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Uchwała nr IV/43 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie terminu przybycia przedstawicieli UEFA na wizytację w związku  

z Mistrzostwami Europy Kobiet w 2013 roku 

 

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

 

I. W związku z ubieganiem się o organizację Mistrzostw Europy Kobiet w 2013 przyjmuje się 

termin przybycia przedstawicieli UEFA na wizytację w Polsce, w dniach 16 – 18 lipca 2010 r. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/44 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Komisji w celu sfinalizowania działań zmierzających do wyboru 

oferty oraz przeprowadzenia negocjacji dotyczących zakupu nieruchomości, na której 

zostanie zbudowana nowa siedziba PZPN 

 

Na podstawie art. 34 par. 1 punkt r) Statutu PZPN, w związku z treścią Uchwały Zarządu 

PZPN z dnia 17.06.2009 na wniosek pełnomocników, o których mowa w punkcie 1 w/w 

Uchwały, Zarząd PZPN postanawia co następuje: 

 

1) Powołać Komisję w składzie: 

a) Jan Bednarek 

b) Jacek Masiota 

c) Witold Dawidowski 

d) Mirosław Malinowski 

e) Ireneusz Serwotka 

f) Zdzisław Kręcina   

 

w celu sfinalizowania działań zmierzających do wyboru oferty oraz przeprowadzenia 

negocjacji dotyczących zakupu nieruchomości, na której zostanie zbudowana nowa siedziba 

PZPN. 

 

2) Zobowiązać w/w Komisję do przedłożenia Zarządowi w terminie do 20.04.2010 propozycji 

w zakresie zakupu przedmiotowej nieruchomości, obejmującej w szczególności: 

a) cenę; 

b) warunki płatności;   

c) warunki finansowe nabycia nieruchomości i realizacji inwestycji z wykorzystaniem 

ewentualnych środków zewnętrznych (UEFA, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd 

Marszałkowski itd.); 

d) techniczne warunki realizacji inwestycji; 

e) klauzule prawne, wyłączające odpowiedzialność odszkodowawczą PZPN. 

 



3) Zobowiązać Komisję do przedłożenia koncepcji realizacji przedmiotowej inwestycji w 

zakresie architektonicznym, wykonawczym, finansowym (regulacja podatku VAT), prawnym 

we współpracy z profesjonalnymi firmami zewnętrznymi. 

 

4) Umocować Komisję do podejmowania wszelkich innych czynności niezbędnych do 

realizacji niniejszej Uchwały z wyłączeniem prawa podpisania umowy nabycia 

przedmiotowej nieruchomości, która zostanie zawarta przez osoby uprawnione do składania 

w imieniu PZPN oświadczeń woli w sprawach majątkowych. 

 

5) Zobowiązać członków Komisji do zachowania poufności odnośnie realizacji niniejszej 

uchwały, w szczególności co do przebiegu i treści w/w negocjacji. 

 

6) Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/45 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany terminologii dotyczącej Wydziału Związków Piłki Nożnej – obecnie 

Wydziału Piłkarstwa Amatorskiego 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co 

następuje: 

 

I. W związku ze zmianą statutu PZPN użyte we wszystkich Regulaminach PZPN i Uchwałach 

Zarządu PZPN wyrazy „Wydział Związków Piłki Nożnej” zastępuje się wyrazami „Wydział 

Piłkarstwa Amatorskiego”.     

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                 Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/46 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany Uchwały nr III/72 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu  

Wydziału Związków Piłki Nożnej 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 58 § 4 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

postanawia się, co następuje: 

 

I. W Uchwale nr III/72 z dnia 17 grudnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Związków Piłki Nożnej wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) W związku ze zmianą Statutu PZPN użyte w tytule uchwały wyrazy „Wydziału Związków 

Piłki Nożnej” zastępuje się wyrazami „ Wydziału Piłkarstwa Amatorskiego”. 

 



2) Preambuła Uchwały otrzymuje brzmienie: Przyjmuje się Regulamin Wydziału Piłkarstwa 

Amatorskiego w następującym brzmieniu: REGULAMIN WYDZIAŁU PIŁKARSTWA 

AMATORSKIEGO. 

     

3) § 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Wydział składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz 14 

członków. 

2. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zarząd PZPN, na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. 

Piłkarstwa Amatorskiego.  

3. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i pozostałych członków powołuje, na wniosek 

Przewodniczącego Wydziału, Zarząd PZPN, spośród kandydatów zgłoszonych przez 

Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego, po zasięgnięciu opinii wojewódzkich 

związków piłki nożnej. 

4. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i pozostałych członków odwołuje, na wniosek 

Przewodniczącego Wydziału lub Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego, Zarząd 

PZPN.   

5. Posiedzenia Wydziału odbywają się cztery razy w roku. 

6. Pracami Wydziału kieruje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący bądź każdorazowo upoważniony przez Przewodniczącego członek 

Wydziału.” 

 

4) W § 4 ust 1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„Uchwały i decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków Wydziału, w tym Przewodniczącego, albo w przypadku jego nieobecności, 

Wiceprzewodniczącego lub wyznaczonego do kierowania pracami członka Wydziału, o 

którym mowa w § 3 ust. 6” 

 

5)  W § 4 ust 4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Uchwały przedstawiane przez Wydział Zarządowi PZPN wymagają uzasadnienia”.       

   

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

U. nr III/72 z dn. 17 grudnia 2008 r. 

U. nr IV/46 z dn. 30 marca 2010 r.   

 

Uchwała nr III/72 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu  

Wydziału Piłkarstwa Amatorskiego 

(tekst jednolity)  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 58 § 4 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału Piłkarstwa Amatorskiego w następującym brzmieniu:  

 

 

 

REGULAMIN WYDZIAŁU PIŁKARSTWA AMATORSKIEGO 
 



Rozdział I Cele i zadania 

 

§1 

Wydział jest organem wykonawczym Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej powołanym w 

celu koordynowania działań podejmowanych w zakresie rozgrywek piłki nożnej 

prowadzonych przez Związki Piłki Nożnej, o których mowa w § 15 ust. pkt 2 Statutu PZPN 

zwane dalej w regulaminie Związkami Piłki Nożnej. 

 

§2 

Do zadań i uprawnień Wydziału należy: 

1.   Analiza i ocena przekazywanych przez Związki Piłki Nożnej informacji o prowadzonych 

rozgrywkach IV ligi i klas niższych, 

2.   Analiza regulaminów i przepisów oraz systemu i zasad dotyczących rozgrywek w piłce 

nożnej w IV lidze i klasach niższych oraz zgłaszania propozycji w tym zakresie, 

3.   Utrzymywanie ścisłej współpracy z Wydziałami i Komisjami PZPN, a w szczególności z 

Wydziałem Piłkarstwa Młodzieżowego oraz Wydziałem ds. współpracy z organizacjami 

samorządowymi i społecznymi oraz Komisją Futsalu, 

4.   Organizowanie poprzez Związki Piłki Nożnej rozgrywek o puchary: K. Górskiego. W. 

Kuchara, J. Michałowicza i K. Deyny oraz rozgrywek o klubowe mistrzostwo Polski juniorów 

młodszych i starszych na szczeblu Związków Piłki Nożnej. 

