 ust. 2 pkt e) wyrazy „ spółki akcyjnej" zastępuje się sformułowaniem „ 

stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury fizycznej". 

31. W § 24 ust. 3 zdanie 1 po wyrazie „akcyjnej" dodaje się wyrazy „lub spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością" 

32. W § 24 ust. 3 pkt e) po wyrazie „akcyjnej" dodaje się wyrazy „lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością". 

33. W § 24 ust. 5 sformułowanie „ Prezydium Zarządu PZPN - w odniesieniu do rozgrywek I 

i II ligi" zastępuje się sformułowaniem „ Zarząd PZPN - w odniesieniu do rozgrywek 

Ekstraklasy, I i II ligi". 

34. W § 24 ust. 7 wyrazy „ Prezydium Zarządu PZPN" zastępuje się wyrazami „Zarząd 

PZPN" 

35. W § 25 ust. 2 po wyrazie „ formie" dodaje się wyrazy „ stowarzyszenia lub". 

36. W § 25 ust. 2 pkt a) po wyrazie „stowarzyszenia" dodaje się wyrazy „ lub stowarzyszenia 

kultury fizycznej". 

37. W § 25 ust. 2 pkt c) po wyrazie „stowarzyszenia" dodaje się wyrazy „ lub stowarzyszenia 

kultury fizycznej". 

38. W § 25 ust. 2 pkt d) po wyrazie „stowarzyszenia" dodaje się dwukrotnie wyrazy „lub 

stowarzyszenia kultury fizycznej". 

39. W § 25 ust. 2 pkt g) po wyrazie „wierzycieli" dodaje się wyrazy „ stowarzyszenia lub". 



 

40. W § 25 ust. 3 po wyrazie „ akcyjnej" dodaje się wyrazy „lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością". 

41. W § 25 ust. 3 pkt e) po wyrazie „akcyjnej" dodaje się wyrazy „ lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością". 

42. W § 25 ust. 5 sformułowanie „Prezydium Zarządu PZPN - w odniesieniu do rozgrywek I 

i II ligi" zastępuje się sformułowaniem „ Zarząd PZPN - w odniesieniu do rozgrywek 

Ekstraklasy, I i II ligi". 

43. § 27 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
1. Uchwały Zarządu właściwego związku piłki nożnej dotyczące przyjęcia na członka, 

zmiany nazwy oraz przekształcenia klubu piłkarskiego, połączenia klubów, przeniesienia 

klubu lub wygaśnięcia członkostwa wymagają akceptacji Zarządu PZPN i podlegają 

ostatecznemu zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie PZPN. 

2. Od uchwały Zarządu właściwego związku piłki nożnej w sprawie odmowy przyjęcia na 

członka, zmiany nazwy klubu, dokonania przekształcenia, połączenia lub przeniesienia klubu 

przysługuje odwołanie do Zarządu PZPN, a w razie jego negatywnej uchwały do Walnego 

Zgromadzenia PZPN. 

3. Od uchwały Zarządu PZPN w sprawie odmowy połączenia klubów położonych na 

obszarach różnych związków lub przeniesienia klubu Ekstraklasy, I i II ligi przysługuje 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia PZPN. 

44. § 31 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Podmioty posiadające inne formy organizacyjne niż określone w § 1 ust.2 mogą brać udział, 

jako uczestnik w rozgrywkach organizowanych przez Związki Piłki Nożnej, bez praw 

przysługujących członkom. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

tj.   U. nr V/37 z 29.09.2000 r.  

zm. U. nr I/2 z 24.03.2003 r.  

zm. U. nr III/23 z 4.07.2003 r.  

zm. U. nr III/27 z 28.06.2004 r. 

zm. U. nr II/7 z 31.01.2005 r.  

zm. U. nr I/4 z 31.03.2006 r.  

zm. U. nr II/27 z 30.05.2006 r.  

zm. U. nr V/150 z 31.03. i 1.04. 2009 r.  

zm. U nr IX/178 z 30.06.2011 r. 

Uchwała nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

o członkostwie (tekst jednolity) 

Na podstawie § 15 ust. 7 Statutu PZPN uchwala się, co następuje: I. 

CZŁONKOSTWO  



 

§ 1  

1. Członkami PZPN mogą być kluby posiadające sekcje piłki nożnej oraz wojewódzkie 

związki piłki nożnej, o których mowa w art. 15 § 1 ust.2 Statutu PZPN. 

2. Klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Może działać pod postacią 

stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego. 

3. Stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz uczniowskie kluby sportowe uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji 

prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Inne kluby piłkarskie 

muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Ilekroć w nin. Uchwale mowa jest o spółce akcyjnej, to dotyczące jej postanowienia 
odnoszą się również do istniejącej już sportowej spółki akcyjnej. 

§2 

1. Członkostwo Klubu w PZPN i właściwym związku piłki nożnej powstaje z chwilą 

przyjęcia go na członka na podstawie uchwały Zarządu związku piłki nożnej po spełnieniu 

warunków określonych niniejszą Uchwałą. 

2. Członkostwo w PZPN związków piłki nożnej powstaje z chwilą przyjęcia ich na członków 

przez Zarząd PZPN na podstawie odrębnej uchwały. 

§3 

W celu przyjęcia na członka PZPN (związku piłki nożnej) stowarzyszenia podlegającego 

wpisowi do KRS należy do właściwego, ze względu na położenie terytorialne, Zarządu 

związku piłki nożnej złożyć następujące dokumenty: 

1. Deklarację (wniosek) przystąpienia - wg załącznika nr 1. 

2. Statut stowarzyszenia podlegającego wpisowi do KRS 

3. Postanowienie sądu rejonowego o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w pkt 3. 

5. Zgłoszenie przynajmniej jednego zespołu do rozgrywek. 

6. Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd PZPN. 

§4 

W celu przyjęcia na członka PZPN ( związku piłki nożnej ) stowarzyszenia, którego statut nie 

przewiduje możliwości prowadzenia przez klub działalności gospodarczej lub uczniowskiego 

klubu sportowego, należy do właściwego, ze względu na położenie terytorialne, Zarządu 

związku piłki nożnej złożyć następujące dokumenty: Deklarację (wniosek) przystąpienia - wg 

załącznika nr 1. Statut klubu wpisanego do ewidencji właściwego starosty. Decyzję 

właściwego starosty w sprawie wpisu klubu do ewidencji. Wyciąg z ewidencji prowadzonej 

przez właściwego starostę, o którym mowa w pkt. 3. 

Zgłoszenie przynajmniej jednego zespołu do rozgrywek. 
Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd PZPN. 

§5 

1. Po rozpatrzeniu dokumentów, o których mowa w § 3 i § 4 , Zarząd związku piłki nożnej 

podejmuje uchwałę o przyjęciu na członka związku piłki nożnej. 

2. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 powoduje automatyczne przyjęcie klubu w 

poczet członków PZPN. 



 

§6 

W celu przyjęcia na członka PZPN (związku piłki nożnej) spółki podlegającej wpisowi do 

KRS należy do właściwego, ze względu na położenie terytorialne, Zarządu związku piłki 

nożnej złożyć następujące dokumenty: 

1. Deklarację (wniosek) przystąpienia - wg załącznika nr 1. 

2. Umowę spółki sporządzoną w formie aktu notarialnego. 

3. Postanowienie właściwego sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Wyciąg z rejestru sądowego, o którym mowa w pkt 3. 

5. Zgłoszenie przynajmniej jednego zespołu do rozgrywek. 

6. Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd PZPN. 

§7 

1. Po rozpatrzeniu dokumentów, o których mowa w § 5 Zarząd związku piłki nożnej 

podejmuje uchwałę o przyjęciu na członka związku piłki nożnej. 

2. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, powoduje automatyczne przyjęcie klubu w 

poczet członków PZPN. 

§8 

W celu przyjęcia na członka PZPN związku piłki nożnej (działającego w formie 

stowarzyszenia kultury fizycznej), należy do Zarządu PZPN złożyć następujące 

dokumenty: 

1. Deklarację (wniosek) przystąpienia - wg załącznika nr 2. 

2. Statut stowarzyszenia. 

3. Postanowienie sądu rejonowego o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Wyciąg z rejestru sądowego, o którym mowa w pkt 3. 

5. Deklaracje o prowadzeniu rozgrywek piłkarskich w strukturach związku piłki nożnej.  

6. Wniesienie opłaty wpisowego wg ustaleń Zarządu PZPN. 

§9 

Po rozpatrzeniu dokumentów, o których mowa w § 8, Zarząd PZPN podejmuje uchwałę o 

przyjęciu związku piłki nożnej na członka PZPN. 

