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DEFINICJE 
 
FIFA ……………….…....     Międzynarodowa Federacja Związków Piłki                    

NoŜnej 
UEFA……………………. Europejska Unia Piłkarska 
Związek Krajowy ………     organizacja korporacyjna typu   
                                                 stowarzyszeniowego będąca członkiem FIFA i   
                                                 UEFA  
WZPN …………………..     wojewódzki związek piłki noŜnej ( organizacja   

        członkowska PZPN zarządzająca sprawami piłki             
        noŜnej na terenie województwa ) 

liga zawodowa……….….     organizacja klubów najwyŜszej lub najwyŜszych  
                                                klas rozgrywkowych działająca w ramach PZPN 
licencja ………………….     stosunek prawny łączący PZPN z zawodnikiem,  
                                                klubem sportowym, sędzią piłkarskim, trenerem  
                                                lub menedŜerem d.s. piłkarzy,     
klub piłkarski ……….…      członek PZPN ( równocześnie członek WZPN ) 
piłkarz ……………….…      zawodnik uprawiający piłkę noŜną   
                                                zarejestrowany przez PZPN i/lub Wojewódzki  
                                                Związek Piłki NoŜnej   
działacz piłkarski ………     członek władz, organów jurysdykcyjnych i  
                                         wykonawczych PZPN, WZPN, ich organizacji  

       członkowskich, lig zawodowych lub klubu     
        piłkarskiego 

organy  
jurysdykcyjne ................     statutowe organy PZPN powołane do sprawowania  
                                              władzy  dyscyplinarnej  i  rozstrzygania sporów 
                                       majątkowych    
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ROZDZIAŁ I 
 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 
 
Art. 1 – Nazwa Związku 

 
§ 1. Polski Związek Piłki NoŜnej, zwany dalej w skrócie "PZPN" lub „Związkiem” 
– jest organizacją korporacyjną typu stowarzyszeniowego w rozumieniu 
obowiązujących przepisów prawa.  
§ 2. W kontaktach międzynarodowych PZPN, obok nazwy polskiej, uŜywa nazwy 
w języku angielskim "Polish Football Association".  

 
Art. 2 – Teren działania 
 
Terenem działania PZPN jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz - 
miasto stołeczne Warszawa. 
 
Art. 3 – Status prawny 

 
§ 1. PZPN posiada osobowość prawną. Jest dobrowolną, samorządną i trwałą 
organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków. 
§ 2. PZPN moŜe posiadać status organizacji poŜytku publicznego, prowadzącej 
działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
§ 3. Czas trwania PZPN jest nieograniczony. 
 
Art. 4 – Członkostwo PZPN w FIFA i UEFA 

 
§ 1. PZPN jest jedynym reprezentantem sportu piłki noŜnej w kraju i za granicą 
(męŜczyzn i kobiet) w piłce jedenastoosobowej, halowej (futsal) i plaŜowej. 
§ 2. PZPN jest członkiem FIFA i UEFA, w związku z czym Związek, a takŜe jego 
ligi, kluby, zawodnicy i działacze piłkarscy zobowiązują się do: 

a) przestrzegania zasad lojalności, uczciwości i sportowej postawy jako 
realizacji idei fair play,  

b) przestrzegania obowiązujących Przepisów Gry, przyjętych przez 
International Football Association Board (IFAB),  

c) bezwzględnego respektowania Statutów, przepisów i decyzji FIFA oraz 
UEFA, 

d) uznania jurysdykcji Trybunału ArbitraŜowego do Spraw Sportu w Lozannie 
w międzynarodowych sporach piłkarskich, stosownie do odnośnych 
przepisów FIFA i UEFA;  
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e) kierowania w ostatniej instancji sporów o charakterze krajowym 
wynikłych lub związanych ze stosowaniem statutu lub przepisów Związku – 
nie naleŜących do kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN - 
wyłącznie do niezaleŜnego i bezstronnego sądu arbitraŜowego, działającego 
zgodnie z prawem polskim, z wyłączeniem sądów powszechnych.        

 
Art. 5 – Podstawy prawne działania 
 
§ 1. PZPN działa zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach, innymi przepisami prawa 
oraz niniejszym statutem. 
§ 2. Przy wykonywaniu swoich zadań PZPN przestrzega statuty, regulaminy, inne 
przepisy FIFA i UEFA oraz statuty tych organizacji.        
 
Art. 6 – Podporządkowanie przepisom PZPN 

 
§ 1. PZPN samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury   
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania. Zasady 
regulujące sposób realizacji przez Wojewódzkie Związki Piłki NoŜnej zadań 
zleconych określa Zarząd PZPN. 
§ 2. Wszyscy członkowie PZPN, ligi piłkarskie, organy PZPN, zawodnicy, 
trenerzy, instruktorzy, menedŜerowie ds. piłkarzy, sędziowie, licencjonowani 
organizatorzy imprez piłkarskich, działacze piłkarscy i osoby zatrudnione w 
sporcie piłki noŜnej zobowiązani są przestrzegać przy realizacji swoich funkcji 
statuty, regulaminy, decyzje oraz kodeksy etyczne FIFA, UEFA i PZPN.  

 
Art. 7 – Neutralność i niedyskryminacja 

 
§ 1. PZPN jest związkiem sportowym, neutralnym pod względem politycznym, 
religijnym, etnicznym i rasowym. 
§ 2.  Jakakolwiek dyskryminacja kraju, jednostki lub grupy osób w związku z 
organizacją lub uprawianiem sportu piłki noŜnej ze względów etnicznych, płci, 
języka, religii, przekonań politycznych lub innego powodu jest wyraźnie 
zabroniona pod groźbą zastosowania sankcji dyscyplinarnych, w tym zawieszenia 
lub wykluczenia ze Związku.       
 
Art. 8 – Przepisy gry  

 
Uprawianie sportu piłki noŜnej odbywa się zgodnie z przepisami gry, do których 
wydania i zmiany upowaŜniona jest wyłącznie International Football Association 
Board (IFAB).   
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Art. 9 – Promocja przyjacielskich stosunków   

 
§ 1. PZPN zapewnia przestrzeganie przyjacielskich zasad uczestnictwa we 
współzawodnictwie sportowym oraz podejmuje wszelkie dopuszczalne prawem 
działania zmierzające do zapewnienia realizacji reguł fair play oraz uczciwej 
rywalizacji sportowej opartej na zasadzie równych szans konkurentów, a takŜe 
eliminowania zjawisk korupcji oraz innych form oszustwa sportowego. 
§ 2. PZPN realizuje odpowiedzialność dyscyplinarną, organizacyjną i 
regulaminową  w stosunku do członków Związku i podmiotów, o których mowa w 
art. 6 § 2.        
 
Art. 10 – Symbole PZPN 

 
§ 1. PZPN posiada odznakę organizacyjną, emblemat (logo) i sztandar związkowy, 
wydaje biuletyny i inne materiały organizacyjne oraz uŜywa własnej pieczęci z 
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.  
§ 2. Barwami PZPN są kolory: biały i czerwony.  
§ 3. Zarząd PZPN w formie odrębnej uchwały określa treść i kształt odznaki 
organizacyjnej, emblematu (logo) i sztandaru Związku.  

 
 

ROZDZIAŁ II 

               Cele i zadania statutowe PZPN oraz sposoby ich realizacji 
 
 
Art. 11 – Cele PZPN 

 
§ 1. Celem PZPN jest: 

1. organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki noŜnej w Polsce,  
2. podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i 

profesjonalnego,  
3. szkolenie młodzieŜy piłkarskiej, 
4. ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku, 

zawodników, trenerów, instruktorów, menedŜerów d.s. piłkarzy, 
licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy  
piłkarskich,    

5. pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie 
działalności statutowej PZPN. 

§ 2. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 1 PZPN moŜe wydawać uchwały i 
decyzje wiąŜące członków PZPN, inne organizacje działające w sporcie piłki 
noŜnej, zawodników, trenerów, instruktorów, menedŜerów d.s. piłkarzy, 
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licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy 
piłkarskich.  
 
Art. 12 – Zadania i sposoby ich realizacji  
 
§ 1.  PZPN realizuje swoje cele w szczególności przez: 

 
1) opracowywanie kierunków rozwoju sportu piłki noŜnej w kraju, w tym takŜe 

w piłce halowej i plaŜowej (męŜczyzn i kobiet),  
2) kierowanie i koordynowanie całokształtem działań związanych z  

uprawianiem i promocją piłki noŜnej w Polsce,  
3) organizowanie i prowadzenie ogólnokrajowego systemu rozgrywek 

mistrzowskich i pucharowych we wszystkich kategoriach wiekowych, w 
tym takŜe wśród kobiet, dla wyłonienia Mistrza Polski, zdobywcy Pucharu 
Polski, Pucharu Ligi oraz Superpucharu, a takŜe zawodów 
międzypaństwowych i międzynarodowych,  

4) opracowywanie i wydawanie przepisów, regulaminów i zasad 
przeprowadzania zawodów mistrzowskich, pucharowych i innych  
organizowanych przez PZPN (na szczeblu centralnym) i Wojewódzkie 
Związki Piłki NoŜnej na terenie ich działania,  

5) przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji narodowej i innych zespołów 
reprezentacyjnych do udziału w eliminacjach i finałach Mistrzostw Świata, 
Europy, Igrzysk Olimpijskich oraz w innych rozgrywkach 
międzynarodowych,  

6) współpracę oraz wyłączne organizowanie i utrzymywanie bezpośrednich 
kontaktów z narodowymi federacjami piłkarskimi za granicą, a takŜe 
współudział w realizacji celów i zadań FIFA i UEFA,  

7) opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz doszkalania trenerów, 
instruktorów, sędziów, zawodników, menedŜerów d.s. piłkarzy , 
licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, działaczy społecznych 
i pracowników etatowych oraz weryfikację metod szkolenia przy 
współpracy z instytucjami i uczelniami zajmującymi się problematyką piłki 
noŜnej,  

8) wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych oraz ustalanie 
zasad dotyczących uprawiania sportu piłki noŜnej w sposób zgodny z 
normami prawa polskiego oraz postanowieniami FIFA i UEFA,  

9) zapewnienie przestrzegania w rozgrywkach piłkarskich organizowanych w 
Polsce międzynarodowych przepisów gry w piłkę noŜną,  

10) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez członków    
          PZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedŜerów d.s. piłkarzy,  
          licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy 

społecznych niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał, innych przepisów 
oraz postanowień i decyzji obowiązujących w PZPN, 
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11) stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów   
     członków PZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedŜerów   
     d.s. piłkarzy, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich,   
     sędziów i działaczy piłkarskich, 
12)  rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami PZPN w wyniku ich 

działalności sportowej w dziedzinie sportu piłki noŜnej,  
13)  nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków 

PZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedŜerów d.s. piłkarzy, 
licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów oraz  
działaczy społecznych dopuszczających się naruszenia przepisów i  zasad 
obowiązujących w sporcie piłki noŜnej,  

14)  prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, 
zbiorów pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów 
informacyjnych dotyczących działalności PZPN,  

15)  utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w 
zakresie realizacji polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej 
działalności PZPN,  

16)  wydawanie wytycznych i przepisów dotyczących zapewnienia porządku i 
bezpieczeństwa w czasie zawodów piłki noŜnej na obiektach sportowych 
oraz nadzorowanie ich przestrzegania przez członków Związku,  

17)  aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z 
uprawianiem sportu piłki noŜnej,  

18)  podejmowanie róŜnorodnych działań słuŜących pozyskiwaniu środków 
finansowych na realizację celów i zadań statutowych,  

19)  zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla 
sportu piłki noŜnej w kraju i za granicą, 

20)  zgłaszanie kandydatów do prac w Komisjach FIFA i UEFA,  
21)  przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla 

odpowiednich władz państwowych i organów samorządowych w sprawach 
dotyczących rozbudowy obiektów i urządzeń  sportowych na potrzeby 
sportu piłki noŜnej, 

22)  wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych, Szkół   
Mistrzostwa Sportowego oraz Wojewódzkich Ośrodków Szkolenia 
MłodzieŜy kształcących uzdolnioną młodzieŜ w sporcie piłki noŜnej,  

23)  nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we 
współzawodnictwie sportowym,  

24)  udzielanie licencji zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i 
menedŜerom d.s. piłkarzy oraz licencjonowanym organizatorom imprez 
piłkarskich, a takŜe nadawanie klas sportowych zawodnikom, 

25)  prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej i 
popularyzatorskiej,  

26)  podejmowanie przez statutowe organy decyzji i uchwał o przeznaczaniu 
środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych PZPN, 
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27)  Ponoszenie kosztów reprezentowania PZPN w 
relacjach z organizacjami piłkarskimi (międzynarodowymi i krajowymi) 
oraz osobami trzecimi, w tym w szczególności kosztów: 
a) upominków wręczanych działaczom FIFA, UEFA i zagranicznych  
   federacji piłkarskich oraz osobom trzecim w ramach zwyczajowo  
   przyjętej wymiany prezentów, 
 b)podróŜy oraz pobytu gości PZPN w kraju i za granicą, 
 c) korespondencji okazjonalnej, 

28)  realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków PZPN, zawodników, 
trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników 
PZPN w związku z ich codzienną działalnością na rzecz PZPN poprzez 
ponoszenie kosztów: 
a) nieodpłatnego przekazywania biletów na mecze reprezentacji Polski w 

róŜnych kategoriach wiekowych, mecze o Puchar Polski, Puchar Ligi 
oraz Superpuchar, 

b) dofinansowania wyjazdów zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, 
działaczy piłkarskich i pracowników PZPN jako osób nie wchodzących  
w skład ekipy piłkarskiej na zagraniczne  mecze reprezentacji Polski w 
róŜnych kategoriach wiekowych, 

c) ubezpieczenie zawodników zespołów reprezentacyjnych – na czas ich 
powołania, 

d) zakupu biletów na imprezy kulturalne dla zawodników i osób  
    wchodzących w skład ekipy piłkarskiej odbywające się w trakcie   
    zgrupowań i obozów przygotowawczych, 
e) organizacji Walnego Zgromadzenia Związku, posiedzeń, narad, 

konferencji i innych spotkań okazjonalnych realizowanych przez PZPN 
dla członków statutowych organów PZPN oraz zawodników, trenerów, 
instruktorów, sędziów, menedŜerów d.s. piłkarzy, licencjonowanych 
organizatorów imprez piłkarskich i działaczy piłkarskich oraz 
pracowników PZPN, w tym takŜe m.in. kosztów wynajęcia lokali, 
zakwaterowania uczestników, obsługi technicznej, oprawy artystycznej i 
usług gastronomicznych, 

f) organizacji spotkań okazjonalnych realizowanych podczas meczów 
reprezentacji Polski w róŜnych kategoriach wiekowych,  meczów o 
Puchar Polski, Puchar Ligi oraz Superpuchar, przy uwzględnieniu zasad, 
o których mowa w pkt e), 

g) zakupu ubiorów i strojów dla osób realizujących cele reprezentacyjne 
Związku,  

h) nagród i stypendiów sportowych dla zawodników reprezentacji Polski w 
róŜnych kategoriach wiekowych,  

i) nagród i zapomóg dla zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów,  
działaczy piłkarskich i pracowników PZPN, 
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j) zakupu okolicznościowych  wiązanek i kwiatów wręczanych w 

imieniu PZPN. 
29) popularyzację sportu piłki noŜnej poprzez: 
a) nieodpłatne przekazywanie na rzecz członków PZPN, zawodników, trenerów, 

instruktorów, działaczy piłkarskich, pracowników PZPN  oraz osób trzecich 
proporczyków, koszulek, gadŜetów i podobnych prezentów,  
b) finansowanie organizacji konferencji, seminariów, narad szkoleniowych i 

metodyczno-szkoleniowych przeprowadzanych na rzecz rozwoju i popularyzacji  
polskiej piłki noŜnej. 
30) ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, 

działaczy i menedŜerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez 
piłkarskich  oraz pracowników PZPN, w tym kosztów prowadzenia Szkoły 
Trenerów PZPN, 
31) ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z bieŜącą 

działalnością Związku, 
     32) organizowanie i prowadzenie instytucji wolontariatu dla potrzeb    

           organizowania zawodów piłkarskich rozgrywanych w Polsce. 
§ 2.  PZPN moŜe zlecać realizację zadań, o których mowa w § 1 swoim członkom 
oraz osobom trzecim na podstawie uchwał Zarządu lub decyzji Sekretarza 
Generalnego i odrębnie zawartych umów.     
§ 3. PZPN ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach 
dotyczących sportu piłki noŜnej niezastrzeŜonych prawnie dla organów 
administracji rządowej lub innych podmiotów. 
 