5.   Opiniowanie rocznego preliminarza na szkolenie młodzieży, przygotowywanego przez 

Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego, 

6.   Bezpośrednia koordynacja poprzez Związki Piłki Nożnej działań Ośrodków Szkolenia 

Sportowego Młodzieży w zakresie organizacyjnym, 

7.   Zajmowanie się problematyką dotyczącą bezpośrednio działalności Związków Piłki 

Nożnej, takich jak: 

a)   Region's Cup, 

b)  analiza i zgłaszanie uwag dotyczących funkcjonowania programu informatycznego do 

wymiany danych pomiędzy poszczególnymi Związkami Piłki Nożnej , 

c)   upowszechnianie informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych na 

cele infrastruktury piłkarskiej. 

d)  dostosowanie struktur piłkarskich do struktur administracyjnych kraju, 

e)   analiza i zgłaszanie uwag dotyczących przepisów o licencjach klubowych oraz przepisów 

o członkostwie klubów w PZPN i Związkach Piłki Nożnej , 

f)   wnioskowanie w zakresie przeprowadzania szkoleń dot. rozgrywek i orzeczeń 

dyscyplinarnych, 

g)  upowszechnianie informacji na temat zasad ubezpieczeń w piłce nożnej. 

  

Rozdział II Struktura i zasady działania 

 

§3 

1. Wydział składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz 14 

członków. 

2. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zarząd PZPN, na wniosek Wiceprezesa PZPN 

ds. Piłkarstwa Amatorskiego.  

3. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i pozostałych członków powołuje, na wniosek 

Przewodniczącego Wydziału, Zarząd PZPN, spośród kandydatów zgłoszonych przez 

Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego, po zasięgnięciu opinii wojewódzkich 

związków piłki nożnej. 



4. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i pozostałych członków odwołuje, na wniosek 

Przewodniczącego Wydziału lub Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego, 

Zarząd PZPN.   

5. Posiedzenia Wydziału odbywają się cztery razy w roku. 

6. Pracami Wydziału kieruje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący bądź każdorazowo upoważniony przez Przewodniczącego członek 

Wydziału. 

 

§4 

1. Uchwały i decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Wydziału, w tym Przewodniczącego, albo w przypadku jego 

nieobecności, Wiceprzewodniczącego lub wyznaczonego do kierowania pracami członka 

Wydziału, o którym mowa w § 3 ust. 6.  

2. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia. 

3. Reasumpcja uchwały może być podjęta na tym samym posiedzeniu, większością 2/3 

głosów w obecności tych samych członków, którzy podejmowali uchwałę. 

4. Uchwały przedstawiane przez Wydział Zarządowi PZPN wymagają uzasadnienia. 

 

§5 

W przypadku uzasadnionych potrzeb, Wydział powołuje na wniosek Przewodniczącego 

komisje lub zespoły problemowe spośród członków Wydziału. 

 

Rozdział III Postanowienia końcowe 

 

§6 

Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu PZPN. 

 

§7 

Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane przez Zarząd PZPN. 

 

§8 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

 

§9 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/47 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Licencji Klubowych Ekstraklasy  

 

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

 

I. W związku ze złożoną rezygnacją niniejszym odwołuje się Pana Jacka Kryszczuka ze 

składu Komisji ds. Licencji  Klubowych Ekstraklasy.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr IV/48 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Kuchciaka na trenera reprezentacji Polski  

w futsalu do lat 19 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Krzysztofa Kuchciaka na trenera reprezentacji Polski w futsalu do lat 19.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr IV/49 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

dot. zmiany Uchwały nr III/40 z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu 

działania Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych   

 

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

 

I. Do czasu ukonstytuowania się Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN i 

podjęcia przez nią działania zawiesza się art. 38 ust. 2 Regulaminu Izby, przyjętego Uchwałą 

nr III/40 z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu działania Izby ds. Rozwiązywania 

Sporów Sportowych. 

 

II. Upoważnia się Wydział Gier PZPN i Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN do 

prowadzenia wszelkich spraw objętych treścią Regulaminu, o których mowa w ust.1, do czasu 

ukonstytuowania się Izby d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN i podjęcia przez nią 

działania. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

                                                                           Prezes PZPN Grzegorz Lato    
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Uchwała nr IV/50 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie nadania uprawnień delegata szczebla centralnego  

Panu Wiesławowi Białusze  

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego nadaje się 

uprawnienia delegata szczebla centralnego do końca sezonu rozgrywkowego 2009/2010 dla 

Pana Wiesława Białuchy.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr IV/51 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej będących 

imprezami masowymi 

 

 

Na podstawie art. 34 § 1 punkt r) Statutu PZPN w zw. z art. art. 13 i 80 ustawy z dnia 20 

marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych postanawia się, co następuje: 

 

§1 

Polski Związek Piłki Nożnej tworzy Centralną Bazę Danych Kibiców, zwaną dalej  w skrócie 

CBDK PZPN. 

 

§2 

Niniejsza Uchwała obowiązuje wszystkie Kluby piłki nożnej zrzeszone w Polskim Związku 

Piłki Nożnej organizujące imprezy masowe oraz ma zastosowanie podczas meczów 

Reprezentacji Narodowych kobiet i mężczyzn różnych kategorii wiekowych, w piłce nożnej 

jedenastoosobowej, futsalu i w piłce plażowej. 

 

§3 

1. PZPN oraz wszystkie Kluby przeprowadzające mecze piłki nożnej spełniające wymogi 

imprezy masowej, zobowiązane są do prowadzenia identyfikacji osób uczestniczących w 

imprezie masowej oraz prowadzenia ewidencji następujących danych: 

a) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i 

numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

b) w przypadku międzypaństwowych i międzynarodowych meczów piłkarskich oraz meczów 

rozgrywanych w ramach lig zawodowych - imię i nazwisko, wizerunek twarzy oraz numer 

PESEL, a w razie gdy nie został on nadany — rodzaj, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 oraz Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej są 

zobowiązane do niezwłocznego przekazania wskazanych powyżej danych do CBDK PZPN. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1 są przechowywane przez PZPN oraz wszystkie kluby 

piłkarskie przez okres 2 lat od dnia rozegrania meczu. 

 

§4 

Dane, o których mowa w §3 ust. 1 wraz z numerem miejsca siedzącego, o ile takie znajdują 

się stadionie piłkarskim, muszą być umieszczone na bilecie lub innym dokumencie 

uprawniającym do wstępu na mecz piłki nożnej. 