II. ZMIANA NAZWY 

Zarząd właściwego związku piłki nożnej, swoją uchwałą, przyjmuje zmianę nazwy na 

wniosek stowarzyszenia podlegającego wpisowi do KRS, po przedstawieniu następujących 

dokumentów: 

 Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) w sprawie zmiany nazwy 

stowarzyszenia podlegającego wpisowi do KRS 

 Postanowienia sądu rejonowego o wpisie nowej nazwy do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 Wyciągu z rejestru sądowego, o którym mowa w pkt 2. § 

11 

Zarząd właściwego związku piłki nożnej swoją uchwałą, przyjmuje zmianę nazwy na 

wniosek stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje możliwości prowadzenia przez klub 

działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu piłkarskiego po przedstawieniu 

następujących dokumentów: 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków ( Delegatów ) w sprawie zmiany nazwy 

stowarzyszenia, 



 

2. Decyzji właściwego starosty o wpisie nowej nazwy klubu do ewidencji, o której 

mowa w § 4 pkt 3, 

3. Wyciągu z ewidencji, o której mowa w pkt 2.



§1 2  

Zarząd właściwego związku piłki nożnej, swoją uchwałą, przyjmuje zmianę nazwy na 

wniosek spółki podlegającej wpisowi do KRS po przedstawieniu następujących 

dokumentów: 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Wspólników spółki. 

2. Postanowienia sądu rejonowego o wpisie nowej nazwy do Krajowego Rejestru Sądowego. 

3. Wyciągu z rejestru sądowego, o którym mowa w pkt 2. 

§13  

Zmiana nazwy całej sekcji w wielosekcyjnym stowarzyszeniu kultury fizycznej wymaga 

procedury opisanej w § 10 i § 11. 

§ 14 

Zmiana nazwy jednego z zespołów klubu piłkarskiego może mieć wyłącznie charakter 

reklamowy i nie jest zmianą nazwy w rozumieniu przepisów niniejszej uchwały. 

III. WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA 

§15  

1. Wygaśnięcie członkostwa następuje z niżej wymienionych powodów: 

1) Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu PZPN lub Zarządu 

związku piłki nożnej (kluby piłkarskie) z dniem jej przyjęcia. 

2) Rozwiązania lub likwidacji związku piłki nożnej albo klubu posiadającego sekcję 

piłki nożnej w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Wspólników spółki kapitałowej względnie na podstawie 

orzeczenia sądowego - z datą prawomocnego rozwiązania lub likwidacji. 

3) Rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu 

sportowego w trybie , o którym mowa w pkt 2 - z datą rozwiązania lub likwidacji. 

4) Upadłości związku piłki nożnej lub klubu posiadającego sekcję piłki nożnej 

ogłoszonej przez sąd - z datą uprawomocnienia się orzeczenia. 

5) Skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań wobec PZPN bądź związków piłki nożnej przez okres 

przekraczający 6 miesięcy. 

6) Wykluczenia z PZPN i związku piłki nożnej za działalność sprzeczną z prawem, 

Statutem PZPN lub uchwałami względnie decyzjami władz PZPN bądź związku piłki nożnej 

- z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie. 

7) Braku zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłkarskich. 

2. Wobec podmiotów wymienionych w § 1 może być stosowany środek zapobiegawczy 

w postaci zawieszenia w prawach członkowskich do czasu zakończenia prowadzonych wobec 

nich postępowań wewnątrzzwiązkowych. 

3. Środek zapobiegawczy, o którym mowa w ust.2, stosuje się w przypadkach nie 

cierpiących zwłoki, gdy wymaga tego dobro sportu piłki nożnej, a zwłaszcza porządek i 

dyscyplina związkowa, zaś tok postępowania wewnątrzzwiązkowego wymaga dłuższego 

czasu. 

4. Środek zapobiegawczy, o którym mowa w ust.2 stosują:



 

a) w stosunku do Związków Piłki Nożnej oraz klubów Ekstraklasy, I i II ligi - Zarząd PZPN, 

b) w stosunku do klubów III ligi i niższych klas rozgrywkowych - Prezydium Zarządu 

ZPN i Zarząd ZPN. 

5. Organy, o których mowa w ust.4 określają samodzielnie, w konkretnym przypadku, rodzaj 

i zakres środków jakie muszą być podjęte i stosowane wobec danego podmiotu na czas 

zawieszenia go w prawach członkowskich 

6. Środki zapobiegawcze niezwłocznie uchyla się, gdy ustaną przyczyny ich stosowania. 