Art. 13 – Organy PZPN  
 
§ 1. PZPN prowadzi działalność statutową poprzez następujące organy: 
a) Walne Zgromadzenie Delegatów (organ legislacyjny), 
b) Zarząd i Komisję d.s. Nagłych (wykonawcze organy władzy),  
c) Komisję Rewizyjną (organ kontrolny),   
d) organy jurysdykcyjne (Wydział Dyscypliny, Izba ds. Rozwiązywania Sporów 
Sportowych, Związkowy Trybunał Piłkarski, Piłkarski Sąd Polubowny, Komisje 
ds. Licencji ),  
e)  Sekretarza Generalnego (organ administracyjny), 
f) Wydziały, Komisje i inne organy wykonawcze.  
§ 2. Wydziały, Komisje i inne organy wykonawcze wspierają działalność Zarządu, 
Komisji d.s. Nagłych oraz Sekretarza Generalnego. Kompetencje, skład oraz 
zasady funkcjonowania organów wykonawczych są określone w niniejszym 
Statucie oraz w odpowiednich regulaminach.      
§ 3. Organy, o których mowa w § 1 i ich członkowie są niezaleŜni od siebie. 
Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie moŜe być jednocześnie członkiem 
organu jurysdykcyjnego lub Sekretarzem Generalnym i na odwrót. 
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§ 4. Członek statutowego organu PZPN nie moŜe uczestniczyć w procesie 
decyzyjnym dotyczącym jakichkolwiek spraw lub zagadnień, w których istnieje 
lub moŜe wystąpić konflikt interesów.   
 
Art. 14 – Prawa majątkowe i niemajątkowe  

 
§ 1. PZPN, z zastrzeŜeniem treści statutów FIFA i UEFA, jest wyłącznym 
właścicielem wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do spotkań 
międzypaństwowych i międzynarodowych reprezentacji Polski w róŜnych 
kategoriach wiekowych organizowanych przez PZPN, a w szczególności praw 
telewizyjnych, reklamowych i marketingowych realizowanych odnośnie 
powyŜszych spotkań i rozgrywek za pośrednictwem dostępnych środków 
audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, internetu i wszelkich innych 
istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych.  
§ 2. 1. PZPN oraz kluby uczestniczące w dwóch najwyŜszych klasach 
rozgrywkowych  są współwłaścicielami – innych, niŜ wymienionych w § 1 - praw 
majątkowych i niemajątkowych do spotkań, a w szczególności praw 
telewizyjnych, reklamowych i marketingowych realizowanych odnośnie 
powyŜszych spotkań i rozgrywek za pośrednictwem dostępnych środków 
audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, internetu i wszelkich innych 
istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych.  
2. Prawami opisanymi w  ust. 1 moŜna dysponować w sposób określony w 
odrębnych umowach zawartych pomiędzy PZPN, Klubami uczestniczącymi w 
dwóch najwyŜszych  klasach  rozgrywkowych  reprezentowanymi przy tej 
czynności przez podmiot zarządzający rozgrywkami a podmiotem nabywającym 
prawa. Do zawarcia umów o sprzedaŜy w/w praw wymagane jest uzyskanie 
szczególnego pełnomocnictwa od Klubów oraz PZPN. 
3. Podziału środków finansowych uzyskanych z tytułu wykorzystania praw 
majątkowych i niemajątkowych, o których mowa w ust.1 dokonuje się na  
podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy PZPN i Klubami 
uczestniczącymi w dwóch najwyŜszych klasach rozgrywkowych, a podmiotem 
zarządzającym rozgrywkami. 
4. Podział środków finansowych uzyskanych z tytułu wykorzystania praw 
majątkowych i niemajątkowych, o których mowa w ust.1 między PZPN a klubami 
dokonywany jest na zasadach ustalonych przez umowę o której mowa w ust. 3 
obowiązującej w dniu wprowadzenia niniejszej zmiany do Statutu. 
§ 3. Wszyscy zawodnicy reprezentacji Polski w piłce noŜnej w róŜnych 
kategoriach wiekowych oraz osoby wchodzące w skład sztabu szkoleniowo-
medycznego w/w reprezentacji zobowiązani są – z chwilą powołania lub nominacji 
do nich – przestrzegać bezwzględnie praw reklamowych i marketingowych FIFA, 
UEFA i PZPN w zakresie ekspozycji nazw, logo, znaków handlowych i 
reklamowych naleŜących do tych organizacji, ich sponsorów i partnerów 
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sprzętowych, a takŜe udostępniać własny wizerunek, nazwisko, pseudonim, 
podobiznę i inne prawa osobiste dla celów promocyjnych i marketingowych.  
§ 4. PZPN moŜe prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z Prawem o 
stowarzyszeniach i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
§ 5.  W  celu prowadzenia działalności określonej w § 4  PZPN moŜe powoływać 
zakłady, agencje oraz uczestniczyć w spółkach i w innych przedsięwzięciach 
gospodarczych.  
§ 6. PZPN moŜe tworzyć fundacje. 

 

ROZDZIAŁ III 
 

Członkowie PZPN, ich prawa i obowiązki 
 

Art. 15 – Członkowie PZPN 
 

§ 1. Członkami PZPN są: 
1. kluby sportowe posiadające sekcje piłki noŜnej,  
2. Wojewódzkie Związki Piłki NoŜnej: Dolnośląski Związek Piłki NoŜnej, 

Kujawsko - Pomorski Związek Piłki NoŜnej, Lubelski Związek Piłki 
NoŜnej, Lubuski Związek Piłki NoŜnej, Łódzki Związek Piłki NoŜnej, 
Małopolski Związek Piłki NoŜnej, Mazowiecki Związek Piłki NoŜnej, 
Opolski Związek Piłki NoŜnej, Podkarpacki Związek Piłki NoŜnej, Podlaski 
Związek Piłki NoŜnej, Pomorski Związek Piłki NoŜnej, Śląski Związek Piłki 
NoŜnej, Świętokrzyski Związek Piłki NoŜnej, Warmińsko – Mazurski 
Związek Piłki NoŜnej, Wielkopolski Związek Piłki NoŜnej, Zachodnio - 
Pomorski Związek Piłki NoŜnej.  

§  2. Członkami PZPN mogą być takŜe inne osoby prawne, działające na rzecz 
sportu piłki noŜnej przyjęte w poczet członków PZPN na podstawie uchwały 
Walnego Zgromadzenia Delegatów .  
§ 3. Członkowie PZPN posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów, zgodnych ze 
Statutem PZPN. 
§ 4.  Siedziby i strukturę organizacyjną Wojewódzkich Związków Piłki NoŜnej 
ustalają Walne Zebrania Członków w/w związków.  
§ 5. W ramach Związków Piłki NoŜnej mogą działać okręgowe związki piłki 
noŜnej i podokręgi obejmujące terenem swojego działania obszar jednego lub kilku 
powiatów znajdujących się na terenie jednego województwa. 
§ 6. Kluby posiadające sekcje piłki noŜnej, mające formy organizacyjno - prawne 
zgodne z prawem polskim są członkami PZPN i równocześnie związków piłki 
noŜnej oraz OZPN.  

11



  

§ 7. Członkostwo Wojewódzkich Związków Piłki NoŜnej w PZPN 
powstaje z chwilą przyjęcia ich w poczet członków przez Walne Zgromadzenie 
Delegatów na podstawie pisemnej deklaracji i zarejestrowanego przez sąd statutu 
określonego Wojewódzkiego Związku Piłki NoŜnej. 
§ 8.  Członkostwo klubu w PZPN i właściwym Wojewódzkim Związku Piłki 
NoŜnej powstaje z chwilą przyjęcia go na członka przez Zarząd związku piłki 
noŜnej na zasadach określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN. Niniejsze 
postanowienie dotyczy nowych członków PZPN, w tym takŜe działających w piłce 
halowej i plaŜowej (męŜczyzn i kobiet). 
§ 9. Osoba fizyczna bądź osoba prawna posiadająca akcje lub inne tytuły 
uczestnictwa w klubie sportowym nie moŜe posiadać akcji lub innych tytułów 
uczestnictwa w innym klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie 
sportowym w dyscyplinie piłki noŜnej ani teŜ zasiadać  w jego organach.      
§ 10. Osoba fizyczna będąca członkiem władz jednego klubu nie moŜe 
jednocześnie zasiadać we władzach innego klubu. 
 
Art. 16 – Członkowie honorowi  

 
§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów moŜe nadać osobom fizycznym - na wniosek 
Zarządu PZPN - tytuł Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego za 
szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu piłki noŜnej 
w Polsce.  
§ 2. Prezes Honorowy PZPN moŜe uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku 
i reprezentować go na zewnątrz, z zastrzeŜeniem treści art. 33 § 6.  

 
Art. 17 – Prawa członków 
 
Członkowie mają prawo do: 
1) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem 
delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Wojewódzkich Związków Piłki 
NoŜnej, posiedzeniach organów statutowych klubów najwyŜszych klas 
rozgrywkowych (Ekstraklasy i I ligi), zebraniu wszystkich klubów uczestniczących 
w rozgrywkach piłki noŜnej kobiet oraz w zebraniu wszystkich klubów 
uczestniczących w rozgrywkach piłki noŜnej pięcioosobowej, a takŜe walnych 
zebraniach Stowarzyszenia Trenerów Piłki NoŜnej  oraz Stowarzyszenia Sędziów 
Piłki NoŜnej w Polsce, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do 
organów  władzy PZPN, 
2) przedstawiania propozycji dotyczących porządku dziennego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów,     
3) wypowiadania się o sprawach polskiej piłki noŜnej na zasadach przewidzianych 
w niniejszym Statucie oraz w uchwałach Zarządu PZPN, 
4) zgłaszania kandydatów wybieranych do statutowych organów Związku,  
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5) uzyskiwania informacji na temat działalności i spraw PZPN za 
pośrednictwem oficjalnego biuletynu,  
6)  uczestniczenia w zawodach sportowych i szkoleniach prowadzonych przez 
PZPN lub związki piłki noŜnej, 
7) wykonywania wszystkich innych praw wynikających ze Statutu oraz 
regulaminów Związku. 

 
Art. 18 – Obowiązki członków  

 
§1.   Członkowie są zobowiązani do:  
1. przestrzegania statutów, regulaminów, zaleceń oraz decyzji FIFA, UEFA oraz 
PZPN  i  zapewnienia  respektowania tych przepisów oraz  rozstrzygnięć przez ich 
członków,   
2. dbania o dobre imię PZPN oraz właściwy klimat wokół polskiej piłki noŜnej,  
3. przestrzegania, na podstawie własnych rozwiązań statutowych, zasad 
uczciwości, integralności i ducha sportowego wyraŜających idee fair play, 
4. dbania o poziom moralno-wychowawczy, etyczny i sportowy działaczy 
społecznych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników 
zatrudnionych w sporcie piłki noŜnej,  
5. opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz PZPN i związków 
piłki noŜnej w wysokości ustalonej przez ich Zarządy,  
6. formułowania w swoich statutach lub umowach związanych z uprawianiem 
sportu piłki noŜnej klauzul przewidujących kompetencję Piłkarskiego Sądu 
Polubownego PZPN dla rozpatrywania sporów majątkowych oraz kompetencję 
TAS w Lozannie lub niezaleŜnego sądu arbitraŜowego dla rozpoznawania 
międzynarodowych lub krajowych sporów dyscyplinarnych i regulaminowych oraz 
bezwzględnego przestrzegania zakazu kierowania sporów piłkarskich do sądów 
powszechnych, z zastrzeŜeniem treści art. 19, 
7. przekazywania do PZPN wszelkich zmian swoich statutów i regulaminów oraz 
danych dotyczących członków władz oraz innych osób uprawnionych do składania 
skutecznych  oświadczeń woli wobec osób trzecich,     
8. nie utrzymywania Ŝadnych relacji natury sportowej z podmiotami nie uznanymi 
przez Związek lub z członkami, którzy są zawieszeni lub zostali wykluczeni,  
9. prowadzenia aktualnego rejestru swoich członków. 
§ 2. Udział Klubu w zawodach organizowanych na szczeblu krajowym lub w 
rozgrywkach klubowych UEFA uzaleŜniony jest od realizacji obowiązku 
uzyskania licencji od Komisji d.s. Licencji Klubowych PZPN, wydawanej po 
spełnieniu zespołu warunków i kryteriów opisanych ściśle  w unormowaniach 
zatwierdzonych przez Zarząd PZPN dla zawodów krajowych oraz przez UEFA dla 
klubowych rozgrywek pucharowych.    
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Art. 19 – Rozstrzyganie sporów piłkarskich  

 
§ 1. Spory majątkowe lub o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem 
ugody, powstałe w związku z organizacją i uprawianiem w Polsce sportu piłki 
noŜnej są poddawane pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN 
działającego na zasadach przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego,   
nin. Statucie oraz w regulaminie przyjętym przez Zarząd PZPN.   
§ 2. Spory piłkarskie, w których stroną przeciwną dla osoby mającej miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest FIFA, UEFA, zagraniczny podmiot 
piłkarski, lub spory, o których mowa w art. 43 par.9 są poddawane pod 
rozstrzygnięcie Trybunału ArbitraŜowego ds. Sportu w Lozannie, po wyczerpaniu 
istniejącego trybu wewnątrzorganizacyjnego przed FIFA i UEFA.       
 