 

 

 

§5 

1. CBDK PZPN funkcjonować będzie jako centralny system informatyczny, stanowiący część 

zintegrowanego systemu informatycznego PZPN, w oparciu o oprogramowanie stanowiące 

własność Związku (jako podmiotu autorskich praw majątkowych). 



2. Organy zarządzające poszczególnymi ligami posiadające już systemy informatyczne 

powinny przekazywać dane – o których mowa w §3 ust. 1 – do CBDK PZPN. Sposób 

przekazywania i odbierania danych, w szczególności przed i po meczach piłki nożnej zostaną 

określone odrębnymi przepisami. 

3. PZPN przygotuje i udostępni (wraz ze stosowną dokumentacją techniczną) narzędzia 

niezbędne do gromadzenia danych w CBDK, o których mowa w §3 ust. 1, a także  wymiany 

tych danych z systemami wdrożonymi przez Kluby i organy zarządzające poszczególnymi 

ligami. 

 

§6 

Obowiązek elektronicznego rejestrowania Kibiców oraz sprzedanych biletów będzie 

wymogiem uzyskania licencji i obowiązuje: 

a) dla klubów Ekstraklasy  i I Ligi Piłkarskiej wraz z rozpoczęciem sezonu 2011/2012, 

b) dla II Ligi Piłkarskiej wraz z rozpoczęciem sezonu 2012/2013, 

c) dla lig niższych (niż II Liga Piłkarska) nie wcześniej niż w sezonie 2013/2014. 

 

                                                    §7 

W sezonie rozgrywkowym 2010/2011, kluby I ligi i niższych klas rozgrywkowych  będące 

organizatorami piłkarskich imprez masowych mogą alternatywnie stosować następujące 

systemy identyfikacji: 

1. sporządzenie list imiennych przy sprzedaży biletów lub wydawaniu innych dokumentów 

uprawniających do wstępu na mecz piłki nożnej przy zastosowaniu danych zawartych w §§ 3 

i 4. 

2. elektroniczny system identyfikacji. 

 

 

                                                       §8 

Realizację niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 

 

 

§9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/52 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie udzielenia upoważnienia do opracowania koncepcji  

wykorzystania baz danych PZPN 

 

 

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

 

I. Niniejszym upoważnia się Członków Zarządu PZPN – Pana Edwarda Potoka i Pana 

Eugeniusza Nowaka oraz Zastępcę Sekretarza Generalnego PZPN – Pana Waldemara Baryło 

do opracowania koncepcji funkcjonowania, w tym także komercyjnego wykorzystania baz 

danych i systemów informatycznych Związku, obejmujących również Centralną Bazę Danych 

Kibiców PZPN. 

 



II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr IV/53 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany Regulaminu Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

 

Na podstawie art. art. 34 § 1 pkt h) i 58 § 1 pkt 3) i § 4 Statutu PZPN postanawia się, co 

następuje: 

 

I.W Regulaminie Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich przyjętym uchwałą 

nr III/71 Zarządu PZPN z dnia 17 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Par. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. W skład Wydziału wchodzi: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarz i 

nie więcej niż 17 członków. 

2. Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. 

3. Wiceprzewodniczących, Sekretarza i pozostałych członków Wydziału powołuje i odwołuje 

Zarząd PZPN na wniosek Przewodniczącego Wydziału.” 

2. W par. 3 pkt 1-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

„1. Pracami Wydziału kieruje jego Przewodniczący przy pomocy Wiceprzewodniczących, 

sekretarza, przewodniczących zespołów ds. organizacyjnych, infrastruktury sportowej i 

kultury widowni. Wymienione osoby stanowią Prezydium Wydziału, którego posiedzenia 

odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

2. Posiedzenia Wydziału odbywają się nie rzadziej, niż jeden raz na kwartał. 

3. Posiedzenia Wydziału zwołuje Przewodniczący Wydziału, a w przypadku jego 

nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący.” 

3. W par. 4 w ust 1.1), 1.2) i  1.3) skreśla się sformułowanie: „w składzie minimum 5 

członków Wydziału”. 

4. W par. 9 skreśla się ust. 4. 

5. W par. 9 ust. ust. 5-7 otrzymują numerację ust. 4-6.  

6. W par. 8 skreśla się ust. 1. 

7. W par. 8 dotychczasowe ust.ust. 2-3 otrzymują numerację ust. ust. 1-2. 

8. W par. 14 skreśla się ust. 1.  

9. W par. 14 dotychczasowe ust.ust. 2-3 otrzymują numerację ust. ust. 1-2. 

10. W par. 15 ust 1 wyraz „ocena” zastępuje się wyrazem „opiniowanie”.  

11. W par. 20 skreśla się ust. 1. 

12. W par. 20 dotychczasowe ust.ust. 2-3 otrzymują numerację ust. ust. 1-2. 

13. W par. 22 skreśla się ust.  ust.  4), 5), 6), 8), 9).  

14. W par. 22 ust. 7) otrzymuje numerację ust. 4).  

15. Skreśla się par. par. 23-24. 

16. Par. Par. 25-29 otrzymują numerację par. par. 23-27.  

 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.         

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   



tj. U. nr III/71 z  17.12.2008 r.  

zm. U. nr III/104 z 13.02.2009 r. 

zm. U nr X/235 z 26 i 27.06.2009 r.  

zm. U nr IV/53 z 30.03.2010 r.  

 

Uchwała nr III/71 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich  

 

 

Na podstawie art. art. 34 § 1 pkt h) i 58 § 1 pkt 3) i § 4 Statutu PZPN postanawia się, co 

następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich w 

następującym brzmieniu:  

 

REGULAMIN 

WYDZIAŁU DS. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH  

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1 

Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN zwany dalej w skrócie 

„Wydziałem” jest organem wykonawczym Zarządu PZPN, powołanym do realizacji zadań 

określonych niniejszą uchwałą. 

 

§ 2 

1.W skład Wydziału wchodzi Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących,   

Sekretarz i nie więcej niż 17 członków. 

2.Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd PZPN 

3.Wiceprzewodniczących, Sekretarza i pozostałych członków Wydziału powołuje i 

odwołuje Zarząd PZPN na wniosek Przewodniczącego Wydziału. 

 

§ 3 

1.Pracami Wydziału kieruje jego Przewodniczący przy pomocy Wiceprzewodniczących, 

sekretarza, przewodniczących zespołów ds. organizacyjnych, infrastruktury sportowej i 

kultury widowni. Wymienione osoby stanowią Prezydium Wydziału, którego 

posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

2.Posiedzenia Wydziału odbywają się nie rzadziej, niż jeden raz na kwartał. 

3.Posiedzenia Wydziału zwołuje Przewodniczący Wydziału, a w przypadku jego 

nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący. 

4. Uchwały i decyzje Wydziału zapadają zwykłą większością głosów  

w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos prowadzącego 

posiedzenie Wydziału. 

5. Wszystkie posiedzenia Wydziału są protokołowane, a sporządzony protokół jest 

zatwierdzany na następnym posiedzeniu Wydziału. 

6. Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu PZPN. 

 

§ 4 



1. Strukturę Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN tworzy: 

1) Zespół ds. organizacyjnych, 

2) Zespół ds. infrastruktury sportowej, 

3) Zespół ds. kultury widowni. 

2. Przewodniczący Wydziału, w zależności od potrzeb może powoływać zespoły tematyczne 

do opracowania rozwiązań związanych z bezpieczeństwem na obiektach piłkarskich. 

 

§ 5 

Do zakresu działania Wydziału należy : 

1. Wykonywanie uchwał i postanowień władz PZPN w sprawach dotyczących 

bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich. 

2. Opiniowanie projektów budowy i modernizacji obiektów piłkarskich zgodnie  

z przepisami związkowymi w tym zakresie. 

3. Gromadzenie i przetwarzanie informacji o stanie infrastruktury obiektów piłkarskich dla 

rozgrywek szczebla centralnego (Ekstraklasy, I i II ligi). 

4. Sprawowanie kontroli organizacji meczów w zakresie ich zgodności  

z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w przepisach państwowych, związkowych oraz 

FIFA i UEFA . 

5. Opiniowanie lokalizacji rozgrywania zawodów międzypaństwowych pod kątem 

zachowania wymogów w zakresie infrastruktury i bezpieczeństwa. 

6. Współpraca z państwowymi i samorządowymi jednostkami zabezpieczającymi porządek i 

bezpieczeństwo na stadionach piłkarskich. 

7. Rozpatrywanie wniosków w sprawie czasowego wyłączenia z użytkowania całości lub 

części obiektu piłkarskiego w przypadku budowy, przebudowy lub występowania zagrożeń 

bezpieczeństwa. 

8. Organizacja szkoleń kierowników ds. bezpieczeństwa, spikerów i delegatów rozgrywek 

piłkarskich szczebla centralnego oraz okresowa ocena ich pracy. 

9. Organizacja sprawdzianów kandydatów na delegatów rozgrywek piłkarskich szczebla 

centralnego (Ekstraklasa, I i II Liga). 

10. Wyznaczanie delegatów na mecze piłkarskie rozgrywek szczebla centralnego 

(Ekstraklasa, I i II Liga) z założeniem, iż częstotliwość delegowania konkretnej osoby nie 

może być przedmiotem wniosków i jakichkolwiek roszczeń. 

11. Analiza raportów delegatów PZPN. 

12. Opracowywanie przepisów związkowych i wnioskowanie o ich zmianę w celu poprawy 

bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich. 

13. Przedkładanie władzom PZPN sprawozdań, analiz i wniosków odnoszących się do 

bezpieczeństwa i infrastruktury obiektów piłkarskich. 

14. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi w zakresie 

popularyzowania bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. 

15. Organizacja szkoleń dla Przewodniczących Wydziałów Bezpieczeństwa Wojewódzkich 

Związków Piłki Nożnej oraz koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa na obiektach 

piłkarskich podejmowanych przez Wydziały Bezpieczeństwa Związków Piłki Nożnej. 

16. Współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu w celu propagowania 

pozytywnych wzorców zachowań na obiektach piłkarskich. 

17. Współpraca z innymi federacjami piłkarskimi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i 

doskonalenia organizacji meczów piłkarskich. 

18. Przedkładanie Zarządowi PZPN do zatwierdzenia listy delegatów na dany sezon 

rozgrywkowy. 

19. Współpraca z Wydziałami i Komisjami działający mi w strukturach PZPN  a w 

szczególności z Komisjami ds Licencji.  



 

II. Zakres działania Zespołu ds. organizacyjnych 

 

§ 6 

Zespół ds. organizacyjnych jest komórką organizacyjną Wydziału powołaną do 

zabezpieczenia realizacji uchwał i postanowień władz piłkarskich  

w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na obiektach piłkarskich. 

 

§ 7 

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący będący członkiem Wydziału wyznaczony przez 

Przewodniczącego Wydziału.  

2. Postanowienia Zespołu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby głosów, decyduje głos prowadzącego posiedzenie Zespołu. 

 

§ 8 

1. Kierujący pracami przewodniczący  Zespołu może zwołać posiedzenie w zależności od 

potrzeb w składzie niezbędnym do wypracowania stanowiska. 

2. W pracach Zespołu oprócz członków Wydziału mogą być zapraszane inne osoby w 

charakterze konsultantów lub ekspertów. 

 

§ 9 

Do zakresu działalności Zespołu ds. organizacyjnych należy: 

1. Nadzór nad realizacją uchwał i postanowień PZPN w sprawach dotyczących 

bezpieczeństwa i porządku na stadionach. 

2. Organizacja pracy Wydziału Bezpieczeństwa poprzez koordynację jego prac (organizacja 

posiedzeń, sprawozdania, przygotowanie projektów uchwał  

i postanowień). 

3. Organizacja szkoleń kierowników ds. bezpieczeństwa, spikerów rozgrywek szczebla 

centralnego oraz okresowa ocena ich działalności. 

4. Przygotowanie wniosków o nadanie uprawnień delegata szczebla centralnego (Ekstraklasa, 

I i II Liga). 

5. Prowadzenie obsady i rejestrów obsad delegatów w rozgrywkach centralnych (Ekstraklasa, 

I i II Liga). 

6. Przekazywanie raportów skierowanych do organów dyscyplinarnych PZPN przez pozostałe 

Zespoły Wydziału. 

 

§ 10 

Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu ds. organizacyjnych realizuje pracownik etatowy 

PZPN, który w szczególności prowadzi: 

a) Rejestr dokumentów kierowanych do Wydziału, 

b) Rejestr szkoleń kierowników ds. bezpieczeństwa, spikerów, delegatów, 

c) Rejestr nadanych uprawnień (delegatów, kierowników ds. bezpieczeństwa  

i spikerów), 

d) Kartotekę „raportów delegata” z meczy rozgrywek centralnych (Ekstraklasa, I i II Liga). 

 

§ 11 

Zespół ds. organizacyjnych zobowiązany jest do składania pisemnego sprawozdania po 

każdej rundzie rozgrywek. 

 

III. Zakres działania Zespołu ds. bazy sportowej 



 

§ 12 

Zespół ds. bazy sportowej jest komórką organizacyjną Wydziału powołaną do kontroli i 

nadzoru budowy i modernizacji infrastruktury obiektów piłkarskich zgodnie z 

przepisami państwowymi, związkowymi, FIFA i UFA oraz procesu licencyjnego  

w zakresie infrastruktury obiektów piłkarskich. 

 

§ 13 

1. Pracami Zespołu ds. bazy sportowej kieruje przewodniczący będący członkiem Wydziału 

wyznaczony przez Przewodniczącego Wydziału. 

2. Postanowienia Zespołu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby głosów, decyduje głos prowadzącego posiedzenie Zespołu ds. bazy 

sportowej. 