§ 16 

1. O wygaśnięciu członkostwa orzeka w formie uchwały Zarząd właściwego związku 

piłki nożnej z zastrzeżeniem § 15 pkt 2 i pkt 4 . 

2. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, powoduje automatyczne wygaśnięcie 
członkostwo w PZPN. 

IV. NASTĘPSTWO PRAWNE 

§17  

Wszelkie przekształcenia klubów piłkarskich, o których mowa w nin. uchwale mogą się 

odbywać w stosunku do podmiotów , które są członkami PZPN przez okres co najmniej 3 lat. 

§ 18 

1. Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca klubem 

jednosekcyjnym lub wielosekcyjnym może przejąć całą sekcję piłki nożnej stowarzyszenia, 

stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością i wstąpić w jej miejsce do rozgrywek piłkarskich. 

2. Wstępując do rozgrywek piłkarskich w trybie, o którym mowa w ust. 1, spółka akcyjna lub 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych 

oraz niemajątkowych sekcji piłki nożnej stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, 

spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wynikające z tego tytułu 

zobowiązania muszą być realizowane w szczególności w stosunku do innych członków 

PZPN, trenerów, zawodników, działaczy piłkarskich oraz stacji telewizyjnych i agencji 

marketingowo-reklamowych obsługujących bezpośrednio rozgrywki ligowe i pucharowe 

w piłce nożnej. 

§ 19 

W celu skutecznego wstąpienia spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

do rozgrywek piłkarskich w miejsce stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki 

akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy złożyć do Zarządu związku 

piłki nożnej następujące dokumenty: 

1. Uchwałę Walnego Zebrania Członków lub Zarządu stowarzyszenia względnie 

stowarzyszenia kultury fizycznej o przekazaniu sekcji piłki nożnej do spółki akcyjnej lub 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Wspólników Spółki względnie 

innego jej organu o przekazaniu sekcji piłki nożnej do spółki akcyjnej lub spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, 

3. Uchwałę Zarządu właściwego związku piłki nożnej o przyjęciu na członka spółki akcyjnej 

lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

4. Umowę spółki zawartą w formie aktu notarialnego, uwzględniającą fakt przejęcia 

stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 



 

5. Postanowienie właściwego sądu o wpisie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego. 

6. Wyciąg z rejestru sądowego, o którym mowa w ust.5. 

7. Oświadczenie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o przejęciu 

ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych sekcji piłki nożnej 

stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

8. Kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli stowarzyszenia, 

stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca przed złożeniem niniejszego wniosku 

wszystkich wymagalnych wierzytelności i innych zobowiązań istniejących w stosunku do 

klubu piłkarskiego lub sekcji piłki nożnej tego klubu. 

9. Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd PZPN. 

§20 

1. Stowarzyszenie lub stowarzyszenie kultury fizycznej, będące klubem jednosekcyjnym 

lub wielosekcyjnym może przejąć całą likwidowaną sekcję piłki nożnej stowarzyszenia lub 

stowarzyszenia kultury fizycznej i wstąpić w jego miejsce do rozgrywek piłkarskich. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust.l stosuje się odpowiednio postanowienia § 19. §21  

W celu skutecznego wstąpienia stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki 

akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w miejsce likwidowanej sekcji 

stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością należy złożyć do Zarządu związku piłki nożnej następujące dokumenty: 

1. Uchwałę Walnego Zebrania Członków lub Zarządu stowarzyszenia względnie 

stowarzyszenia kultury fizycznej o likwidacji sekcji piłki nożnej, 

2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Wspólników względnie innego 

organu spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o likwidacji sekcji piłki 

nożnej, 

3. Uchwałę właściwego związku piłki nożnej o wykreśleniu stowarzyszenia, 

stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z listy członków związku i PZPN. 

4. Uchwałę Zarządu właściwego związku piłki nożnej o przyjęciu na członka 

stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 

5. Postanowienie właściwego sądu o wpisie stowarzyszenia prowadzącego działalność 

gospodarczą, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego lub decyzję właściwego starosty o 

wpisaniu stowarzyszenia nie prowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji. 

6. Wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji, o których mowa w ust.5. 

7. Oświadczenie stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością o przejęciu ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz 

niemajątkowych likwidowanej sekcji stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, 

spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

8. Kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli stowarzyszenia, 

stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca przed złożeniem niniejszego wniosku 

wszystkich wymagalnych wierzytelności i innych zobowiązań istniejących w stosunku do 

klubu piłkarskiego lub sekcji piłki nożnej tego klubu. 
9. Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd PZPN. 