Art. 20 – Wygaśnięcie członkostwa  

 
§ 1. Członkostwo w PZPN wygasa w przypadku: 

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu PZPN lub Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Piłki NoŜnej (kluby piłkarskie) z dniem jej 
przyjęcia,  

2)rozwiązania, likwidacji lub upadłości Wojewódzkiego Związku Piłki  
NoŜnej, klubu posiadającego sekcję piłki noŜnej, Stowarzyszenia Trenerów 
Piłki NoŜnej lub Stowarzyszenia Sędziów Piłki NoŜnej w  
Polsce  - z datą prawomocnego orzeczenia w przedmiocie rozwiązania, 
likwidacji lub upadłości,  
3)rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki noŜnej nadal istniejącego klubu 
 sportowego - z datą rozwiązania lub likwidacji,  
4)skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 
 składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec PZPN bądź 
Wojewódzkich Związków Piłki NoŜnej przez okres przekraczający 6 
miesięcy,  
5)wykluczenia z PZPN i Wojewódzkiego Związku Piłki NoŜnej za 
działalność sprzeczną z prawem, niniejszym Statutem lub uchwałami 
względnie orzeczeniami władz PZPN bądź Wojewódzkiego Związku Piłki   
NoŜnej - z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie, 
6) wykluczenia z PZPN Stowarzyszenia Trenerów Piłki NoŜnej lub 
Stowarzyszenia Sędziów Piłki NoŜnej w Polsce za działalność sprzeczną z 
prawem , niniejszym Statutem, statutami  tych organizacji  członkowskich 
lub uchwałami, względnie orzeczeniami władz PZPN – z datą  
uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie. 
7) braku zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłkarskich.  

§ 2.  Wygaśnięcie członkostwa klubu w PZPN powoduje jednocześnie wygaśnięcie 
członkostwa w Wojewódzkim Związku Piłki NoŜnej.   
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§ 3. Wygaśnięcie członkostwa klubu w Wojewódzkim Związku Piłki NoŜnej  
powoduje jednocześnie wygaśnięcie członkostwa klubu w PZPN. 
§ 4. Walne Zgromadzenie Delegatów ma kompetencję do podjęcia ostatecznej 
decyzji w sprawie wykluczenia lub skreślenia członka ze Związku większością 2/3 
waŜnie wyraŜonych głosów, w obecności bezwzględnej większości delegatów.      
§ 5. Dobrowolna rezygnacja z członkostwa w PZPN powinna być przekazana 
listem poleconym do Biura PZPN lub Związku Piłki NoŜnej najpóźniej na 3 
miesiące przed końcem roku kalendarzowego.  
§ 6. Rezygnacja z członkostwa w PZPN staje się prawnie skuteczna od momentu, 
w którym członek wypełnił wszystkie zobowiązania wobec Związku lub innych 
jego członków. 
 
Art.  21 – Zawieszenie członka   
 
§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest kompetentne do zawieszenia w prawach 
członkowskich Wojewódzkiego Związku Piłki NoŜnej, Ekstraklasy lub I ligi, 
Stowarzyszenia Trenerów Piłki NoŜnej lub Stowarzyszenia Sędziów Piłki NoŜnej 
w Polsce. KaŜdy członek podejrzany o powaŜne naruszenie prawa i powtarzające 
się nie wypełnianie obowiązków moŜe być jednak zawieszony ze skutkiem 
natychmiastowym przez Zarząd PZPN. Jeśli nie zostanie ono cofnięte następnie 
przez Zarząd, pozostaje ono waŜne do czasu najbliŜszego Walnego Zgromadzenia 
Delegatów.  
§ 2. KaŜde zawieszenie musi być potwierdzone w czasie najbliŜszego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów większością 2/3 waŜnie wyraŜonych głosów, w 
obecności bezwzględnej większości delegatów. Przy braku tej większości 
zawieszenie automatycznie upada.  
§ 3.  Zawieszenie członkostwa pociąga za sobą automatyczną utratę prerogatyw 
statusu członka. Zabronione jest utrzymywanie przez innych członków relacji na 
płaszczyźnie sportowej z zawieszonym członkiem. Wydział Dyscypliny moŜe 
nałoŜyć na tych członków określone sankcje.   
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ROZDZIAŁ IV  

 
Władze PZPN 

 
Art. 22 – Status delegatów na Walne Zgromadzenie  
 
§ 1. NajwyŜszą władzą PZPN jest Walne Zgromadzenie Delegatów. W okresie 
między jego zebraniami władzę w Związku sprawuje Zarząd PZPN.  
§ 2. Kadencja władz PZPN trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 
tajnym.  
§ 3. Delegaci na Walne Zgromadzenie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania 
nowego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPN, z 
zastrzeŜeniem  §§ 4 - 7. 
§ 4. Członkami władz PZPN mogą być tylko obywatele polscy, którzy w     
momencie wyboru lub powołania nie przekroczyli 70 roku Ŝycia.  
§ 5. Mandat delegata wygasa z chwilą jego wyboru do następujących organów:  
wykonawczych organów władzy, kontrolnych lub jurysdykcyjnych Związku, 
śmierci delegata, pisemnej rezygnacji z mandatu,  utraty mandatu przez 
organizację członkowską, którą reprezentował,   lub odwołania go z funkcji 
delegata w tej organizacji przyjętej uchwałą jego Zarządu. Odwołanie moŜe w 
szczególności nastąpić w razie:  

1) wszczęcia przez organy ścigania w stosunku do delegata postępowania 
karnego o umyślne przestępstwo ścigane z urzędu, 
2) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez organy związkowe za 
naruszenie norm etyczno-moralnych obowiązujących w sporcie piłki noŜnej, 
3) zaprzestania pełnienia funkcji lub innej działalności w organizacji 

 członkowskiej PZPN, 
4) spadku klubu z Ekstraklasy lub I ligi. 

§ 6. ZastrzeŜenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym § 5 nie pozbawia członka 
wykonawczych organów władzy, organów kontrolnych lub jurysdykcyjnych 
Związku prawa ubiegania się o mandat delegata na Walne Zgromadzenie PZPN 
kolejnej kadencji oraz prawa wyboru do ww. organów. 
§ 7. W sytuacji, o której mowa w § 5 pkt 1) – 3)  mandat delegata Wojewódzkiego  
Związku  Piłki NoŜnej uzyskuje osoba, która w trakcie wyborów podczas walnego 
zebrania tego związku uzyskała kolejno największą ilość głosów spośród osób, 
które nie uzyskały mandatu delegata na Walne Zgromadzenie PZPN lub w razie 
braku takiej osoby delegat  wybrany przez  Zarząd Wojewódzkiego Związku Piłki 
NoŜnej.   
§ 8. Kluby występujące w dwóch najwyŜszych klasach rozgrywkowych w chwili 
zwołania Walnego Zgromadzenia reprezentowane są w trakcie jego  
obrad  przez taką liczbę delegatów (2 lub 1), która odpowiada uczestnictwu klubu 
w rozgrywkach Ekstraklasy lub I ligi . 
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§ 9. Zmiany delegatów wojewódzkich związków piłki noŜnej, klubów 
Ekstraklasy i I ligi oraz delegatów, o których mowa w art. 27 § 1 ust.  3-6 muszą 
być zgłoszone do Sekretarza Generalnego PZPN w sposób umoŜliwiający 
powiadomienie delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 45 
dni przed terminem najbliŜszego walnego zgromadzenia. 
 
Art. 23 – Bierne prawo wyborcze  
  
§ 1. Kandydatami na Prezesa PZPN, Wiceprezesów PZPN oraz pozostałych 
członków Zarządu PZPN, a takŜe na Przewodniczącego i pozostałych członków 
Komisji Rewizyjnej mogą być delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 
lub inne osoby zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 
działające w strukturach PZPN, wojewódzkich związków piłki noŜnej, lig 
zawodowych i klubów piłkarskich. Kandydatami, o których mowa powyŜej mogą 
być jedynie osoby, które nie były karane za przestępstwo umyślne. Osoba, która 
przez dwie ostatnie kadencje pełniła funkcję Prezesa PZPN nie moŜe kandydować 
na kolejną kadencję.  
§ 2. Kandydaci na Prezesa PZPN spośród delegatów lub osób nie będących 
delegatami, o których mowa w § 1, powinni być zgłoszeni do Sekretarza 
Generalnego Związku nie później niŜ 30 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia Delegatów przez co najmniej 15 członków spośród wojewódzkich 
związków piłki noŜnej, klubów dwóch najwyŜszych klas rozgrywkowych, przy 
czym kaŜdy uprawniony podmiot moŜe zgłosić nie więcej niŜ 3 kandydatów.     
§ 3. Kandydaci na Wiceprezesów PZPN mogą być zgłaszani w trakcie obrad 
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego spośród delegatów lub 
innych osób, o których mowa w § 1.  
§  4.  Kandydaci na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będący 
delegatami mogą być zgłoszeni – spośród osób, o których mowa w § 1 -  przez co 
najmniej 15 członków PZPN do Sekretarza Generalnego Związku nie później niŜ 
30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego  
PZPN.  
§ 5. Prezes PZPN i  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić 
równocześnie funkcji Prezesa wojewódzkiego związku piłki noŜnej lub klubu 
mającego sekcję piłki noŜnej, członków Zarządu oraz organów kontroli 
wewnętrznej wojewódzkich związków piłki noŜnej, członków władz ligi 
zawodowej, być właścicielem, udziałowcem lub członkiem władz innej organizacji 
członkowskiej.  
§ 6. Prezes PZPN, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz organów 
jurysdykcyjnych są wybierani i pełnią swoje funkcje z zachowaniem zasad 
niezaleŜności i samorządności, wynikających w szczególności z Prawa o 
stowarzyszeniach oraz Statutów FIFA i UEFA.  
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Art.  24 – Kooptacja członków władz 
 

Zarząd i Komisja Rewizyjna dokonują kooptacji do swojego składu nowych osób 
spośród delegatów, którzy w wyborach do danego organu uzyskali kolejno 
największą ilość głosów na miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w 
czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie moŜe 
przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków, pochodzących z wyboru. 
 
Art. 25 – Wybory uzupełniające  

 
W przypadku ustąpienia lub odwołania w czasie kadencji więcej niŜ 1/3 członków 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Zarząd PZPN zwołuje w terminie 1 miesiąca od 
zaistnienia tej sytuacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć  w terminie 3 
miesięcy od posiedzenia Zarządu.  
   
Art. 26 – Kompetencje Walnego Zgromadzenia  
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów naleŜy:  
1) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i 

rozwiązaniu się PZPN, 
2) uchwalanie programu działania Związku i zaleceń dla Zarządu PZPN, 
3) wyznaczenie 3 delegatów dla zweryfikowania  protokołu odbywającego 

się zgromadzenia,  
4) wybór Prezesa, Wiceprezesów, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej,  
6) uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz zatwierdzanie 

sprawozdania finansowego PZPN,  
7) wybranie niezaleŜnej firmy audytorskiej na wniosek Zarządu PZPN,  
8) udzielanie raz w roku absolutorium poszczególnym członkom Zarządu na 

wniosek Komisji Rewizyjnej, 
9)   udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 
10) ocena działalności członków Zarządu i  Komisji Rewizyjnej za działalność 

w okresie pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami PZPN,     
11)   zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Związku,  
12)     zatwierdzanie i zmienianie Regulaminu Zarządu PZPN,       
13)  nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego PZPN,  
14)  podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawach przyjęcia na członka,  
         zawieszenia lub wykluczenia ze Związku,  
15)  rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz członków  
         PZPN. 
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Art. 27 – Czynne prawo wyborcze 
 
§ 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:  
 
      -  z głosem stanowiącym :  
 

1.  60 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-
Wyborczych wojewódzkich związków piłki noŜnej przy załoŜeniu, Ŝe 
poszczególnym ZPN przysługują następujące ilości mandatów: 

a. Śląski ZPN, Dolnośląski ZPN, Małopolski ZPN, Podkarpacki  ZPN – 
kaŜdy po 5 mandatów; 
b. Wielkopolski ZPN, Mazowiecki ZPN, Łódzki ZPN, Pomorski ZPN, 
Zachodniopomorski ZPN – kaŜdy po  4 mandaty;   
c. Lubelski ZPN, Lubuski ZPN, Kujawsko – Pomorski ZPN, Opolski ZPN, 
Świętokrzyski ZPN, Warmińsko – Mazurski ZPN - kaŜdy po 3 mandaty. 
d. Podlaski ZPN – 2 mandaty.   

2. 50 delegatów wybranych na posiedzeniach statutowych organów klubów 
Ekstraklasy i I ligi, przy załoŜeniu , Ŝe klubowi Ekstraklasy przysługują 2 
mandaty a klubowi I ligi – 1 mandat. 
3. 1 delegat wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Trenerów Piłki 
NoŜnej. 
4. 1 delegat wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Sędziów Piłki 
NoŜnej w Polsce.  
5. 2 delegatów piłki noŜnej kobiet wybranych na zebraniu wszystkich klubów 
uczestniczących w rozgrywkach piłki noŜnej  kobiet w Polsce. 
6. 2 delegatów piłki noŜnej halowej wybranych na zebraniu wszystkich 
klubów uczestniczących w rozgrywkach piłki noŜnej  pięcioosobowej w 
Polsce.  

 
-  z głosem doradczym:  
 

•  członkowie honorowi PZPN  
• ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będący   

            delegatami,  
• członkowie Klubu Wybitnego Reprezentanta, 
• zaproszeni goście.  

  
§ 2.   Walne Zebrania Wojewódzkich Związków Piłki NoŜnej, o których mowa w 
§ 1 odbywają się najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej   na 2 miesiące przed 
terminem Walnego Zgromadzenia  Sprawozdawczo – Wyborczego PZPN.  
§ 3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów nie mogą uczestniczyć delegaci 
zawieszonych członków. 
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Art. 28 – Reprezentacja na Walnym Zgromadzeniu 
 

Członkowie PZPN są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu PZPN przez 
swoich delegatów. KaŜdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Tylko obecni 
delegaci mogą głosować. Nie jest moŜliwe głosowanie za pośrednictwem 
pełnomocnika, ani w drodze korespondencyjnej.     
 
Art. 29 – Porządek obrad  

 
§ 1. Sekretarz Generalny ustala porządek obrad Walnego Zgromadzenia 
Delegatów na podstawie propozycji Zarządu PZPN oraz członków. Propozycje 
członków w tym zakresie powinny być przesłane na piśmie do Biura Związku 
najpóźniej na 3 miesiące przed  terminem Walnego Zgromadzenia  i  krótko 
uzasadnione.  
§ 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów moŜe być zmieniony 
większością 2/3 głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów. 
§ 3. Walne Zgromadzenie Delegatów nie moŜe podejmować uchwał dotyczących 
spraw nie ujętych w porządku obrad.  
 