3. Wszystkie postanowienia Zespołu ds. bazy sportowej przekazywane są do wiadomości, a w 

razie konieczności do akceptacji Wydziału. 

 

§ 14 

1. Kierujący pracami przewodniczący Zespołu może zwołać posiedzenie, w zależności od 

potrzeb w składzie niezbędnym do wypracowania stanowiska. 

2. W pracach Zespołu oprócz członków Wydziału mogą być zapraszane inne osoby w 

charakterze konsultantów lub ekspertów. 

 

§ 15 

Do zakresu działalności Zespołu ds. bazy sportowej należy w szczególności: 

1. Opiniowanie projektów budowy i modernizacji obiektów piłkarskich w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników zawodów, widzów i służb porządkowo-

ratowniczych. 

2. Opracowywanie i aktualizacja wzorów „raportu z lustracji obiektu piłkarskiego” dla 

wszystkich klas rozgrywkowych. 

3. Współpraca z Komisjami Licencyjnymi dla rozgrywek centralnych (Ekstraklasy, I i II Ligi) 

poprzez kontrolę infrastruktury obiektów piłkarskich, w szczególności przy awansie drużyn w 

rozgrywkach centralnych (Ekstraklasa, I i II Liga). 

4. Pomoc i doradztwo w procesie licencyjnym w zakresie infrastruktury obiektów 

prowadzonym przez Wydziały Bezpieczeństwa Wojewódzkich Związków Piłkarskich. 

5. Opiniowanie lokalizacji rozgrywania zawodów międzynarodowych  

i międzypaństwowych w zakresie wymogów infrastruktury i bezpieczeństwa. 

6. Opracowywanie przepisów związkowych i ich aktualizacja w celu poprawy warunków 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na stadionach. 

 

§ 16 

Do szczegółowych kompetencji Zespołu ds. bazy sportowej ponadto należy: 

1. Ocena dokumentacji składanej w procesie licencyjnym (certyfikat stadionu, plany 

ewakuacji i zabezpieczeń, umowy organizatora z usługodawcami i właścicielem  obiektu itp.). 

2. Weryfikacja proponowanych rozwiązań technicznych w projektowanych lub 

modernizowanych stadionach. 

3. Prowadzenie i aktualizacja bazy informatycznej o stanie infrastruktury stadionów dla 

rozgrywek centralnych (Ekstraklasy, I i II Ligi). 

4. Opracowywanie okresowych analiz o stanie bezpieczeństwa i infrastruktury na stadionach 

w rozgrywkach centralnych (Ekstraklasa, I i II Liga). 



5. Konsultowanie nowych rozwiązań technicznych z przedstawicielami Policji, biur 

projektowych oraz właścicielami stadionów. 

6. Lustracja obiektów piłkarskich rozgrywek centralnych (Ekstraklasa, I i II Liga) zgodnie z 

zaleceniami Komisji Licencyjnych rozgrywek centralnych. 

7. Przygotowywanie wniosków do organów dyscyplinarnych PZPN. 

8. Przestrzeganie zasady, iż opracowane/uaktualnione „raporty z lustracji obiektu 

piłkarskiego” winny być przygotowane oraz przekazane przed rozpoczęciem każdego sezonu 

piłkarskiego wojewódzkim związkom sportowym oraz klubom występującym w rozgrywkach 

centralnych. 

 

§ 17 

1. Zespół ds. bazy sportowej składa pisemne sprawozdanie po każdej rundzie 

rozgrywek. 

2. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu ds. bazy sportowej zapewnia Biuro 

PZPN. 

 

IV. Zakres działania Zespołu ds. kultury widowni 

 

§ 18 

Zespół ds. kultury widowni jest komórką organizacyjną Wydziału powołaną do kontroli 

przebiegu imprezy masowej zgodnie z przepisami państwowymi oraz egzekwowania uchwał 

PZPN dotyczących zachowań uczestników meczów piłki nożnej. 

 

§ 19 

1. Pracami Zespołu ds. kultury widowni kieruje  przewodniczący będący członkiem  Zespołu 

wyznaczony przez Przewodniczącego Wydziału. 

2. Postanowienia Zespołu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej liczby głosów, decyduje głos prowadzącego posiedzenie Zespołu. 

 

§ 20 

1. Kierujący pracami przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia w zależności od 

potrzeb w składzie niezbędnym do wypracowania stanowiska. 

2. Do prac Zespołu ds. kultury widowni oprócz członków Wydziału mogą być 

zapraszane inne osoby w charakterze konsultantów lub ekspertów. 

 

 

§ 21 

Do zakresu działalności Zespołu ds. kultury widowni należy: 

1. Weryfikacja, analiza i ocena tekstów, grafiki, wizerunków, symboli, skrótów myślowych, 

literowych, cyfrowych, piktogramów eksponowanych na wszelkiego rodzaju transparentach, 

flagach, banerach, planszach itp. 

2. Weryfikacja wszelkich wydawnictw literatury, folderów, biuletynów, gazetek, ulotek, 

plakatów, naklejek, informacji pisanych, obrazkowych i graffiti eksponowanych na obiektach 

sportowych. 

3. Ocena wyrażanych przez osoby znajdujące się na obiekcie sportowym, głosowych haseł, 

symboli, gestów, śpiewów, skandowań, treści neofaszystowskich, komunistycznych, 

rasistowskich, nacjonalistycznych jak również szowinizmu, nietolerancji, agresji, 

chuligaństwa, ksenofobii oraz zachęcających do przemocy. 



4. Ocena zdarzeń naruszających zasady bezpieczeństwa przed, w trakcie i po zawodach z 

udziałem kibiców (ekspozycja zakazanych haseł, używanie środków pirotechnicznych oraz 

wulgaryzmy). 

5. Zespół ds. kultury widowni weryfikuje publikacje na podstawie instrukcji FARE, oraz 

wytycznych Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. 

6. Współpraca z organizatorami imprez masowych w gromadzeniu dowodów przestępczych 

działań i przewinień dyscyplinarnych kibiców. 

7. Kontrola realizacji uchwał i postanowień organów PZPN dotyczących weryfikacji 

eksponowanych publikacji i zdarzeń na obiektach sportowych. 

8. Opiniowanie projektów rozwiązań technicznych eksponowania dozwolonych plansz, 

banerów, transparentów, flag itp. zgodnych z Ustawą o bezpieczeństwie  

i organizacji imprez masowych oraz wytycznych Wydziału . 

9. Realizacja innych zadań dotyczących przeciwdziałania propagowaniu przemocy  

i rasizmu na obiektach sportowych poprzez współpracę z organizacjami samorządowymi  

 

§ 22 

Do kompetencji Zespołu ds. kultury widowni ponadto należy: 

1) Ocena materiałów meczowych delegatów, delegatów – obserwatorów, sędziów, 

materiałów monitoringu, zapisów foto, video, nagrań fonicznych dotyczących eksponowania 

publikacji i zaistniałych zdarzeń przed, w trakcie i po zawodach. 