 

)L _______ POŁĄCZENIE _____ KLUBÓW______ /SEKCJI ______ PJŁKJ
 _________ NOŻNEJ/ 

§ 22 

1. Dopuszcza się łączenie klubów, które posiadają jednakową podstawę prawną 

powołania, tj. są stowarzyszeniami kultury fizycznej lub spółkami akcyjnymi. 

2. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych w szczególności względami 

ekonomicznymi lub sportowymi Zarząd związku piłki nożnej lub Zarząd PZPN ( w 

przypadku połączenia klubów położonych na obszarach różnych związków piłki nożnej) 

może wyrazić zgodę na połączenie klubu piłkarskiego mającego formę prawną 

stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury fizycznej ze spółką akcyjną lub spółką z 

ograniczoną odpowiedzialnością. 

3. W razie połączenia się klubów tej samej klasy rozgrywkowej nowo powstały klub 

zatrzymuje dotychczasową klasę. 

4. W razie łączenia się klubów różnych klas rozgrywkowych, nowopowstały klub może 

występować w jednej z klas dotychczasowych klubów, o czym decyduje stosowna uchwała 

łączących się klubów. 

5. Zasadę, o której mowa w ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie połączenia się klubów 

III ligi z klubami niższych klas rozgrywkowych oraz w przypadku połączeń klubów 

występujących w tych niższych klasach. 

6. Połączenia, o których mowa w ust. 1-4 dokonywać mogą: klub z klubem lub klub z 

sekcją piłki nożnej innego klubu, których siedziby znajdują się na terenie jednego związku 

piłki nożnej. 

7. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się łączenie klubu z klubem lub klubu z sekcją 

piłki nożnej innego klubu, położonych na obszarach różnych związków piłki nożnej, na 

podstawie zgodnych ze sobą uchwał Zarządów związków piłki nożnej, zatwierdzonych 

uchwałą Zarządu PZPN. 

8. W sytuacji określonej w ust. 5 możliwe jest także połączenie, jeśli klub bierze udział 

w rozgrywkach na obszarze drugiego sąsiadującego terytorialnie związku piłki nożnej, przy 

czym łączenie następuje na podstawie zgodnych ze sobą uchwał Zarządów związków piłki 

nożnej. 

9. Połączenie o którym mowa w ust. 1-7 może nastąpić po zakończeniu sezonu 

piłkarskiego, najpóźniej jednak na 14 dni przed rozpoczęciem nowego cyklu rozgrywek. 

10. Wszyscy zawodnicy łączących się klubów (sekcji) stają się członkami nowo 

powstałego klubu. 

11. Nowo powstały klub zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zaszłości 

finansowych łączących się klubów. 

§23 

W celu skutecznego wstąpienia nowo powstałego w wyniku połączenia klubu do rozgrywek 

piłkarskich należy złożyć do Zarządu właściwego związku piłki nożnej lub Zarządu PZPN 

następujące dokumenty: 

1. Uchwały Walnych Zebrań Członków lub Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy o 

połączeniu klubów (sekcji piłki nożnej). 

2. Uchwały właściwego związku piłki nożnej o wykreśleniu z listy członków Związku i 

PZPN łączących się klubów. 

3. Uchwałę Zarządu właściwego związku piłki nożnej o przyjęciu na członka nowo 

powstałego klubu. 

4. Postanowienie właściwego sądu lub decyzja starosty o wpisie nowo powstałego 

stowarzyszenia kultury fizycznej lub spółki akcyjnej do rejestru lub ewidencji.  



 

5. Wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji, o którym mowa w pkt.4. 

6. Oświadczenie nowo powstałego klubu o przejęciu ogółu praw i obowiązków 

majątkowych oraz niemajątkowych łączących się klubów. 

7. Kopie obwieszczeń prasowych o wezwaniu wszystkich wierzycieli łączących się 

klubów do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca przed złożeniem niniejszego wniosku wszystkich 

wymagalnych wierzytelności i innych zobowiązań istniejących w stosunku do obu klubów 

piłkarskich lub sekcji piłki nożnej tych klubów. 

8. Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd PZPN. 

VI. PRZENIESIENIE 

KLUBU § 24 

1. Przeniesienie klubu w obrębie działania jednego związku piłki odbywa się za zgodą 

Zarządu Związku Piłki Nożnej. 