 
Art. 30 – Podejmowanie uchwał   
 
§ 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności bezwzględnej  większości delegatów, o ile postanowienia 
niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. Głosy niewaŜne, nie oddane lub 
wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu większości.   
§ 2. W przypadku gdy nie jest moŜliwe osiągnięcie kworum, następne Walne 
Zgromadzenie Delegatów odbywa się w 7 dni po pierwszym terminie, z tym 
samym porządkiem obrad, bez względu na liczbę delegatów, ale bez moŜliwości 
dokonywania wyboru władz, odwołania członka lub zawieszenia w prawach 
członkowskich, zmiany statutu lub rozwiązania PZPN.   
§ 3. W przypadku braku odmiennego rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia 
Delegatów, podjęte przez nie uchwały i decyzje są obowiązujące wobec członków 
z chwilą zamknięcia obrad zgromadzenia.     
 
Art. 31 – Kadencja władz PZPN  
 
§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów moŜe być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 
§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz do roku, przy 
czym co cztery lata  ma ono charakter Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-
Wyborczego. 
§ 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się na wniosek 2/3 
członków Zarządu PZPN lub 1/3 łącznej liczby członków Związku. 
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§ 4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia  Delegatów powinien zawierać propozycję porządku jego obrad. 
§ 5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie do 3 miesięcy od 
dnia złoŜenia wniosku o jego zwołanie i nie przerywa kadencji. 

§ 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w przedmiocie 
spraw, dla których zostało zwołane. 
§ 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sekretarz 
Generalny zawiadamia delegatów co najmniej na 45 dni przed terminem 
Zgromadzenia.  
§ 8. Z zastrzeŜeniem treści art. 22 § 2 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w 
głosowaniu jawnym. 
§ 9. Do waŜności Walnego Zgromadzenia PZPN w I terminie konieczny jest udział 
co najmniej 1/2  delegatów, w II terminie 1/3 delegatów.  
§ 10. Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za sporządzenie w formie pisemnej 
protokołu Walnego Zgromadzenia Delegatów, który po sprawdzeniu przez 
wyznaczonych w tym celu delegatów jest zatwierdzany na najbliŜszym 
Zgromadzeniu.  
   
 
Art. 32 – Odwołanie lub czasowe zawieszenie członka statutowego organu 
Związku   
 
§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów moŜe odwołać członka Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej lub zawiesić go w prawach członka.  Prezes Związku  lub 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  mogą wnieść do porządku dziennego 
Zgromadzenia punkt dotyczący odwołania lub czasowego zawieszenia członka 
w/w organów. 
§ 2. Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej moŜe w szczególności 
nastąpić w razie:  
1)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwo umyślne 
ścigane z urzędu, 

2)  prawomocnego orzeczenia kary bezwzględnej dyskwalifikacji za umyślne 
przewinienie dyscyplinarne,  

 3) nie uzyskania absolutorium z tytułu sprawowania funkcji członka Zarządu lub 
Komisji Rewizyjnej, względnie raŜącego naruszenia przez członka Zarządu lub 
członka Komisji Rewizyjnej Statutu lub innych przepisów wewnątrzzwiązkowych, 
bądź zaniechania lub nienaleŜytego wypełniania obowiązków członkowskich. 
§ 3. Zawieszenie członka Zarządu  lub Komisji Rewizyjnej moŜe w szczególności  
nastąpić w razie: 
1) wszczęcia przez organy ścigania w stosunku do w.w. osoby postępowania 

karnego o umyślne przestępstwo ścigane z urzędu,    
2) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez organy związkowe za 

naruszenie norm etyczno-moralnych obowiązujących w sporcie piłki noŜnej,  
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§4. Propozycja odwołania lub zawieszenia na czas określony członka 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej musi być uzasadniona na piśmie. Jest ona 
wysyłana delegatom na Walne Zgromadzenie Delegatów wraz z porządkiem 
obrad.  
§ 5. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w stosunku do którego zgłoszono 
wniosek o odwołanie lub czasowe  zawieszenie musi mieć zapewnione prawo 
obrony w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.  
§  6. Jeśli propozycja odwołania w/w osoby  ze składu Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej  zostanie podtrzymana w chwili zatwierdzania porządku obrad Walne 
Zgromadzenie Delegatów wypowiada się co do niej w głosowaniu tajnym. Dla 
odwołania lub zawieszenia w.w. osób  konieczna jest większość 2/3 waŜnie 
oddanych głosów przy obecności bezwzględnej większości delegatów .   
§ 7. Osoba odwołana lub czasowo zawieszona przestaje pełnić funkcję ze skutkiem 
natychmiastowym. 
§ 8. W przypadkach, o których mowa w § 3 Zarząd PZPN większością 2/3 waŜnie 
oddanych głosów przy obecności bezwzględnej większości członków Zarządu 
moŜe, z wyłączeniem Prezesa PZPN, czasowo zawiesić członka Zarządu, do 
najbliŜszego Walnego Zgromadzenia Delegatów, które winno podjąć uchwałę w 
sprawie zawieszonego członka Zarządu. Niniejsze rozwiązanie odnosi się 
odpowiednio do zawieszenia członka Komisji Rewizyjnej PZPN przez tę Komisję. 
§ 9. Postanowienia § 1 - § 8 stosuje się odpowiednio w razie zgłoszenia propozycji 
odwołania przez Zarząd Związku  członka organu jurysdykcyjnego PZPN. 
 
Art. 33 – Skład Zarządu  
 
§ 1. Zarząd składa się z 18 osób wybranych  przez Walne Zgromadzenie 
Delegatów. 
§ 2. W skład Zarządu PZPN wchodzą wybrani w odrębnych  
              głosowaniach: 
             - Prezes PZPN   
             - 5 Wiceprezesów PZPN, w tym Wiceprezesi do spraw:  
               Organizacyjno-Finansowych, Szkoleniowych i Zagranicznych  
               ( wybrani na wniosek Prezesa PZPN ), Wiceprezes do Spraw   
               Piłkarstwa Amatorskiego ( wybrany na wniosek Wojewódzkich 

Związków Piłki NoŜnej) oraz  Wiceprezes ds. Piłkarstwa 
Profesjonalnego (wybrany na wniosek klubów dwóch najwyŜszych 
klas rozgrywkowych, bezwzględną większością głosów) 

- 10 członków z listy kandydatów zgłoszonych przez delegatów lub 
przedstawionych w trybie art. 23 par. 4 

             - 1 członek wybrany na wniosek Klubów Ekstraklasy, 
             - 1 członek wybrany na wniosek Klubów I ligi. 
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        Wszystkie w/w osoby mogą być wybrane na funkcje wiceprezesów lub  
członków Zarządu spośród delegatów lub osób, o których mowa w art. 23 § 1 oraz 
§ § 3 i  4. 
§ 3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu wybranego na wniosek klubów 
dwóch najwyŜszych klas rozgrywkowych na najbliŜszym Walnym Zgromadzeniu 
nastąpią wybory uzupełniające. 
§ 4. W skład Zarządu moŜe być wybrany nie więcej niŜ jeden przedstawiciel tego 
samego członka. Ograniczenie to nie dotyczy Wiceprezesów wybieranych na 
wniosek Prezesa PZPN.  
§ 5. Członek Zarządu nie moŜe być równocześnie członkiem organów 
jurysdykcyjnych Związku.  
§ 6. Kierując całokształtem prac Zarządu Prezes nadzoruje wykonanie uchwał: 
Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarządu oraz Komisji d.s. Nagłych.  
Do kompetencji Prezesa naleŜy w szczególności: 
1) reprezentowanie PZPN na zewnątrz oraz działanie w imieniu Związku, 
2) reprezentowanie PZPN w międzynarodowych organizacjach piłki   
      noŜnej,  
3) zwoływanie zebrań Zarządu oraz przewodniczenie ich pracom i 

posiedzeniom,  
4) składanie władzom Związku informacji o stanie PZPN i podejmowanych na 

bieŜąco decyzjach, 
5) nadzorowanie bieŜącej działalności rzecznika etyki i rzecznika ochrony prawa 

związkowego.  
§ 7. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje ustanowiony przez 
Zarząd, na wniosek Prezesa Wiceprezes.   
§ 8. Wiceprezesi oraz inni członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalność 
wewnętrznych jednostek organizacyjnych Związku według rzeczowego podziału 
kompetencji ustalonego przez Zarząd PZPN. 
 
Art. 34 – Kompetencje Zarządu 
 
§ 1. Do kompetencji Zarządu naleŜy:  
a) realizowanie programu i zaleceń przyjętych w Uchwałach Walnego 

Zgromadzenia Delegatów,  
b) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, 
c) przyjmowanie projektów planów działania i planów finansowych,   
d) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycji co do wyboru 

niezaleŜnej firmy audytorskiej,  
e) uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat na rzecz PZPN wiąŜących się 

z uczestniczeniem w działalności statutowej Związku, 
f) ustalanie wysokości składki i opłat wiąŜących się z transferami krajowymi,  
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów,  
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h) uchwalanie i zmienianie regulaminów organów jurysdykcyjnych, Wydziałów i 
Komisji, Biura Związku i innych jednostek organizacyjnych PZPN,  

i) uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, 
regulaminów i wytycznych normujących uprawianie sportu piłki noŜnej na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów gry zgodnych z przepisami 
FIFA i UEFA,  

j) interpretacja Statutu PZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych 
uchwalanych przez Zarząd,       

k)  powoływanie i odwoływanie przewodniczących, wiceprzewodniczących i 
członków organów jurysdykcyjnych,  

l) powoływanie i odwoływanie przewodniczących oraz członków Wydziałów i 
Komisji stałych PZPN,  

ł)   w razie potrzeby, tworzenie nowych Komisji ad hoc,  
m) powoływanie i odwoływanie rzecznika etyki oraz rzecznika ochrony prawa 

związkowego, 
n) określanie kompetencji rzecznika etyki oraz rzecznika ochrony prawa  

związkowego, 
o)  powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego PZPN, na wniosek  

Prezesa PZPN, 
p) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania trenerów zespołów  

reprezentacyjnych oraz innych osób kadry szkoleniowo-medycznej,  
r) podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem 

zastrzeŜonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów, Komisji 
Rewizyjnej i organów jurysdykcyjnych Związku. 

§ 2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu organem powołanym do 
załatwiania spraw i podejmowania decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki z 
zakresu działalności Związku jest Komisja ds. Nagłych składająca się z Prezesa 
oraz Wiceprezesów.  
§ 3. Wszystkie uchwały i decyzje Komisji d.s. Nagłych muszą być zatwierdzone na 
najbliŜszym posiedzeniu Zarządu PZPN. 
§ 4. Komisja ds. Nagłych działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez 
Zarząd PZPN. 
 
Art. 35 – Ustąpienie Prezesa PZPN  
 
W razie ustąpienia Prezesa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami 
Delegatów, Zarząd powierza jego obowiązki jednemu z wiceprezesów, który pełni 
je do czasu najbliŜszego Zgromadzenia, które dokonuje wyboru nowego Prezesa 
Związku.     
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Art. 36 – Odpowiedzialność organizacyjno - członkowska 
 
W przypadku naruszenia przez członka PZPN, zawodnika, trenera, instruktora, 
menedŜera d.s. piłkarzy, licencjonowanego organizatora imprez piłkarskich, 
sędziego lub działacza piłkarskiego statutu, postanowień, regulaminów, przepisów, 
uchwał lub decyzji władz PZPN, Zarządowi przysługuje zaleŜnie od okoliczności 
prawo zastosowania następujących środków organizacyjno-członkowskich: 

1. zwrócenia uwagi na dostrzeŜone uchybienia i Ŝądanie ich usunięcia w 
określonym terminie,  

2. odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,  
3. Ŝądania zawieszenia lub uchylenia niezgodnych ze Statutem PZPN i 

przepisami wewnątrzzwiązkowymi uchwał lub decyzji podjętych w 
sprawach organizacyjno-członkowskich. 

 
 
Art. 37 – Pierwsze posiedzenie Zarządu 
  
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się 
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyborów. 
 
Art. 38 – Tryb pracy Zarządu  

 
§ 1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej 8 razy w roku. 
§ 2. O ile Statut lub regulamin, o którym mowa  w par. 6, nie stanowi inaczej, 
decyzje (uchwały) Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy statutowej liczby członków Zarządu . Głosy niewaŜne lub 
wstrzymujące się od głosowania nie są brane pod uwagę podczas obliczania 
większości głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos 
Prezesa PZPN.  
§ 3. W sprawach osobowych głosowanie ma charakter tajny, jeŜeli  Ŝądanie w tym 
przedmiocie zgłosi co najmniej 1/3 członków Zarządu obecnych  na posiedzeniu. 
W takim wypadku głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z 
trzech członków Zarządu wybranych przez Zarząd w głosowaniu jawnym. 
§ 4.Posiedzenia Zarządu są protokołowane, względnie sporządzany jest stenogram. 
Protokół lub stenogram podpisywany jest przez Prezesa PZPN lub Wiceprezesa 
pełniącego jego obowiązki w razie nieobecności Prezesa PZPN i protokolanta 
(stenotypistę). Zarząd zatwierdza protokół (stenogram ) na tym samym lub – w 
razie braku takiej moŜliwości – na najbliŜszym posiedzeniu Zarządu. 
§ 5. We wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym Statucie Zarząd PZPN jest 
uprawniony do podejmowania decyzji na podstawie ogólnych reguł prawa oraz 
zasady słuszności.  
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§ 6. Zakres działania i tryb pracy Zarządu PZPN określa regulamin uchwalony 
przez Walne Zgromadzenie Delegatów.  
 
Art.  39 – Komisja Rewizyjna   

 
§ 1. Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków, w tym przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i sekretarza.  
§ 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę 
całokształtu działalności statutowej i własnej działalności gospodarczej PZPN, o 
ile ta ostatnia jest prowadzona a w szczególności przeprowadza kontrolę 
działalności finansowej oraz kontrolę wykonywania uchwał Walnego 
Zgromadzenia Delegatów. Przedmiotem  kontroli nie mogą być orzeczenia 
organów jurysdykcyjnych PZPN.  
§ 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów 
sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Związku oraz posiada wyłączne prawo 
stawiania wniosków w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom 
Zarządu. 
§ 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami 
wynikającymi z ustaleń kontroli i Ŝądania wyjaśnień lub sprawozdań oraz  
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; nie ma natomiast  uprawnień do 
występowania z wnioskami  do podmiotów i organów spoza Związku. 
§ 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upowaŜniony przez niego członek 
Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z 
głosem doradczym.  
§ 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni przy wykonywaniu swoich 
obowiązków zachować bezstronność oraz dołoŜyć staranności wynikającej ze 
szczególnego charakteru powierzonych im zadań. 
§ 7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie 
Regulaminu.  
                                                       
 

ROZDZIAŁ V 
 

Organy jurysdykcyjne  PZPN 
 

Art. 40 – Władze jurysdykcyjne PZPN  
 

Organy jurysdykcyjne PZPN są uprawnione do sprawowania odpowiedzialności 
dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, 
instruktorów, sędziów, menedŜerów d.s. piłkarzy, licencjonowanych 
organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów oraz działaczy 
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piłkarskich, a takŜe  do rozstrzygania wynikłych między nimi sporów 
majątkowych i niemajątkowych, mogących być przedmiotem ugody.   
 