2) Przedkładanie wniosków do Wydziału określających miejsca na obiektach piłkarskich, 

gdzie mogą być eksponowane publikacje. 

3) Przygotowanie dla Wydziału propozycji wniosków w sprawie wszczęcia przez właściwe 

organy dyscyplinarne spraw dotyczących niewłaściwego zachowania uczestników masowych 

imprez piłkarskich. 

4)Konsultacja eksponowanych publikacji z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych oraz instytucjami naukowymi i społecznymi. 

 

§ 23 

1. Zespół ds. kultury widowni składa sprawozdania z działalności po każdej rundzie 

rozgrywek. 

2. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro PZPN. 

 

§ 24 

Działalność Wydziału zabezpiecza od strony techniczno – organizacyjnej Biuro PZPN. 

 

§ 25 

Traci moc regulamin Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich z dnia 

3 i 7 lipca 2008. 

 

§ 26 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

 

§ 27 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uchwała nr IV/54 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie Powołania Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza  

Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich   

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich na 

funkcję Wiceprzewodniczących i Sekretarza ww. Wydziału powołuje się następujące osoby: 

 

1. Mirosław Starczewski – Wiceprzewodniczący 

2. Jarosław Ostrowski – Wiceprzewodniczący 

3. Jan Grzelka - Sekretarz   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr IV/55 z dnia  30 marca 2010 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr IX/146  

z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku dot. zasad selekcji i nadawania uprawnień  

delegatów szczebla centralnego  

 

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

 

I. W Uchwale nr IX/146 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku dot. zasad selekcji i nadawania 

uprawnień szczebla centralnego wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W pkt I zatytułowanym „Postanowienia ogólne”  ust 6 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie:  

6. Uprawnienia delegata nadaje się na sezon rozgrywkowy przed jego 

rozpoczęciem. 

2. W pkt I zatytułowanym „Postanowienia ogólne”  ust 7 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie:  

7. 1)Kandydatem na delegata I i II ligi  może zostać osoba, która spełni następujące 

kryteria:  

a. uzyska pozytywną rekomendację Wojewódzkiego Związku Piłki 

Nożnej, lub Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich, 

b. ma ukończone 25 lat, a przy pierwszym zgłoszeniu na szczebel 

centralny nie przekracza 60 roku życia, 

c. posiada minimum średnie wykształcenie, 

d. prześle Wydziałowi ds. Bezpieczeństwa PZPN dokument 

potwierdzający nie karalność,  

e. przez min. 3 sezony rozgrywkowe pełniła funkcję delegata w III 

lidze i była delegowana na min. 15 meczy, lub przez min. 5 

sezonów była obserwatorem, a jednocześnie pełniła funkcję 

delegata na min. 30 meczach, 



f. pozytywnie zaliczy egzamin praktyczny na minimum jednym 

meczu szczebla centralnego (na własny koszt), oraz będzie 

aktywnym uczestnikiem wszystkich szkoleń organizowanych 

przez PZPN w zakresie bezpieczeństwa. 

 

2) Kandydatem na delegata w meczach Ekstraklasy może zostać osoba, która:  

  a. pełniła funkcję delegata na meczach I i II ligi przez min. 3  sezony     

rozgrywkowe, oraz była delegowana na min. 25 meczach, 

   b.  uzyska akceptację Ekstraklasy S.A. 

 

3) Po zatwierdzeniu przez Zarząd PZPN listy delegatów, Wydział ds. 

Bezpieczeństwa będzie oceniał pracę każdego delegata na podstawie m.in.:  

a. uczestnictwa i aktywności w organizowanych szkoleniach 

 b. staranności oraz rzetelności w wypełnianiu dokumentacji pomeczowej 

c. terminowości składania dokumentacji po meczowej, oraz zgłaszaniu 

wszelkich urlopów i niedyspozycyjności w terminach meczowych, zgodnie z 

obowiązującymi zasadami. 

3. W pkt I zatytułowanym „Postanowienia ogólne” dotychczasowy ust 7 otrzymuje 

numerację ust. 8.  

 

 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.         

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

 

 

U. nr IX/146 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. 

U. nr VIII/202 z dnia 29 maja 2009 r.   

U. nr XI/275 z dnia 23 lipca 2009 r.    

U. nr IV/55 z dnia 30 marca 2010 r.  

 

Uchwała nr IX/146 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

dot. zasad selekcji i nadawania uprawnień delegatów szczebla centralnego 

(tekst jednolity) 

 

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

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Użyte w niniejszej uchwale określenie „delegat” oznacza delegata szczebla centralnego, 

tzn. Ekstraklasy, I i II ligi.  

2. Wnioski w sprawie kandydatów na delegatów winny być składane przez Wojewódzkie 

Związki Piłki Nożnej na podstawie propozycji przedkładanych przez Wydziały (komisje) do 



spraw bezpieczeństwa tych Związków oraz z inicjatywy własnej Wydziału ds. 

Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. 

3. Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN posiada prawo weryfikacji 

przedkładanych list kandydatów zgłoszonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.  

4. Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN przy istnieniu kontrasygnaty 

członka Zarządu PZPN sprawującego nadzór nad Wydziałem może nadać uprawnienia 

delegata, mimo, że nie został zgłoszony jako kandydat przez macierzysty Wojewódzki ZPN. 

5. Delegatem Ekstraklasy, I i II ligi może być pracownik etatowy klubu lub działacz sportowy 

związany z danym klubem, lecz nie może on nabywając uprawnienie delegata wypełniać 

swojej funkcji w klasie rozgrywkowej, w której występuje jego klub. Delegat nie może 

jednocześnie znajdować się na liście obserwatorów szczebla centralnego PZPN. 

6. Uprawnienia delegata nadaje się na sezon rozgrywkowy przed jego rozpoczęciem. 

7. 1) Kandydatem na delegata I i II ligi  może zostać osoba, która spełni następujące kryteria:  

a. uzyska pozytywną rekomendację Wojewódzkiego Związku Piłki 

Nożnej, lub Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich, 

b. ma ukończone 25 lat, a przy pierwszym zgłoszeniu na szczebel 

centralny nie przekracza 60 roku życia, 

c. posiada minimum średnie wykształcenie, 

d. prześle Wydziałowi ds. Bezpieczeństwa PZPN dokument 

potwierdzający nie karalność,  

e. przez min. 3 sezony rozgrywkowe pełniła funkcję delegata w III 

lidze i była delegowana na min. 15 meczy, lub przez min. 5 

sezonów była obserwatorem, a jednocześnie pełniła funkcję 

delegata na min. 30 meczach, 

f. pozytywnie zaliczy egzamin praktyczny na minimum jednym 

meczu szczebla centralnego (na własny koszt), oraz będzie 

aktywnym uczestnikiem wszystkich szkoleń organizowanych 

przez PZPN w zakresie bezpieczeństwa. 