2. Do wniosku o przeniesienie klubu działającego w formie stowarzyszenia lub 

stowarzyszenia kultury fizycznej niezbędne jest przedłożenie niżej wymienionych 

dokumentów: 

a) uchwały Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia o zmianie statutu w 

zakresie ustalenia nowej jego siedziby, 

b) wyciągu z rejestru sądowego lub decyzji administracyjnej organu rejestrującego 

dokonane zmiany w statucie, 

c) posiadania nowego miejsca rozgrywania zawodów w miejscu siedziby 

stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury fizycznej ( własny obiekt lub 

użytkowany na podstawie stosownej umowy z właścicielem obiektu w nowym 

miejscu siedziby klubu ), 

d) zobowiązanie Zarządu stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury fizycznej 

 utrzymaniu w całości pasywów i aktywów stowarzyszenia lub 

stowarzyszenia kultury fizycznej. 

e) kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli 

stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury fizycznej do zgłoszenia w ciągu 

1 miesiąca przed złożeniem niniejszego wniosku wszystkich wymagalnych 

wierzytelności i innych zobowiązań istniejących w stosunku do klubu piłkarskiego 

lub sekcji piłki nożnej tego klubu. 

3. Do wniosku o przeniesienie klubu działającego w formie spółki akcyjnej lub spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest przedłożenie niżej wymienionych 

dokumentów: 

a) uchwały właściwego organu spółki ( zgodnie z umową spółki ) o zmianie swojej 

siedziby, 

b) wyciągu z rejestru sądowego potwierdzającego dokonanie zmian w 

umowie spółki, 

c) posiadania nowego miejsca rozgrywania zawodów w miejscu siedziby spółki ( 

własny obiekt lub użytkowany na podstawie stosownej umowy

 z właścicielem obiektu w nowym miejscu siedziby klubu, 

d) zobowiązania władz spółki o utrzymaniu w całości pasywów i aktywów 

e) kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli spółki 

akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zgłoszenia w ciągu 1 

miesiąca przed złożeniem niniejszego wniosku wszystkich wymagalnych 



 

wierzytelności i innych zobowiązań istniejących w stosunku do klubu piłkarskiego 

lub sekcji piłki nożnej. 

4. W uzasadnionych względami społecznymi przypadkach (rodzice, dzieci, młodzież, 

szkoła) za zgodą Zarządu Związku Piłki Nożnej, przed przeniesieniem klubu 

(podjęciem uchwały przez Walne Zebranie lub władze spółki) możliwe jest przekazanie 

do innego Klubu uczestniczącego już w rozgrywkach w dotychczasowej siedzibie 

klubu, całych zespołów występujących w rozgrywkach młodzieżowych z zachowaniem 

ich aktualnych miejsc w tabelach i klasach. 

5. W przypadkach uzasadnionych względami sportowymi Zarząd PZPN - w odniesieniu 

do rozgrywek Ekstraklasy, I i II ligi oraz Zarząd właściwego Związku Piłki Nożnej - 

dla pozostałych klas rozgrywkowych może wyjątkowo wyrazić zgodę, na podstawie 

indywidualnego wystąpienia, o przekazanie drużyny rezerw seniorów do innego klubu z 

danej miejscowości występującego aktualnie w rozgrywkach piłkarskich z 

zachowaniem ich aktualnych miejsc w tabelach i klasach rozgrywkowych. 

6. W sytuacji braku możliwości realizacji rozwiązań, o których mowa w ust. 1 i 4 

dotychczasowy klub ( przed Uchwałą Walnego Zebrania lub władz spółki) może podjąć 

decyzję o rozwiązaniu dowolnego zespołu młodzieżowego. W takiej sytuacji jego 

piłkarze są zawodnikami wolnymi i mogą zmieniać barwy klubowe z zachowaniem 

odrębnych przepisów. 

7. Działania podejmowane w trybie, o którym mowa w ust. 1-5 wymagają podjęcia 

uchwały przez Zarząd PZPN potwierdzającej przyjęcie do akceptującej wiadomości 

dokonanych zmian w statusie członka PZPN. 

1. Przeniesienie klubu w obrębie działania różnych związków piłki nożnej odbywa się za 

zgodą Zarządu PZPN. 