 
Art. 41 – Prawo nakładania sankcji  

 
Z zastrzeŜeniem odrębnych przepisów, organy jurysdykcyjne mają prawo 
stosowania sankcji regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych na członków 
PZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menedŜerów d.s. piłkarzy, 
licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów 
oraz działaczy piłkarskich dopuszczających się naruszeń określonych przepisów i 
zasad obowiązujących w sporcie piłki noŜnej, a takŜe nie stosujących się do 
orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN.   
 
Art. 42 – Organy jurysdykcyjne  
 
§ 1. Organy jurysdykcyjne PZPN składają się z organów dyscyplinarnych , 
organów ds. przyznawania licencji klubom, Izby ds. Rozwiązywania Sporów 
Sportowych – działającej  w ramach Wydziału  Gier PZPN oraz sądu polubownego 
powołanego do rozpoznawania sporów majątkowych i niemajątkowych 
związanych z uprawianiem sportu piłki noŜnej. 
§ 2. Organy jurysdykcyjne są powoływane na czteroletnią kadencję równą kadencji 
Zarządu. Członkowie organów jurysdykcyjnych nie mogą być jednocześnie 
członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu jurysdykcyjnego.     
§ 3. Organami dyscyplinarnymi PZPN są Wydział Dyscypliny i Związkowy 
Trybunał Piłkarski. Przewodniczący i przynajmniej 1/3 członków tych ciał muszą 
być prawnikami.  
§ 4. Organami d.s. przyznawania licencji klubom są: Komisja d.s. Licencji 
Klubowych Ekstraklasy, Komisja d.s. Licencji Klubowych I ligi, Komisja ds. 
Licencji Klubowych II ligi oraz Komisja Odwoławcza d.s. Licencji Klubowych. W 
skład kaŜdej ze wskazanych Komisji, składającej się z od 5 do 7 osób, musi 
wchodzić przynajmniej jeden dyplomowany księgowy oraz przynajmniej jeden 
prawnik.   
§ 5.Członkami organów jurysdykcyjnych oraz innych komisji i wydziałów PZPN 
mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu  
za przestępstwo umyślne. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do 
członków innych organów PZPN, w tym organów wykonawczych. 
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Art. 43 – Powołanie organów jurysdykcyjnych  
 
§1.Przewodniczących,  wiceprzewodniczących, sekretarzy i członków 
Związkowego Trybunału Piłkarskiego, Piłkarskiego Sądu Polubownego, Wydziału 
Dyscypliny powołuje i odwołuje Zarząd PZPN na wniosek Prezesa Związku. 
§ 2. Izba d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych powołana jest do orzekania w 
przedmiocie istnienia, waŜności lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich 
(mających charakter umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej),  podejmowania 
innych decyzji w sprawie zapewnienia stabilności kontraktowej zawodników 
będących stronami takiej umowy oraz w sprawach dotyczących mechanizmu 
solidarności.  
§  3.  Izba d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych składa się z wybranych na 
okres kadencji władz Związku:  
a) przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących, wybranych zgodnie przez 
przedstawicieli piłkarzy i klubów, o których mowa w pkt b) i c)  z listy 
przynajmniej 8  osób, wskazanych przez Zarząd PZPN,  
b) sześciu  przedstawicieli piłkarzy wybranych przez  Zarząd PZPN na wniosek 
Polskiego Związku Piłkarzy,  
c) sześciu przedstawicieli klubów, wybranych przez Zarząd PZPN na wspólny 
wniosek Spółki Ekstraklasa S.A. oraz Piłkarskiej Ligi Polskiej.  
§ 4 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Izby muszą posiadać wykształcenie 
prawnicze.  
§  5.  W skład Izby nie moŜe wchodzić więcej niŜ jedna osoba z jednego klubu.  
§ 6.  W razie ustąpienia lub odwołania któregokolwiek z członków Izby 
uzupełnienie jej składu następuje w drodze wyboru członka, przy uwzględnieniu 
zasad, o których mowa w par.par. 3-5.   
§ 7. W pierwszej instancji Izba orzeka w składzie trzyosobowym, z udziałem 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Izby. W skład Zespołu 
Orzekającego – z wyłączeniem przewodniczącego - musi w kaŜdym przypadku 
wchodzić równa liczba przedstawicieli piłkarzy i klubów. 
§ 8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Izby z uzasadnieniem strona 
niezadowolona z jej rozstrzygnięcia moŜe złoŜyć odwołanie do 5-osobowego 
składu orzekającego Izby, w którego skład wchodzić powinna równa liczba 
przedstawicieli piłkarzy i klubów oraz Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, 
którzy nie orzekali w I instancji.  
§ 9. W terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji 5-osobowego zespołu Izby z 
uzasadnieniem  strona niezadowolona z jej rozstrzygnięcia moŜe złoŜyć odwołanie 
do Trybunału ArbitraŜowego do Spraw Sportu MKOL w Lozannie.   
§ 10. Zasady i tryb postępowania przed Izbą d.s. Rozwiązywania Sporów 
Sportowych, przy uwzględnieniu standardowych przepisów FIFA określa w formie 
regulaminu Zarząd PZPN.  
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Art. 44 – Kompetencja Piłkarskiego Sądu Polubownego 

 
§ 1. Piłkarski Sąd Polubowny jest powołany do rozpoznawania wszelkich sporów 
majątkowych lub sporów o prawa niemajątkowe, mogących być przedmiotem 
ugody - powstałych na tle uprawiania, organizacji, upowszechniania i rozwoju 
sportu piłki noŜnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitraŜowego 
przewidziane jest przez statuty i regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.  
§ 2. Do Piłkarskiego Sądu Polubownego moŜna składać pozwy o zasądzenie 
świadczenia, ustalenie i ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa.  
 
Art. 45 – Skład Piłkarskiego Sądu Polubownego  

 
§ 1. Piłkarski Sąd Polubowny składa się z 21 - 23 arbitrów, powoływanych i 
odwoływanych przez Zarząd PZPN.  
§ 2. Członkiem Piłkarskiego Sądu Polubownego nie moŜe być sędzia państwowy.  
§ 3. BieŜącą działalnością Piłkarskiego Sądu Polubownego kieruje jego 
Prezydium, w skład którego wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący, 
sekretarz oraz 2 członków wybranych przez arbitrów. 
 
Art. 46 – Zasada dwuinstancyjności Piłkarskiego Sądu Polubownego  

 
§ 1. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów poddanych kompetencji Piłkarskiego 
Sądu Polubownego naleŜy do trzyosobowych Zespołów Orzekających. KaŜda ze 
stron wyznacza jednego arbitra z listy członków sądu, zaś obaj arbitrzy wybierają z 
tej listy Przewodniczącego (superarbitra).  
§ 2. Strona moŜe wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia jej orzeczenia z 
uzasadnieniem wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w pięcioosobowym 
zmienionym składzie orzekającym.  
 
Art. 47 – Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego 

 
§ 1. Zasady powoływania i odwoływania członków Piłkarskiego Sądu 
Polubownego i tryb postępowania przed nim określa w formie regulaminu Zarząd 
PZPN, przy zachowaniu przepisów k.p.c. i odpowiednim uwzględnieniu zasad 
stosowanych w FIFA i UEFA.  
§ 2. Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego ma prawo brać udział w 
posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.  
 
Art. 48 – Zasada dwuinstancyjności postępowania dyscyplinarnego 

 
§ 1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.  
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§ 2.  Do kompetencji Wydziału Dyscypliny jako organu I instancji w 
szczególności naleŜy: 

1) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń 
popełnionych podczas i w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu 
centralnym, 
2) rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z 
zawodami piłkarskimi - reguł technicznych i dyscyplinarnych, 
3) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie naruszenia przepisów dotyczących 
statusu prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w 
rozgrywkach szczebla centralnego, 
4) orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i 
działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN, 
5) rozpoznawanie spraw członków organów: władzy, jurysdykcyjnych i 
dyscyplinarnych PZPN, trenerów, instruktorów, sędziów, menedŜerów d.s. 
piłkarzy, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich oraz  
działaczy piłkarskich obwinionych o naruszenie norm etyczno-moralnych lub 
nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz PZPN w 
sprawach nie wiąŜących się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach 
piłkarskich i z naruszeniem reguł gry. 

§ 3. Wydział Dyscypliny PZPN składa się z 7-12 członków, w tym 
przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących. Wydział Dyscypliny orzeka w 
pełnym składzie osobowym lub w zespołach orzekających składających się z 3 
członków działających pod kierownictwem przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego. Dla waŜności orzeczeń Wydziału Dyscypliny, który 
rozpatruje sprawę w pełnym składzie osobowym wymagana jest obecność co 
najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.  
§ 4. Wydział Dyscypliny PZPN działa na podstawie regulaminu uchwalonego 
przez Zarząd PZPN. 
§ 5. W ramach PZPN działa Rzecznik  Dyscyplinarny powołany do prowadzenia 
postępowania wyjaśniającego, składania i popierania wniosków o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego oraz wnoszenia środków zaskarŜenia od orzeczeń 
organów dyscyplinarnych PZPN odnośnie popełnionych na wszystkich szczeblach 
rozgrywek przewinień korupcji , dopingu oraz raŜących przypadków rasizmu i 
chuligaństwa związanych z meczami piłki noŜnej .  
§ 6. Rzecznik Dyscyplinarny jest powoływany i odwoływany przez Zarząd PZPN, 
który uchwala równieŜ regulamin jego działania.  
 
 
 
Art. 49  Kary dyscyplinarne. 
§ 1. Za popełnione wykroczenia dyscyplinarne nakłada się na obwinionego kary 
dyscyplinarne. Dzielą się one na kary zasadnicze i dodatkowe.  
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§ 2. Karami zasadniczymi są:  
1)  upomnienie,  
2)  nagana,  
3)  kara pienięŜna,  
4)  zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji, czasowe lub stałe,  
5)  dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowa lub na stałe,   
6)  zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z 
udziałem publiczności, na części lub na całym obiekcie sportowym w 
miejscowości będącej siedzibą klubu,   
 
 
7) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na 
obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,  
8) weryfikacja zawodów jako walkower (3:0), z zastrzeŜeniem kar 
regulaminowych walkoweru orzekanych przez Wydział Gier PZPN lub 
Związku Piłki NoŜnej,  
9) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie, 
10) zakaz dokonywania transferów krajowych( definitywnych lub czasowych ) 
do klubu,  
11) przeniesienie druŜyny do niŜszej klasy rozgrywkowej,  
12)  czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,  
13)  skreślenie z listy sędziów,  
14) pozbawienie druŜyny tytułu Mistrza Polski, wicemistrza Polski lub 
zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi oraz Superpucharu,  

§ 3. Karami dodatkowymi są: 
1) kara pienięŜna w wysokości określonej przez Regulamin Dyscyplinarny 
PZPN, 
2) pozbawienie klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych, 
3) zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach PZPN, 
związkach piłki noŜnej oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami 
PZPN, czasowy lub stały,  
4)wykluczenie z uczestnictwa w zawodach określonego szczebla lub 
wykluczenie z kadry czasowe lub stałe, 
5)  odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji, czasowe lub stałe, 
6)  zakaz transferu zawodnika za granicę w celu uprawiania sportu piłki noŜnej, 
czasowy lub stały,  
7)  obniŜenie klasy uprawnień do prowadzenia zawodów lub obserwacji. 

                                                            
 
Art. 50 – ZaskarŜanie orzeczeń Wydziału Dyscypliny  
 
§ 1. Po zakończeniu postępowania Wydział Dyscypliny wydaje orzeczenie 
dyscyplinarne, które ogłasza, a następnie doręcza wraz z uzasadnieniem – 
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sporządzonym w ciągu 14 dni od ogłoszenia – obwinionemu, pouczając go 
o sposobie i terminie odwołania. 
§ 2. Odwołanie od orzeczenia Wydziału Dyscypliny PZPN składa się za jego 
pośrednictwem do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN  w terminie 14 dni 
od otrzymania pisemnego uzasadnienia orzeczenia dyscyplinarnego. 
 
Art. 51 – Kompetencje Związkowego Trybunału Piłkarskiego  

 
§ 1. Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN składa się z przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego, sekretarza  oraz od 5 do 7  członków powoływanych i 
odwoływanych  przez Zarząd PZPN na wniosek Prezesa Związku.  
§ 2. Związkowy Trybunał Piłkarski działa w pełnym składzie osobowym, przy 
czym dla waŜności jego decyzji wymagana jest obecność co najmniej 3 członków.   
§ 3. Do kompetencji Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN naleŜy 
rozpoznawanie odwołań od decyzji: Wydziału  Dyscypliny PZPN, Wydziału Gier 
PZPN, innych jednostek organizacyjnych Związku uprawnionych do orzekania na 
podstawie odrębnych przepisów , organu dyscyplinarnego wojewódzkiego 
związku piłki noŜnej prowadzącego rozgrywki III ligi, klubu sportowego 
(będącego spółką akcyjną lub stowarzyszeniem), organu dyscyplinarnego ligi 
zawodowej, a takŜe skarg kasacyjnych od orzeczeń organów dyscyplinarnych 
wojewódzkich związków piłki noŜnej w zakresie przewidzianym przez odrębne 
przepisy.  
§ 4. Związkowy Trybunał Piłkarski  moŜe wstrzymać wykonanie zaskarŜonej 
decyzji lub orzeczenia.  
§ 5. Uzasadnienie orzeczenia Trybunału sporządza się w terminie 14 dni od jego 
ogłoszenia.  
§ 6. Związkowy Trybunał Piłkarski działa na podstawie Regulaminu uchwalonego 
przez Zarząd PZPN.  
§ 7. Przewodniczący  Związkowego Trybunału Piłkarskiego ma prawo brać udział 
w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym. 
 
Art. 52 – Regulamin Dyscyplinarny PZPN 
 
Organy dyscyplinarne, ich kompetencje, zasady i tryb postępowania 
dyscyplinarnego określają przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego Związku, 
uchwalonego przez Zarząd PZPN. 
 
 
Art. 53 – Uprawnienia Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego 
 
§ 1. Rzecznik ochrony prawa związkowego uprawniony jest w szczególności do: 
 -   zaskarŜania decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN, Wydziału Gier , Izby ds. 

Rozwiązywania Sporów Sportowych oraz innych wydziałów i komisji PZPN 
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uprawnionych do orzekania w I instancji oraz organu dyscyplinarnego 
ligi zawodowej,  

-   składania wniosku o wznowienie postępowania.  
§ 2. Kompetencje rzecznika ochrony prawa związkowego określa odrębna uchwała 

Zarządu PZPN. 
 
Art. 54 – Wykonalność prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych 

 
§ 1.  Prawomocne orzeczenia Piłkarskiego Sądu Polubownego są wykonalne, 
chyba Ŝe nastąpi wstrzymanie ich wykonania z mocy orzeczenia sądu 
powszechnego podjętego na podstawie odrębnych przepisów lub w razie 
zdeponowania na koncie PZPN sumy odpowiadającej kwocie wynikającej z 
orzeczenia arbitraŜowego do czasu rozpatrzenia przez sąd powszechny skargi o 
uchylenie wyroku sądu polubownego.  
§ 2. Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji 
organów jurysdykcyjnych  PZPN, wymierza się kary: 

a) klubom - pienięŜne do 50.000 zł, zakaz dokonywania transferów krajowych 
i zagranicznych (definitywnych i czasowych) do klubu, przeniesienie 
druŜyny do niŜszej klasy rozgrywkowej, czasowe zawieszenie lub 
pozbawienie licencji, wykluczenie z PZPN;  

b) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim - od 
kary dyskwalifikacji czasowej do wykluczenia z PZPN. 