 

2) Kandydatem na delegata w meczach Ekstraklasy może zostać osoba, która:  

a. pełniła funkcję delegata na meczach I i II ligi przez min. 3  sezony     rozgrywkowe, oraz 

była delegowana na min. 25 meczach, 

b.  uzyska akceptację Ekstraklasy S.A. 

3) Po zatwierdzeniu przez Zarząd PZPN listy delegatów, Wydział ds. Bezpieczeństwa będzie 

oceniał pracę każdego delegata na podstawie m.in.:  

a. uczestnictwa i aktywności w organizowanych szkoleniach 

b. staranności oraz rzetelności w wypełnianiu dokumentacji pomeczowej 

c. terminowości składania dokumentacji po meczowej, oraz zgłaszaniu wszelkich urlopów i 

niedyspozycyjności w terminach meczowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

8. Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN przy istnieniu kontrasygnaty 

członka Zarządu sprawującego nadzór nad Wydziałem ma prawo pozbawić uprawnień 

delegata w trakcie sezonu rozgrywkowego w razie naruszania lub nie wypełniania 

obowiązków delegata.  

 

II. Postanowienia szczegółowe 

 

1. Liczbę delegatów Ekstraklasy, I i II ligi na każdy sezon rozgrywkowy ustala Wydział ds. 

Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. 



2. Przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego delegaci i kandydaci na delegatów 

poddawani są szkoleniu, którego zakres i formę określa każdorazowo Wydział ds. 

Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich. Dokument ten musi być zatwierdzony przez 

Zarząd PZPN.  

3. W uzasadnionych przypadkach Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

może zwolnić delegata i kandydata na delegata z udziału w szkoleniu.  

4. Uprawnienia delegata wygasają: 

a) po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, 

b) po złożeniu rezygnacji, 

c) po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne, 

d) w wyniku nie zastosowania się do przepisów i postanowień PZPN, stwierdzonych przez 

Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, 

e) po ukończeniu 70 roku życia.  

5. Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na delegatów oraz nadawania 

uprawnień delegatów mają charakter nominacji i nie podlegają zaskarżaniu. 

 

III. Postanowienia końcowe 

 

1. Delegat może być okresowo urlopowany. O zaliczeniu delegata po urlopie do Ekstraklasy, 

I lub II ligi decyduje Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. 

2. W uzasadnionych przypadkach Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

PZPN, przy istnieniu kontrasygnaty członka Zarządu sprawującego nadzór nad Wydziałem 

może w czasie rundy rozgrywkowej nadać uprawnienia delegata Ekstraklasy, I i II ligi przy 

spełnieniu wszystkich wymogów ujętych w niniejszych zasadach.  

3. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest Wydział ds. Bezpieczeństwa na 

Obiektach Piłkarskich PZPN.   

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 
                                                                     Prezes PZPN 
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Uchwała nr IV/56 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie pokrycia kosztów operacji zawodnika reprezentacji U-21 Tomasza Chałasa 

     

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

 

I. Po przedłożeniu faktury Polski Związek Piłki Nożnej pokryje koszty operacji zawodnika 

reprezentacji U-21 Tomasza Chałasa, do wysokości 12.500 zł.  

 

II. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu i Departamentowi 

Finansowo-Księgowemu PZPN. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 21 

października 2009 roku.   
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Uchwała nr IV/57 z dnia 30 marca 2010 roku 



Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia miejsca rozegrania meczu 

towarzyskiego Polska-Finlandia w dniu 29 maja 2010 roku 

 

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

 

I. Ustala się, iż mecz towarzyski Polska – Finlandia w dniu 29 maja 2010 roku odbędzie się 

na stadionie w Kielcach.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/58 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zakończenia obchodów 90-lecia istnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 

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

 

I. Zakończenie obchodów 90-lecia istnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej – Gala 

Piłkarstwa Polskiego – odbędzie się w dniu 18 grudnia 2010 roku, w Auli Politechniki 

Warszawskiej.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr IV/59 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. wydatkowania środków  

Ministerstwa Sportu i Turystki 

 

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

 

I. Powołuje się Komisję Przetargową ds. wydatkowania środków Ministerstwa Sportu i 

Turystyki w następującym składzie: 

 

Stefan Antkowiak   – Przewodniczący 

Zbigniew Lach  – Członek  

Stefan Majewski   – Członek  

Ryszard Polak   – Członek 

Agnieszka Jackowska  – Członek 

Anna Grzegółka   – Członek   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/60 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia do wiadomości listy obserwatorów  



KS PZPN na rundę wiosenną 2009/2010 

 

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

 

I. Przyjmuje się do wiadomości listę obserwatorów KS PZPN na rundę wiosenną 2009/2010.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

LISTA  OBSERWATORÓW KS PZPN 

na rundę wiosenną sezonu 2009/2010 

 

EKSTRAKLASA 

 

1. Janusz                 EKSZTAJN                          - mazowieckie  KS 

2. Stanisław            GRZESICZEK                     - śląskie  KS 

3. Janusz                 HAŃDEREK                        - małopolskie  KS 

4. Roman                KOSTRZEWSKI                - kujawsko-pomorskie  KS 

5. Andrzej               NALEŻNIK                        - śląskie  KS 

6. Kazimierz            ORŁOWSKI                       - lubelskie  KS 

7. Julian                  PASEK                                - dolnośląskie  KS 

8. Zbigniew             PRZESMYCKI                  - łódzkie  KS 

9. Grzegorz              REK                                    - pomorskie  KS 

10. Mirosław              RYSZKA                            - mazowieckie  KS 

11. Leszek                  SAKS                                  - mazowieckie  KS 

12. Andrzej                SĘKOWSKI                      - małopolskie  KS 

13. Dariusz                STAWICKI                        - łódzkie  KS 

14. Tadeusz               STACHURA                      -  śląskie  KS 

15. Sławomir             STEMPNIEWSKI             -  mazowieckie  KS    

16. Zenon                  TOBERA                          -  kujawsko-pomorskie  KS 

17. Zbigniew             URBAŃCZYK                  -  małopolskie  KS 

18. Roman                 WALCZAK                      -  łódzkie  KS 

19. Piotr                     WERNER                        -  śląskie  KS 

20. Ryszard                WÓJCIK ***                    -  opolskie  KS 

 

      *** Po zaliczeniu egzaminu testowego 

I LIGA 

1. Władysław BOBEK                               -  małopolskie  KS 



2. Eugeniusz BOCHAN                            -  pomorskie  KS 

3. Piotr  BRODECKI                        -   łódzkie  KS 

4. Jerzy  BROŃSKI                           -  zachodnio-pomorskie  KS 

5. Andrzej  DYMEK                                  - dolnośląskie  KS 

 