2. Do wniosku o przeniesienie klubu działającego w formie stowarzyszenia lub 

stowarzyszenia kultury fizycznej niezbędne jest przedłożenie niżej wymienionych 

dokumentów: 

a) uchwały Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia o zmianie statutu w 

zakresie ustalenia nowej jego siedziby, 

b) wyciągu z rejestru sądowego lub decyzji administracyjnej organu rejestrującego 

dokonane zmiany w statucie, 

c) posiadania nowego miejsca rozgrywania zawodów w miejscu siedziby 

stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury fizycznej ( własny obiekt lub 

użytkowany na podstawie stosownej umowy z właścicielem obiektu w nowym 

miejscu siedziby klubu 

d) zobowiązanie Zarządu stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury fizycznej o 

utrzymaniu w całości pasywów i aktywów stowarzyszenia lub stowarzyszenia 

kultury fizycznej.



 

§1 8  

e) uchwały Zarządu Związku Piłki Nożnej dotychczasowej siedziby klubu o 

skreśleniu ze swojej ewidencji jako członka bez pozbawiania praw członka PZPN, 

f) uchwały Zarządu Związku Piłki Nożnej nowej siedziby o przyjęciu do swojej 

ewidencji jako członka. 

g) kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli 

stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury fizycznej do zgłoszenia w ciągu 1 

miesiąca przed złożeniem niniejszego wniosku wszystkich wymagalnych 

wierzytelności i innych zobowiązań istniejących w stosunku do klubu piłkarskiego 

lub sekcji piłki nożnej. 

3. Do wniosku o przeniesienie klubu działającego w formie spółki akcyjnej lub spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest przedłożenie niżej wymienionych 

dokumentów: 

a) uchwały właściwego organu spółki (zgodnie z umową spółki) o zmianie swojej 

siedziby, 

b) wyciągu z rejestru sądowego potwierdzającego dokonanie zmian

 

w umowie spółki, 

c) posiadania nowego miejsca rozgrywania zawodów w miejscu siedziby spółki 

(własny obiekt lub użytkowany) na podstawie stosownej umowy

 z właścicielem obiektu w nowym miejscu siedziby klubu, 

d) zobowiązania władz spółki o utrzymaniu w całości pasywów i aktywów spółki.  

e) kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli spółki 

akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zgłoszenia w ciągu 1 

miesiąca przed złożeniem niniejszego wniosku wszystkich wymagalnych 

wierzytelności i innych zobowiązań istniejących w stosunku do klubu piłkarskiego 

lub sekcji piłki nożnej. 

4. W uzasadnionych względami społecznymi przypadkach (rodzice, dzieci, młodzież, 

szkoła) za zgodą Zarządu związku piłki nożnej, przed przeniesieniem klubu (podjęciem 

uchwały przez Walne Zebranie lub władze spółki) możliwe jest przekazanie do innego 

Klubu uczestniczącego już w rozgrywkach w dotychczasowej siedzibie klubu, całych 

zespołów występujących w rozgrywkach młodzieżowych z zachowaniem ich 

aktualnych miejsc w tabelach i klasach. 

5. W przypadkach uzasadnionych względami sportowymi Zarząd PZPN - w 

odniesieniu do rozgrywek Ekstraklasy, I i II ligi oraz Zarząd właściwego Związku Piłki 

Nożnej - dla pozostałych klas rozgrywkowych może wyjątkowo wyrazić zgodę, na podstawie 

indywidualnego wystąpienia, o przekazanie drużyny rezerw seniorów do innego klubu z 

danej miejscowości występującego aktualnie w rozgrywkach piłkarskich z zachowaniem ich 

aktualnych miejsc w tabelach i klasach rozgrywkowych . 

6. W sytuacji braku możliwości realizacji rozwiązań, o których mowa w ust. 1 i 4 

dotychczasowy klub (przed uchwałą Walnego Zebrania lub władz spółki) może podjąć 

decyzję o rozwiązaniu dowolnego zespołu młodzieżowego. W takiej sytuacji jego 

piłkarze są zawodnikami wolnymi i mogą zmieniać barwy klubowe z zachowaniem 

odrębnych przepisów. 

7. Przeniesienie klubu odbywa się łącznie ze wszystkimi zawodnikami oraz kadrą 

szkoleniową. 