§ 3. Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w § 2 jest Wydział 
Dyscypliny. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie w ciągu 14 dni od 
jej doręczenia odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego działającego na 
ogólnych zasadach.   
§ 4. Kary wymierzane na podstawie § 2 mogą być zawieszone, obniŜone lub 
uchylone przez organ I instancji w przypadku wykonania orzeczenia.   
 
 

ROZDZIAŁ VI 
 

Liga Zawodowa 
 

Art. 55 – Powierzenie rozgrywek lidze zawodowej 
 

PZPN po uzyskaniu zgody na działalność w zakresie sportu profesjonalnego 
powierza prowadzenie rozgrywek w najwyŜszej klasie rozgrywkowej  piłki noŜnej 
w formie ligi zawodowej osobie prawnej działającej pod postacią spółki akcyjnej 
w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Powierzenie dodatkowych 
rozgrywek, spółce akcyjnej prowadzącej juŜ rozgrywki w danej klasie 
rozgrywkowej  moŜe się odbyć wyłącznie za jej zgodą.  
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Art. 56 – Zasady funkcjonowania ligi zawodowej  
 
§ 1. Zasady funkcjonowania ligi zawodowej ustalane są w formie umowy zawartej 
pomiędzy Związkiem i spółką, o jakiej mowa w art. 55, która powinna 
gwarantować PZPN co najmniej: 

a) realizację zobowiązań krajowych i zagranicznych, w tym zadań określonych w 
ustawie o sporcie kwalifikowanym, 
b) wykonywanie uprawnień dyscyplinarnych, 
c) realizację zadań związanych z właściwym przygotowaniem reprezentacji 
narodowych do udziału w zawodach międzynarodowych, 
d) udział w przychodach związanych z zarządzaniem ligą zawodową.  

§ 2. PZPN moŜe upowaŜnić spółkę akcyjną prowadzącą rozgrywki w zakresie ligi 
zawodowej do wykonywania  tych uprawnień statutowych PZPN, które nie są 
ustawowo zastrzeŜone do jego wyłącznej właściwości.  
§ 3. Pierwotny tekst Statutu (akt załoŜycielski Spółki) i przepisy ligi zawodowej, a 
takŜe wszelkie ich zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd PZPN.   
 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

Organy  wykonawcze i administracyjne PZPN 
 

Art. 57 – Organy wykonawcze i administracyjne  Związku 
 
§ 1. Organami wykonawczymi władz Związku są: 
   1) Wydziały i Komisje PZPN,  
   2) Kolegium Sędziów PZPN.  
§ 2. Obsługę administracyjną Związku prowadzi Biuro PZPN.  
§ 3. W ramach PZPN działa Klub Seniora, którego zasady funkcjonowania określa 
regulamin uchwalony przez Zarząd PZPN. 
§ 4. W ramach PZPN działa Klub Wybitnego Reprezentanta, grupujący 
najwybitniejszych piłkarzy Polski - reprezentantów kraju. Szczegółowe 
kompetencje Klubu oraz prawa i obowiązki jego członków określa regulamin 
uchwalony przez Zarząd PZPN. 
 
Art. 58 – Wydziały i Komisje Związku 
 
§1. Dla wypełnienia statutowych celów i zadań PZPN związanych z bieŜącym 
prowadzeniem zespołów reprezentacyjnych i rozgrywek piłkarskich oraz 
organizowaniem i upowszechnianiem sportu piłki noŜnej w Polsce Zarząd PZPN  
powołuje następujące Wydziały i Komisje: 

  1) Wydział Szkolenia, 
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  2) Wydział Gier, 
  3) Wydział d.s. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, 
  4) Wydział Piłkarstwa Amatorskiego, 
  5) Wydział Piłkarstwa MłodzieŜowego, 
  6) Wydział d.s. Funduszy Strukturalnych,   
  7) Wydział Piłkarstwa Kobiecego, 
  8) Wydział Futsalu, 
  9) Wydział Piłkarstwa Profesjonalnego, 
  10) Komisja Medyczna, 
  11) Komisja d.s. Mediów,  
  12) Komisja d.s Etyki i Fair Play, 
  13) Komisja d.s. Piłki PlaŜowej, 

     14) Komisja d.s. Licencji MenedŜerskich. 
§ 2. Dla realizacji celów i zadań, o których mowa w § 1 mogą być, w razie 
potrzeby, tworzone takŜe inne Wydziały i Komisje oraz Zespoły Doradcze.    
§ 3. Wydziały i Komisje składają się przewodniczących, wiceprzewodniczących, 
sekretarzy oraz   pozostałych członków powoływanych i odwoływanych przez 
Zarząd w liczbie   niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów 
wykonawczych 
§4. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych Wydziałów 
i Komisji PZPN określa w formie regulaminów Zarząd PZPN. 
 
Art. 59 – Kolegium Sędziów   

 
§ 1.  Kolegium Sędziów PZPN jest organem wykonawczym Związku, kierującym 
działalnością sędziów piłkarskich zorganizowanych w Kolegiach Sędziów 
Wojewódzkich Związków Piłki NoŜnej. Do kompetencji tego organu w 
szczególności naleŜy: 

a) zapewnienie przestrzegania   przepisów gry w piłkę noŜną, 
b) wyznaczanie sędziów na zawody organizowane przez Związek,  
c) organizowanie spraw sędziowskich w ramach Związku, we współpracy  
       z Sekretarzem Generalnym,  
d) prowadzenie edukacji i szkolenia sędziów piłkarskich.          

§ 2. Kadencja Kolegium Sędziów PZPN jest równa kadencji Zarządu PZPN.  
§ 3. Szczegółowy zakres uprawnień oraz trybu działania Kolegium Sędziów PZPN 
określają odrębne regulaminy, uchwalone przez Zarząd PZPN. 
 
 Art. 60 – Sekretarz Generalny PZPN 
 
§ 1. Sekretarz Generalny PZPN jest organem administracyjnym Związku. Swoje 
funkcje i zadania realizuje przy pomocy pracowników  Biura PZPN. 
§ 2. Sekretarz Generalny PZPN jest powoływany i odwoływany przez Zarząd    
PZPN i realizuje swoje obowiązki na podstawie odrębnej umowy o pracę. 
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§ 3. Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za prawidłowe 
funkcjonowanie Biura Związku, korzystając z uprawnień przyznanych mu przez 
Zarząd Związku w  odrębnym regulaminie.  
§ 4. Sekretarz Generalny uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym . Ma takŜe prawo brać udział w pracach wszystkich Wydziałów i 
Komisji PZPN.  

  
Art. 61 – Kompetencje Sekretarza Generalnego  

 
Sekretarz Generalny PZPN odpowiada w szczególności za: 

a) wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu oraz Komisji d.s. Nagłych  PZPN,  
b) utrzymywanie kontaktów między PZPN a międzynarodowymi 

organizacjami piłkarskimi i Związkami Krajowymi,  
c) przestrzeganie regulaminów i innych przepisów FIFA oraz UEFA.  

 
Art. 62 – Dyrektor Sportowy 
 
§ 1. Dyrektor Sportowy PZPN jest powoływany i odwoływany przez Zarząd PZPN 
i realizuje swoje obowiązki na podstawie odrębnej umowy o pracę. 
§ 2. Do kompetencji Dyrektora Sportowego PZPN naleŜy: 

a) analizowanie systemów gry i metod pracy wszystkich reprezentacji Polski w 
piłce noŜnej,  
b)  opracowywanie i przedstawianie kierunków zmian w szkoleniu piłkarskim 
sprzyjającym podniesieniu poziomu polskiej piłki noŜnej,  
c)  udział w procesie doszkalania, doboru i oceny poziomu pracy trenerów 
pracujących z reprezentacjami narodowymi,    
d) przedstawianie propozycji w sprawie powołania i odwołania trenerów 
reprezentacji Polski w piłce noŜnej w róŜnych kategoriach wiekowych,  
e) współpraca z trenerami koordynatorami w Wojewódzkich Związkach Piłki 
NoŜnej i ośrodkach szkolenia piłkarzy,  
f)  realizacja innych funkcji określonych w Regulaminie uchwalonym przez  
Zarząd PZPN. 

§ 3. Dyrektor Sportowy PZPN podlega słuŜbowo Sekretarzowi Generalnemu 
PZPN. 
 
Art. 63 – Biuro PZPN  
 
Biuro PZPN działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd PZPN. 
Pracownicy Biura podlegają Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
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ROZDZIAŁ VIII  

 
Status polskich piłkarzy 

 
 

Art.  64 – Amatorzy i zawodnicy profesjonalni  
 

§ 1. Zawodnicy uprawiający sport piłki noŜnej w Polsce mogą posiadać status 
amatora lub zawodnika profesjonalnego. 
§ 2. Status zawodników uprawiających sport piłki noŜnej oraz zmiany 
przynaleŜności klubowej określa Zarząd PZPN, po zasięgnięciu opinii ligi 
zawodowej, zgodnie z treścią aktualnego Regulaminu FIFA dot. statusu piłkarzy 
oraz transferów piłkarskich.     
 
Art. 65 – Status amatorów 
 
§ 1. Za amatorów uznawani są ci zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania piłki 
noŜnej lub innej działalności z tym związanej otrzymują jedynie zwrot wydatków 
poniesionych z tytułu kosztów podróŜy, wyŜywienia, zakwaterowania w związku z 
meczami oraz kosztów  zakupu sprzętu piłkarskiego, szkolenia i ubezpieczenia. 
§ 2. KaŜdy zawodnik, który otrzymuje z tytułu uprawiania sportu piłki noŜnej lub 
innej działalności z tym związanej wynagrodzenie lub inne świadczenie  
 
pienięŜne lub rzeczowe, przekraczające wydatki i koszty, o których mowa w § 1, 
jest uznawany za zawodnika profesjonalnego.   

 
Art. 66 – Status zawodnika profesjonalnego  
 
§ 1. KaŜdy piłkarz uznawany za zawodnika profesjonalnego  powinien posiadać 
pisemną umowę z klubem, w którym aktualnie występuje. 
§ 2. Piłkarz będzie uznawany przez PZPN i Wojewódzkie Związki Piłki NoŜnej za 
zawodnika profesjonalnego wówczas, gdy otrzymuje jakiekolwiek świadczenia 
określone w art. 65 § 2, a nie została podpisana z nim umowa. 
 
Art. 67 – Licencje zawodników  

 
Zawodnicy, o których  mowa w art. 64 obowiązani są posiadać licencje 
zezwalające na uprawianie sportu piłki noŜnej,  wydawane na zasadach 
określonych przez Zarząd PZPN.    
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ROZDZIAŁ IX 

 
WyróŜnienia i nagrody 

 
Art. 68 – Prawo wyróŜniania  
 
§ 1. PZPN ma prawo wyróŜniania, nagradzania i udzielania finansowego wsparcia 
zasłuŜonym dla sportu piłki noŜnej członkom PZPN, zawodnikom, trenerom, 
instruktorom, sędziom , działaczom piłkarskim i pracownikom. 
§ 2. NajwyŜszymi wyróŜnieniami PZPN są tytuły: Prezesa Honorowego i Członka 
Honorowego PZPN.  
§ 3. PZPN ma równieŜ prawo wyróŜniania innych osób wspierających działalność 
Związku.  

 
Art. 69 – Odznaczenia władz sportowych  

 
PZPN moŜe występować do władz państwowych i sportowych o nadanie 
odznaczeń członkom PZPN, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, 
działaczom piłkarskim i pracownikom. 
 
Art. 70 – Warunki przyznawania wyróŜnień i nagród 

 
Rodzaje odznaczeń, wyróŜnień i nagród oraz warunki ich przyznawania określają 
odpowiednie przepisy oraz regulaminy PZPN. 
 
 

ROZDZIAŁ X 
 

Maj ątek i fundusze PZPN 
 

Art. 71 – Majątek PZPN  
 

§ 1. Majątek PZPN stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery 
wartościowe i pieniądze. 
§ 2. Na fundusze PZPN składają się: 

1) składki roczne członków, 
2) wpływy z umów telewizyjnych oraz umów reklamowych i innych  

marketingowych,   
3)  wpływy z zawodów organizowanych przez PZPN,  
4)  składki i opłaty związane z transferami oraz promocją przez Związek        
     zawodników reprezentacyjnych,  
5)  wpływy wynikające z międzynarodowej działalności PZPN,  
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6) dotacje, subwencje, darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz 
innych źródeł,  

7) wpływy uzyskane z działalności gospodarczej PZPN, o ile zostanie podjęta, 
8) inne wpływy z działalności statutowej Związku. 

§ 3. W ramach PZPN tworzy się Fundusz Pomocy KoleŜeńskiej, z którego 
wypłacane  są zapomogi finansowe dla znajdujących się w trudnej sytuacji  
finansowej byłych reprezentantów kraju, sędziów, trenerów, instruktorów, 
działaczy piłkarskich, pracowników PZPN lub ich współmałŜonków. Na realizację 
świadczeń z Funduszu mogą być przeznaczane środki, o których mowa w § 2 pkt 
1)-8).  
Zasady i tryb obsługi Funduszu Pomocy KoleŜeńskiej określa w formie uchwały 
Zarząd PZPN.  
 
Art. 72 – Składanie oświadczeń woli  

 
§ 1. Dla waŜności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i 
obowiązków majątkowych Związku wymagane jest łączne współdziałanie dwóch 
osób spośród: Prezesa, wiceprezesów i Sekretarza Generalnego PZPN. 
§ 2. Zarząd PZPN moŜe przyjąć Regulamin dot. wewnętrznej organizacji, w  
którym określone zostaną przypadki kolektywnego składania podpisów przez 
kierownictwo Związku w sprawach waŜnych dla PZPN oraz w razie nieobecności 
Prezesa.    
 
Art. 73 – Gospodarka finansowa  

 
§ 1. PZPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
§ 2. Okresem rozliczeniowym PZPN jest okres od  1 stycznia do 31 grudnia 
danego roku kalendarzowego.    
§ 3. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd PZPN, przestrzegając 
obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe władze 
państwowe.  
§ 4. Kontrolę nad gospodarką finansową Związku sprawuje Komisja Rewizyjna 
oraz niezaleŜna firma audytorska powołana przez Walne Zgromadzenie Delegatów 
na wniosek Zarządu.   
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    Rozdział XI 

 
Zawody międzynarodowe i krajowe 

 
Art. 74 – Zawody międzynarodowe  
 
§ 1. Organizacja meczy i rozgrywek międzynarodowych, w których uczestniczą 
zespoły reprezentacyjne, ligi lub zespoły klubowe naleŜy wyłącznie do FIFA. 
śaden mecz międzynarodowy lub rozgrywki międzynarodowe nie mogą się odbyć 
bez uprzedniej zgody Komitetu Wykonawczego FIFA i/lub UEFA.  
§ 2. PZPN stosuje się do kalendarza międzynarodowego ustalonego przez FIFA.  
§ 3. KaŜdy mecz lub inny kontakt sportowy PZPN z federacją piłkarską nie będącą 
członkiem FIFA lub członkiem tymczasowym właściwej konfederacji lub z ich 
klubami wymaga zgody FIFA. 
§ 4. Liga zawodowa lub klub będący członkiem PZPN moŜe afiliować się 
wyjątkowo do innej federacji piłkarskiej lub uczestniczyć w  rozgrywkach na 
terenie jej  działania tylko za zgodą FIFA, PZPN i właściwej federacji. 