6. Maciej  HASSELBUSCH                -  mazowieckie  KS 

7. Jan  KUĆ                                    -  mazowieckie  KS 

8. Michał  LISTKIEWICZ                 - mazowieckie  KS 

9. Edward OSTOLSKI                         -  śląskie   KS 

10. Tomasz PŁOSKI                              -  warmińsko-mazurskie  KS 

11. Władysław POPCZYK                          -  śląskie  KS 

12. Mirosław PROKURAT                      -  pomorskie  KS 

13. Janusz  REJCZYK                         -  podkarpackie  KS 

14. Tomasz  SIWIEC                             -  mazowieckie  KS 

 

II LIGA 

             

1. Józef                           ARTYMIAK                   -  lubelskie  KS 

2. Bogdan                       BERNACIAK                 -  wielkopolskie  KS 

3. Włodzimierz               BIADUŃ                          -  lubelskie  KS 

4. Bogdan                       BONIO                            -  świętokrzyskie  KS           

5. Wiesław                     CHRZCZON                  -  mazowieckie  KS 

6. Piotr                           CIARCIŃSKI                 -  mazowieckie  KS 

7. Jan                             CYWIŃSKI                     -  dolnośląskie  KS 

8. Piotr                           DIEHL                            -  łódzkie  KS 

9. Romuald                    DOPIERAŁA                  -  lubuskie  KS 

10. Ryszard                      GANCARZ                    -  lubuskie  KS 

11. Andrzej                      GÓRECKI                      -  małopolskie  KS  

12. Zbigniew                    JANCZAREK                -  śląskie  KS 

13. Kazimierz                   JAŃCZAK                               - kujawsko-pomorskie  KS                              

14. Jacek                          JUSZCZAK                    -  lubelskie  KS 

15. Janusz                        KACZOR                       -  małopolskie  KS 

16. Leszek                        KĘDZIERSKI                -  mazowieckie  KS 

17. Andrzej                      KOŁODZIEJSKI          -  mazowieckie  KS 

18. Maciej                        KOSIAK                        -  kujawsko-pomorskie  KS 

19. Andrzej                      KOZŁOWSKI               -  kujawsko-pomorskie  KS 

20. Marian                       KUCZAJ                        -  małopolskie  KS 

21. Wojciech                    KULASZKA                  -  podkarpackie  KS 

22. Zygmunt                    KULASZKA                  -  podkarpackie  KS 

23. Zbigniew                    KULETA                       -  łódzkie  KS 

24. Jan                              KULIJ                          -  śląskie  KS 

25. Andrzej                      KUPCZAK                    -  śląskie  KS 

26. Franciszek                  KUŹNIAK                     -  lubelskie  KS 

27. Marek                        KWIATKOWSKI         -  warmińsko-mazurskie  KS 



28. Wacław                      LICHOCKI                   -  łódzkie  KS 

29. Stanisław                    LIWOSZ                      -   podkarpackie  KS 

30. Jarosław                     ŁAPKA                         -  świętokrzyskie  KS 

31. Ryszard                      ŁUKASIK                     -  świętokrzyskie  KS 

32. Antoni                        MITKO                         -  opolskie  KS 

33. Bogdan                       NIEZNAJ                      -  podkarpackie  KS 

34. Zbigniew                    PAJĄK                          -  dolnośląskie  KS 

35. Adam                         POKRYWKA                -  podkarpackie  KS 

36. Ryszard                      SUMIŃSKI                   -  mazowieckie  KS 

37. Zygmunt                    ŚLĘZAK                        -  łódzkie  KS 

38. Jan                             TADASZAK                  -  pomorskie  KS 

39. Piotr                           TENCZYŃSKI             -  mazowieckie  KS 

40. Wiesław                      URBANIAK                 -  mazowieckie  KS 

41. Jerzy                           WIĄCEK                     -  podkarpackie  KS 

42. Józef                           WŁODARCZYK        -  opolskie  KS 
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Uchwała nr IV/61 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przystąpienia PZPN do postępowania karnego prowadzonego przeciwko 

Piotrowi Dziurowiczowi 

 

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

 

I. Działając na wniosek Pana Eugeniusza Kolatora Polski Związek Piłki Nożnej przystępuje w 

charakterze pokrzywdzonego do postępowania karnego, prowadzonego przed Sądem 

Rejonowym w Lubinie przeciwko byłemu Prezesowi GKS Katowice – Piotrowi 

Dziurowiczowi.    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

62 

 

Uchwała nr IV/62 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

dot. powołania Zespołu Roboczego ds. rozmów w sprawie współpracy PZPN z nowo 

powołaną spółką Futsal Ekstraklasa sp. z o.o.  

 

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

 

I. Powołuje się Zespół Roboczy ds. rozmów w sprawie współpracy PZPN z nowo powołaną 

spółką Futsal Ekstraklasa sp. z o.o. 

 

1. Rudolf Bugdoł 

2. Stefan Antkowiak 

3. Witold Dawidowski 



4. Jacek Masiota  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

63 

 

Uchwała nr IV/63 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie reaktywowania działalności Fundacji Piłkarstwa Polskiego 

 

 

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

 

I. Przyjmuje się informację o reaktywowaniu działalności Fundacji Piłkarstwa Polskiego na 

rzecz promocji i rozwoju piłki nożnej w Polsce wraz z wnioskami realizacyjnymi. 

 

II. Sprawy biurowo-organizacyjne do czasu rejestracji nowych władz Fundacji prowadzić 

będzie powołany na okres 3 miesięcy pełnomocnik. 

 

III. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.  

 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/64 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Zastępców Sekretarza Generalnego PZPN  

i Dyrektorów Departamentów  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN w zw. z Uchwałą z dnia 30 października 2008 

roku Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Piłki Nożnej 

– Regulamin Zarządu postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Sekretarza Generalnego PZPN na funkcje Zastępców Sekretarza Generalnego 

PZPN i Dyrektorów Departamentów Biura PZPN powołuje się następujące osoby: 

Waldemar Baryło – Zastępca Sekretarza Generalnego PZPN, 

Agnieszka Olesińska – Zastępca Sekretarza Generalnego PZPN, 

Krystyna Białecka – Dyrektor Departamentu Finansowego, 

Jerzy Engel – Dyrektor Departamentu Szkolenia i Rozgrywek Międzynarodowych, 

Mirosława Kulesza – Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych, 

Andrzej Wach – Dyrektor Departamentu Prawnego, 

Vacat – Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych, Marketingu i PR.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 

marca 2010 roku.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/65 z dnia 30 marca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany Uchwały nr X/231 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upowszechniania systemu kształcenia 

animatorów i trenerów piłki nożnej kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO 

 

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

 

I. W Uchwale nr X/231 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie upowszechniania systemu kształcenia animatorów i trenerów piłki nożnej 

kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO wprowadza się następujące zmiany: 

W § 5 pkt 4 wyrazy „200 zł” zastępuje się wyrazami „20 zł”.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

Korekta do Komunikatu nr III/2010 

 

Prawidłowe brzmienie ust. I pkt 8. uchwały nr III/35 Zarządu PZPN:  

„8. Paweł Zalewski – Dolnośląski ZPN”   