8. Odmowa przeniesienia się przez zawodnika do nowej siedziby klubu może być 

podstawą rozwiązania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (umowy 

cywilnoprawnej lub umowy o pracę) przez stosowne organy PZPN (ZPN) bez 

orzekania o winie. 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



 

§1 9  

§ 26 

W przypadku złożenia niekompletnych wniosków, o których mowa w § 3, § 6, §8, § 10, § 11, 

§ 19, § 21, § 23, § 25 Zarząd PZPN lub Zarząd właściwego związku piłki nożnej wyznacza 

termin nie krótszy niż 30 dni na uzupełnienie braków z zastrzeżeniem, że niewykonanie tego 

obowiązku spowoduje odmowę przyjęcia na członka, odmowę przyjęcia zmiany nazwy lub 

przekształcenia klubu. 

§27  

1. Uchwały Zarządu właściwego związku piłki nożnej dotyczące przyjęcia na członka, 

zmiany nazwy oraz przekształcenia klubu piłkarskiego, połączenia klubów, przeniesienia 

klubu lub wygaśnięcia członkostwa wymagają akceptacji Zarządu PZPN i podlegają 

ostatecznemu zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie PZPN. 

2. Od uchwały Zarządu właściwego związku piłki nożnej w sprawie odmowy przyjęcia na 

członka, zmiany nazwy klubu, dokonania przekształcenia, połączenia lub przeniesienia klubu 

przysługuje odwołanie do Zarządu PZPN, a w razie jego negatywnej uchwały do Walnego 

Zgromadzenia PZPN. 

3. Od uchwały Zarządu PZPN w sprawie odmowy połączenia klubów położonych na 

obszarach różnych związków lub przeniesienia klubu Ekstraklasy, I i II ligi przysługuje 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia PZPN. 

§ 28 

W terminie do dnia 31 maja 2003 roku kluby sportowe będące członkami, bez względu na 

formę organizacyjną, oraz związki piłki nożnej zobowiązane są przedstawić do PZPN niżej 

wymienione dokumenty: 

a) uchwałę Zarządu związku piłki nożnej o przyjęciu na członka, 

b) statut, 

c) umowę spółki - w przypadku spółek akcyjnych. 

d) zawiadomienie sądu o nadanym numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

decyzję starosty o numerze w ewidencji, 

e) aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji. 2. 

Związki Piłki Nożnej: 

a) statut, 

b) zawiadomienie sądu rejonowego o nadanym numerze KRS, 

c) aktualny wyciąg z rejestru sądowego. 

§29 

Przekształcenia form prawnych klubów oraz zmiany ich nazwy powinny być dokonywane po 

zakończeniu sezonu piłkarskiego. 

§ 30 

Wszyscy członkowie zobowiązani są przesyłać do PZPN i Związku Piłki Nożnej na 

bieżąco wszystkie zmiany mające odzwierciedlenie w rejestrze sądowym wraz ze 

stosownymi postanowieniami sądów rejestrowych. 

Podmioty posiadające inne formy organizacyjne niż określone w § 1 ust.2 mogą brać udział, 

jako uczestnik w rozgrywkach organizowanych przez Związki Piłki Nożnej, bez praw 

przysługujących członkom. 

§ 32 
Nie wywiązanie się z ustaleń niniejszej uchwały stanowi naruszenie dyscypliny związkowej.  



 

§2 0  

§ 33 

Prawo interpretacji niniejszej uchwały przysługuje Prezydium Zarządu PZPN. § 34 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes 

PZPN 

Załącznik nr 1 do 

Uchwały nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku 

Zarządu PZPN 

 ................. , dnia ...............  

DE KL AR AC J A  

Działając na podstawie postanowień Uchwały nr .......................  z dnia  .................  Zarządu 

PZPN prosimy o przyjęcie ........................ do grona 

(nazwa Klubu) 

członków .......................Związku Piłki Nożnej, a tym samym PZPN. 

Niniejszym deklarujemy przestrzeganie wszystkich statutów i przepisów 

wewnątrzzwiązkowych regulujących działalność PZPN oraz ............................ Związku Piłki 

Nożnej. 

podpisy upoważnionych osób 

Załącznik nr 2 do 

Uchwały nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku 
Zarządu PZPN 

 .................. , dnia ..............  

DE KL AR AC J A  

Działając na podstawie postanowień Uchwały nr ........................ z dnia ...............  

Zarządu PZPN dot. członkostwa w PZPN prosimy o przyjęcie .............. 

................................................ do grona członków Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

(nazwa związku piłki nożnej) 

Niniejszym deklarujemy przestrzeganie wszystkich statutów i przepisów 

wewnątrzzwiązkowych regulujących działalność PZPN. 

podpisy upoważnionych osób 