 
Art. 75 – Zawody krajowe 
  
§ 1. PZPN organizuje i koordynuje wszystkie oficjalne rozgrywki w piłce noŜnej, 
które odbywają się na terenie Polski. 
§ 2. Zarząd PZPN moŜe przekazać ligom zawodowym poddanym kompetencji 
Związku organizację rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej. Rozgrywki 
prowadzone przez podporządkowane ligi nie mogą kolidować z zawodami 
organizowanymi przez PZPN.      
§ 3. Zarząd PZPN wydaje regulamin dot. systemu licencyjnego klubów 
uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Związek lub ligi zawodowe 
z jego upowaŜnienia. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ XII 
 

Zmiana Statutu i Rozwiązanie PZPN 
 
Art. 76 – Zmiany do Statutu PZPN. 
 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się PZPN podejmuje Walne 
Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 
połowy liczby delegatów.  
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Art. 77 – Uchwalanie zmian Statutu 
 
Uchwalanie zmian w statucie moŜe być przedmiotem Walnego Zgromadzenia 
Delegatów wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.   
 
Art. 78 – Rozwiązanie PZPN  
 
Decyzja w sprawie rozwiązania PZPN moŜe zostać podjęta wyłącznie w trakcie 
obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów zwołanego specjalnie w tym celu. 
Uchwała o rozwiązaniu PZPN określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony 
zostanie majątek. 
 
 

ROZDZIAŁ XIII 
 

Postanowienia końcowe 
 

Art. 79 – Przepisy gry w piłkę noŜną  
 

Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę noŜną, przeprowadzania 
zawodów, zgłoszeń i statusu zawodników oraz dyscypliny określają uchwały, 
regulaminy i inne przepisy wydane przez Zarząd PZPN lub upowaŜnione organy 
Związku. 
 
Art. 80 – Status zawodniczek 

 
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o zawodniku, to rozumie się równieŜ 
przez to odpowiednio zawodniczkę uprawiającą sport piłki noŜnej, chyba Ŝe 
właściwe przepisy FIFA, UEFA i PZPN stanowią inaczej.  
 
Art. 81 – Prawo interpretacji Statutu  
 
§  1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu  Zgromadzeniu 

Delegatów i Zarządowi PZPN.  
§ 2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów 

normatywnych przysługuje Zarządowi PZPN. 
§ 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniające interpretacje Zarządu - nie 

działają wstecz. 
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Art. 82 – Nazewnictwo klubów  
 
Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o klubach Ekstraklasy i I ligi to naleŜy 
przez to rozumieć kluby występujące w dwóch najwyŜszych klasach 
rozgrywkowych prowadzonych przez PZPN.  
 
Art. 83 – Przepis przejściowy  
 
1) Przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo – Wyborczym 
PZPN zwołanym na dzień 14 września 2008 roku Walne Zebrania Sprawozdawczo 
– Wyborcze wojewódzkich związków piłki noŜnej odbywają się najpóźniej na 2 
miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego 
PZPN.  
 
2) Przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo – Wyborczym 
PZPN, zwołanym na dzień 14 września 2008 roku, o jego terminie, miejscu i 
porządku obrad Sekretarz Generalny zawiadamia co najmniej na 45 dni przed 
terminem Zgromadzenia. 
 
 
Niniejszy tekst jednolity Statutu  uwzględnia zmiany przyjęte przez Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZPN w dniu 27 czerwca 2009 roku.  
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KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/08 

Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 ROKU 

 

1 

 

Uchwała nr I/1 z dnia 6 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  powołania składu osobowego Komisji ds. negocjacji z 

firmami oferującymi sprzęt sportowy dla potrzeb PZPN 

 

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

  

I. Powołuje się Komisję ds. negocjacji z firmami oferującymi sprzęt sportowy dla potrzeb PZPN w następującym 

składzie: 

 

1. Janusz Matusiak – Przewodniczący  

2. Stefan Antkowiak – Członek  

3. Witold Dawidowski – Członek  

4. Ireneusz Serwotka – Członek 

   

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr  I/2 z dnia 6 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powierzenia stanowiska Sekretarza Generalnego 

PZPN 

 

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

 

I. Potwierdza się dalsze zajmowanie stanowiska Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej przez 

Pana Zdzisława Kręcinę. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr  I/3 z dnia 6 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wynagrodzenia Prezesa PZPN 

 

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

 

I. Ustala się wynagrodzenie Prezesa PZPN w kadencji 2008-2012 na poziomie dotychczas pobieranego przez 

poprzedniego Prezesa Związku. 

 

II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Departamentowi Finansowo-

Księgowemu PZPN.    

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr  I/4 z dnia 6 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia do przygotowania i podpisania 

kontraktu z Prezesem PZPN 

 

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

 

I. Upoważnia się Wiceprezesa PZPN ds. Organizacyjno – Finansowych – Pana Rudolfa Bugdoła i Wiceprezesa 

PZPN ds. Zagranicznych – Pana Adama Olkowicza do przygotowania i podpisania kontraktu z Prezesem PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr  I/5 z dnia 6 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży dla 

Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPN 

 

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

 

I. Przyjmuje się, że łączne zryczałtowane koszty podróży i diet zwracane Członkom Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej PZPN, realizującym statutowe cele i zadania, obliczane są w wyniku przemnożenia ilości 

kilometrów (od miejsca stałego zamieszkania lub pobytu danej osoby do miejsca realizacji zadań związkowych i 

z powrotem) przez stały współczynnik 0,80 zł za kilometr. 

 

II. Zryczałtowane koszty podróży i diet, o których mowa w pkt I, nie przysługują w przypadku korzystania z 

samochodów pozostających w zasobach Związku. 

 

III. Realizację niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Departamentowi Finansowo-

Księgowemu PZPN.       

 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr  I/6 z dnia 6 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie dalszej działalności  

organów jurysdykcyjnych oraz Wydziałów i Komisji PZPN 

 

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

 

I. Potwierdza się dalsze działanie wszystkich organów jurysdykcyjnych Wydziałów i Komisji PZPN, najpóźniej 

do końca 2008 roku. 

 

II. Wszelkie zmiany personalne oraz zatwierdzenie nowych Regulaminów działań jednostek, o których mowa w 

pkt I, pozostają w gestii Zarządu PZPN.    

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr  I/7 z dnia 6 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zastępowania Prezesa PZPN  

 

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

 

I. W przypadku nieobecności Prezesa PZPN jako zastępcę wyznacza się Wiceprezesa PZPN ds. Organizacyjno-

Finansowych – Pana Rudolfa Bugdoła. 

    

II. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków Prezesa przez Wiceprezesa, o którym mowa w pkt I, 

obowiązki te pełni inny wyznaczony Wiceprezes PZPN.   

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr  I/8 z dnia 6 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia rezygnacji  

Romualda Jankowiaka z pełnionych funkcji w strukturach PZPN 

 

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

 

I. W związku z wyborem na Członka Komisji Rewizyjnej PZPN przyjmuje się rezygnacje Pana Romualda 

Jankowiaka z funkcji: Przewodniczącego Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych, Członka Komisji Etyki 

i Fair Play oraz Członka Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN.     

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr  I/9 z dnia 6 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie dofinansowania  

Międzynarodowej Konferencji Metodyczno-Szkoleniowej dla trenerów 

 

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

 

I. Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. Szkoleniowych przekazuje się 5.000 zł na dofinansowanie organizowanej 

przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej Międzynarodowej Konferencji Metodyczno-Szkoleniowej dla trenerów, 

poświęconej analizie EURO 2008, która odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2008 roku w Szklarskiej Porębie.  

 

II. Realizację niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Departamentowi 

Finansowo-Księgowemu PZPN.    

    

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr  I/10 z dnia 6 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zawieszenia członka  

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej PZPN 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 32 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. W przypadku wszczęcia przeciwko członkowi Zarządu lub Komisji Rewizyjnej postępowania karnego przez 

organy ścigania, albo postępowania dyscyplinarnego przez dyscyplinarne organy związkowe, ww. osoba zostaje 

zawieszona.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/11 z dnia 6 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  powołania składu osobowego Komisji ds. negocjacji z 

Ekstraklasą S.A. oraz PLP  

 

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

  

I. Powołuje się Komisję ds. negocjacji oraz prowadzenia rozmów z Ekstraklasą S.A. i Piłkarską Ligą Polską, w 

następującym składzie:  

 

1. Rudolf Bugdoł – Przewodniczący  

2. Witold Dawidowski – Członek  

3. Kazimierz Greń – Członek  

4. Edward Potok – Członek 

   

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/08 

Z DNIA 26 LISTOPADA 2008 ROKU 
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Uchwała nr II/12 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zwołania  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN 

 

Na podstawie art.  34 § 1 pkt g) w zw. art. 31 § 2-4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZPN, które odbędzie się w hotelu Novotel w Warszawie w  

dniu 24 stycznia 2009 roku (sobota) o godz. 11.00 - w I terminie  i o godz. 11.30 – w II terminie. 

 

II. Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. I – 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/12 z dnia 26 listopada 2008 roku  

 

 

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

w Warszawie w dniu 24 stycznia 2009 roku  

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wystąpienie Prezesa PZPN. 

3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Statutowego PZPN, jego 

Zastępców oraz Sekretarzy obrad.  

4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 

5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: 

a) Mandatowej (3 osoby), 

b) Statutowej (7 osób), 

c) Uchwał i Wniosków (7 osób). 

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.  

7. Wybór Członka Zarządu PZPN na wniosek klubów I ligi. 

8. Przerwa kawowa.  

9. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Statutowej. 

10. Dyskusja. 

11. Uchwalenie zmian w Statucie PZPN.  

12. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. 

13. Podjęcie Uchwały końcowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Statutowego PZPN.  

14. Zakończenie obrad. 
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Uchwała nr II/13 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Zespołu Statutowego  

w celu opracowania zmian do Statutu PZPN 

 

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

 

I. W celu opracowania zmian do Statutu PZPN na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 stycznia 2009 

roku  powołuje się Zespół Statutowy w następującym składzie: 

 

 Adam Gilarski – Przewodniczący   

Rafał Czyżyk 

 Sylwester Gardocki 

 Grzegorz Jaworski 

 Józef Komandzik 

 Dorota Kulińska  

 Krzysztof Malinowski 

 Jarosław Ostrowski  

 Wojciech Petkowicz  

 

II. Wyniki prac Zespołu Statutowego zostaną przekazane Zarządowi PZPN w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 7 stycznia 2009 roku.       

  

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/14 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu PZPN w sprawie upoważnienia Zespołu Statutowego do przygotowania zmiany w treści 

art. 32 Statutu PZPN uprawniającej Zarząd PZPN i Komisję Rewizyjną PZPN  

do tymczasowego odwołania lub zawieszenia członków tych organów 

 

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

 

I. Realizując Uchwałę nr I/10 z dnia 6 listopada 2008 roku Zarządu PZPN upoważnia się Zespół Statutowy do 

przygotowania zmiany w treści art. 32 Statutu PZPN uprawniającej Zarząd PZPN  i Komisję Rewizyjną PZPN – 

zgodnie z art. 34 pkt m) Statutu Wzorcowego FIFA -  do tymczasowego odwołania lub zawieszenia członków 

tych organów do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia PZPN.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/15 z dnia 26  listopada 2008 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany „Podręcznika Licencyjnego PZPN” 

 

Na podstawie art.  12 par. 1  pkt.23 Statutu PZPN w związku z art.12.ust.1 pkt 8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. nr 155 z 2005 roku poz.1298) oraz decyzji UEFA o wprowadzeniu 

licencji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach najwyższych klas rozgrywkowych postanawia się następuje: 

I. W „Podręczniku Licencyjnym PZPN‖ wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Zapis w pkt 10.8.4.2. Podręcznika Licencyjnego PZPN ( System licencyjny UEFA/PZPN z 13 stycznia 2006, 

wersja 2.1 – edycja 2008/2009)  w brzmieniu: 

„Tabela należności z tytułu transferów musi podlegać zatwierdzeniu przez wszystkich członków Zarządu w 

drodze krótkiego oświadczenia (zał. XVI) oraz musi być podpisana za zgodność z posiadaną dokumentacją przez 

przedstawiciela Ligi Zawodowej‖  

 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„Tabela należności i zobowiązań (zał. XVI, XVII) z tytułu transferów musi podlegać zatwierdzeniu przez 

wszystkich członków Zarządu w drodze krótkiego oświadczenia oraz musi być podpisana przez eksperta do 

spraw kryteriów finansowych na podstawie informacji  dotyczących:  

 

a)  transfery międzynarodowe  - informacje przedstawia  Departament Rozgrywek i Licencji PZPN, 

b) transfery krajowe dokonywane między Klubami Ekstraklasy, oraz transfery do Klubów Ekstraklasy  

przedstawia Spółka Ekstraklasa SA. 

 

Wyżej wymienione informacje należy przedstawić na wzorze przekazanym przez  Departament Rozgrywek i 

Licencji PZPN w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego tego roku, w którym zostaje wydana licencja. 

Tabela  należności i zobowiązań z tytułu transferów dotyczy informacji za poprzedni rok kalendarzowy. Wzory 

tabeli dot. transferów międzynarodowych i krajowych stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.  

 

Informacja przekazana do Działu Licencji  przez pracownika Departamentu Rozgrywek i Licencji 

PZPN/Ekstraklasy SA sporządzającego informację, powinna zawierać klauzulę. „Uprzedzony o 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego potwierdzam prawdziwość danych własnoręcznym 

podpisem‖ (podpis i data).  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od sezonu 2009/2010.  

    

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Załącznik nr 1  

 

Transfery międzynarodowe   Kluby Ekstraklasa za rok …………………. 

 

Lp Nazwa Klubu Imię i nazwisko 

zawodnika 

Klub 

pozyskujący 

Klub 

odstępujący 

Data 

transferu 

Wartość 

Transferu 

       

       

       

 

Sporządził :  

Imię i nazwisko 

……………………………. 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233§ 1 Kodeksu karnego potwierdzam prawdziwość danych 

własnoręcznym podpisem. 

 

Warszawa, dnia …… lutego ……… roku    …………………………………… 

         podpis 

 

Załącznik nr 2  

 

b) Transfery krajowe między Klubami  Ekstraklasy, oraz transfery do Klubów Ekstraklasy za rok 

………………………………….. 

 

Lp Nazwa Klubu Imię i nazwisko 

zawodnika 

Klub 

pozyskujący 

Klub 

odstępujący 

Data 

transferu 

Wartość 

transferu 

       

       

       

 

Sporządził :  

Imię i nazwisko 

……………………………. 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233§ 1 Kodeksu karnego potwierdzam zgodność powyższych 

danych z dokumentacją przedstawioną przez kluby własnoręcznym podpisem. 

 

Warszawa, dnia ….. lutego …….. roku    …………………………………… 

         podpis 
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Uchwała nr II/16 dnia 26 listopada 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie Menedżerów  ds. Piłkarzy 

 

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

 

I. Na wniosek Komisji Licencji Menedżerskich PZPN, postanawia się wpisać na listę Menedżerów ds. Piłkarzy 

następujące osoby: 

 

1/ Marcin Lewicki   - licencja nr 57/2008 

2/ Mateusz Ożóg   - licencja nr 58/2008 

3/ Daniel Weber   - licencja nr 59/2008 

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/17 z dnia 26 listopada 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski 

w piłce nożnej na sezon 2009/2010 

 

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

 

1. Niniejszym przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na sezon 2009/2010 

stanowiący Załącznik nr 1 do nin. Uchwały.  

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                        Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK O REMES PUCHAR POLSKI 

W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2009/2010 

 

Rozgrywki o Remes Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są masową imprezą 

piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn piłkarskich, ubiegających 

się o to trofeum. 

 

Cykl rozgrywek 

 

1.1. Cykl rozgrywek na szczeblu związku piłki nożnej na sezon 2009/2010 kończy się do 30 czerwca 2009 

roku i ma wyłonić 16 drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2009/2010.  

 

1.2. Cykl rozgrywek w sezonie 2009/2010 na szczeblu centralnym rozpoczyna się od 29.07.2009r.  a kończy 

się do 30.06.2010r. 

 

Uczestnictwo  

 

2.1. W rozgrywkach o Remes Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny  Ekstraklasy, I, II , III i IV 

ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpić do ZPN o zwolnienie z udziału w 

rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności.  

 

2.2 Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez przedstawienie organowi prowadzącemu rozgrywki 

kompletu dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami związkowymi dotyczącymi 

potwierdzenia/uprawnienia zawodników do rozgrywek ligowych. Uprawnienie zawodników do rozgrywek 

ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem pkt. 

5.1 niniejszego regulaminu. Listy zawodników można uzupełniać w trakcie rozgrywek zgodnie z odrębnymi 

przepisami PZPN w tym zakresie. Poprzez zgłoszenie do rozgrywek klub potwierdza znajomość niniejszego 

regulaminu.  

 

Etapy rozgrywek 

 

3. Rozgrywki podzielone są na dwa etapy: 

3.1. Etap I, kończący się do 30 czerwca 2009 roku, na szczeblu związku piłki nożnej, w którym uczestniczą 

drużyny: III , IV ligi i klasy okręgowej włącznie oraz na zasadzie dobrowolności wszystkie inne zgłoszone do 

rozgrywek; 

   

3.2. Etap II na szczeblu centralnym z udziałem: 

 

1. 16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związku piłki nożnej w sezonie 2008/2009, 

2. 36 drużyn II Ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2008/2009 

3. 18 drużyn I ligi  wg stanu na sezon rozgrywkowy 2008/2009  
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4. 16 zespołów ekstraklasy wg stanu na sezon rozgrywkowy 2008/2009   

 

Pierwszy etap 

 

4.1. Pierwszy etap rozgrywek, kończący się do 30 czerwca 2009 roku, rozgrywki przeprowadzają związki 

piłki nożnej na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów oraz niniejszego regulaminu. 

 

4.2. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich drużyn 

biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związku piłki nożnej należy do właściwości 

Wydziału Dyscypliny związków piłki nożnej, chyba, że ze względu na właściwość przedmiotową sprawa 

zastrzeżona jest do rozpoznania przez Wydział Dyscypliny PZPN. 

 

4.3 Wszystkie związki piłki nożnej obowiązane są w terminie do dnia 30.06.2009 r. zgłosić pisemnie do 

Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN drużyny, które zakwalifikowały się do rozgrywek pucharowych na 

szczeblu centralnym. 

 

Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej  

 

5. Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania 

następujących zasad: 

 

5.1. Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego 

klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została 

wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w 

poszczególnym meczu w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.  

 

5.2. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one 

aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej, itd. 

 

Drugi   Etap 

  

Runda wstępna 

 

6.1. W rundzie wstępnej Remes Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. Runda ta podzielona jest na dwa 

etapy: 

I etap  

  16 zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków sportowych.  

  36 zespołów II-ej Ligi w sezonie 2008/2009 

Zwycięzcy uzyskują awans do II etapu. 

II etap: 

26 zespołów – zwycięzców z I-go etapu rundy wstępnej                                                      

  12 par – rozlosowanych ze zwycięzców I-go etapu. 

  2 zespoły wolny los 

  Zwycięzcy uzyskują awans do I rundy.  

 

6.2  W rundzie wstępnej Remes Pucharu Polski Wydział Gier PZPN przeprowadzi losowanie wg zasad 

określonych w pkt. 6.1 

 

6.3 Gospodarzami w  rundzie wstępnej Remes Pucharu Polski są zespoły występujące w niższej klasie 

rozgrywkowej - stan na dzień losowania.                

W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie. 

6.4 Zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 6.1 uzyskają awans do rundy pierwszej 

Remes Pucharu Polski.  

 

Pierwsza runda 1/32 

 

7.1 W rundzie pierwszej Remes Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział bierze:  

1. 14 zespołów – zwycięzców meczu z rundy wstępnej; 

2. 18 zespołów I Ligi w sezonie 2008/2009   

3. 16 zespołów ekstraklasy w sezonie 2008/2009 – wolny los 

9



7.2  W rundzie pierwszej Remes Pucharu Polski Wydział Gier PZPN przeprowadzi losowanie par poprzez 

do losowanie do 14 zespołów  zwycięzców meczu z rundy wstępnej drużyn I ligi . 2 pary stworzą drużyny  

I-szo ligowe.   

 

7.3  Gospodarzami meczów rundy pierwszej Remes Pucharu Polski są zespoły zwycięzców meczu w 

rundzie wstępnej, a w przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie.  

 

7.4 Zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt.7.1oraz 16 zespołów ekstraklasy /wolny 

los/  uzyskają awans do rundy drugiej – 1/16 finału Remes Pucharu Polski.  

 

Druga runda – 1/16 finału Remes Pucharu Polski 

 

8.1. W rundzie drugiej – 1/16 finału Remes Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.           W 1/16 finału 

udział bierze:  

1. 16 zespołów ekstraklasy , występujących w sezonie 2008/2009; 

2. zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1; 

 

8.2  W rundzie drugiej Remes Pucharu Polski Wydział Gier PZPN przeprowadzi losowanie par poprzez do 

losowanie do 16 zespołów ekstraklasy, występujących w sezonie 2007/2008 szesnastu zwycięzców meczu 

spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1.  

 

8.3  Gospodarzami meczów w tej rundzie sa zespoły o których mowa w pkt. 7.1. 

 

8.4 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 8.1 uzyskają awans do rundy trzeciej – 

1/8 finału Remes Pucharu Polski.  

 

Trzecia runda – 1/8 finału Remes Pucharu Polski 

 

9.1 W rundzie trzeciej – 1/8 finału Remes Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W 1/8 finału udział 

bierze:  

1. 16 zwycięzców meczów rundy drugiej 

 

9.2 Gospodarzami są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w chwili losowania 

 

9.3 W rundzie III – 1/8 Finału Remes Pucharu Polski Wydział Gier PZPN przeprowadzi losowanie par  

spośród zespołów, o których mowa w pkt. 8.4 

 

9.4 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 9.1 uzyskają awans do rundy czwartej – 

1/4 finału Remes Pucharu Polski 

 

Czwarta runda – 1/4 finału Remes Pucharu Polski 

 

10.1. W rundzie czwartej (1/4 finału Remes Pucharu Polski) rozgrywa się dwa mecze (mecz   i rewanż). W 

rundzie czwartej udział bierze: 

1. 8 zespołów – zwycięzców meczu rundy trzeciej. 

 

10.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 10.1 uzyskają awans do rundy piątej – 

1/2 finału Remes Pucharu Polski 

 

Piąta runda – półfinał Remes Pucharu Polski 

11.1. W rundzie piątej (1/2 finału Remes Pucharu Polski) rozgrywa się dwa mecze (mecz  i rewanż). W 

rundzie piątej udział biorą: 

1. 4 zespoły – zwycięzcy meczów rundy czwartej. 

 

11.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 11.1 uzyskają awans do finału Remes 

Pucharu Polski 
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Runda szósta - Finał  Remes Pucharu Polski 

 

12.1 W rundzie szóstej (Finał Remes Pucharu Polski) rozgrywa się jeden mecz. W rundzie szóstej udział 

biorą: 

1. 2 zespoły – zwycięzcy meczów rundy piątej. 

2.  mecz finałowy rozegrany zostanie na neutralnym terenie. 

3. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwości organizacji spotkania finałowego na 

terenie neutralnym to gospodarz spotkania zostanie wyłoniony w drodze losowania spośród finalistów.  

 

Losowanie zestawu par i gospodarzy 

 

13.1. Zestaw par oraz gospodarzy pierwszych meczów  1/4, 1/2  wyłoni losowanie, przeprowadzone przez 

Wydział Gier PZPN. 

 

Zasady awansu – jeden mecz 

 

14.1. W rundzie wstępnej, w pierwszej rundzie oraz w rundach etapu I, rozgrywanych wg zasady „jeden 

mecz‖  

a. w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym  czasie zarządzona 

będzie dogrywka 2 x 15 minut.  

b. jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli zarządza  się rzuty karne według 

obowiązujących przepisów.  

 

Zasady awansu – dwa mecze (mecz i rewanż) 

 

15.1. W  1/4 oraz 1/2 Finału Remes Pucharu Polski awans do dalszej rundy rozgrywek,  uzyska zespół, który 

zgromadzi większą liczbę punktów. 

 

15.2 W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie bądź wywalczeniu Remes Pucharu Polski 

decyduje: 

1. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach tych 

drużyn; 

2. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

„podwójnie‖, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  w spotkaniach tych 

drużyn; 

3. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut; 

4. jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone na wyjeździe liczone są 

podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich; 

5. jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty karne według 

obowiązujących przepisów.  

 

Zasady ogólne  

 

16.1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn., że drużyny przegrywające odpadają.  W 

rozgrywkach etapu pierwszego na szczeblu związku piłki nożnej dopuszcza się rozgrywanie zawodów, 

począwszy od ćwierćfinałów systemem mecz i rewanż, o ile taki system został uwzględniony w regulaminach 

związku piłki nożnej. 

 

16.2. W etapie pierwszym gospodarzami meczów o Remes Puchar Polski na szczeblu związku piłki nożnej są 

drużyny występujące w niższych klasach rozgrywkowych. W przypadku drużyn tej samej klasy, gospodarza 

zawodów wyłania się drogą losowania. Ustalenie gospodarzy zawodów pucharowych w etapie pierwszym 

następuje na podstawie aktualnego stanu drużyn w poszczególnych klasach rozgrywkowych w chwili losowania.  

16.3. Drużyny biorące udział w zawodach o Remes Puchar Polski na szczeblu centralnym, uprawnione są do 

wymiany 3 zawodników przez cały okres trwania gry. 

 

16.4 Zawody o Remes Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną 

oraz zgodnie z zasadami określonymi  w przepisach Uchwały nr V/39 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej – Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem 

Dyscyplinarnym PZPN. 
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16.5. Zawodnicy którzy otrzymali 2, 4 żółtą kartkę w rozgrywkach na szczeblu centralnym  pauzują 1 mecz.  

Zawodnicy którzy otrzymają 6 żółtą  kartkę na szczeblu centralnym pauzują 2 mecze. 

Kary za czerwone kartki zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym obowiązującym w rozgrywkach 

mistrzowskich.  

 

16. 6. Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu Remes Pucharu Polski na szczeblu Związków 

zostają anulowane. 

 

16.7. Kary za czerwone  lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących w rozgrywkach I etapu na 

szczeblu Związków wykonywane są  w kolejnych etapach lub cyklach Remes Pucharu Polski. 

16.8. Wydział Gier PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa telewizyjne do rozgrywek Remes Pucharu 

Polski może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania spotkania. 

 

Nagrody 

 

17.1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymuje: 

1. przechodni Puchar Polski, 

2. replikę/miniaturę Pucharu Polski na własność 

3. medale pamiątkowe, 

4. reprezentuje Polskę w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych przez UEFA pod warunkiem 

wypełnienia wymogów licencyjnych, określonych odrębnymi przepisami PZPN. 

 

17.2. Klub, który zajmie II miejsce (finalista Remes Pucharu Polski) otrzymuje: 

5. medale pamiątkowe, 

6. reprezentuje Polskę w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych przez UEFA pod warunkiem 

wypełnienia wymogów licencyjnych, określonych odrębnymi przepisami PZPN i w przypadku, gdy 

zdobywca Remes Pucharu Polski jest jednocześnie mistrzem Polski, chyba, że właściwe przepisy PZPN i 

UEFA stanowią inaczej.  

 

Sędziowie 

 

18.1. Obsadę sędziowską wyznaczają Wydziały Sędziowskie ZPN dla zawodów         na szczeblu związku 

piłki nożnej oraz Departament Rozgrywek i Licencji PZPN dla zawodów szczebla centralnego. 

 

1. Drużyny szkolne i nie zrzeszone zwolnione są od opłat sędziowskich, przy czym opłaty te są 

pokrywane przez ZPN-y. 

2. Koszty delegacji Sędziowskich od Pierwszej Rundy tj. 1/32 pokrywa PZPN. 

 

Koszty organizacji zawodów 

 

19.1.  Zawody organizuje sekcja piłki nożnej klubu będącego gospodarzem i pokrywa wszystkie koszty 

związane z organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na koszt własny. 

 

Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach 

 

20.1. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o Remes Puchar 

Polski przysługują prawa reklamowe, określone odrębną uchwałą Zarządu PZPN.  

 

20.2. 

1.  Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów włączając mecze półfinałowe oraz wpływy z reklam z 

wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie niniejszej uchwały dla sponsora/sponsorów rozgrywek o Remes 

Puchar Polski. 

2. Wpływy z biletów oraz reklam z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie niniejszej uchwały dla 

sponsora/sponsorów rozgrywek o PP  za mecz finałowy w sytuacji gdy organizatorem będzie PZPN lub podmiot 

przez niego wskazany po odliczeniu kosztów organizacyjnych podzielone zostaną pomiędzy finalistów                

i organizatora.  

3. W sytuacji gdy gospodarzem meczu finałowego będzie jeden z finalistów wpływy z biletów oraz reklam z 

wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie niniejszej uchwały dla sponsora/sponsorów rozgrywek o PP         

po odliczeniu kosztów organizacyjnych podzielone zostaną pomiędzy Kluby uczestniczące w meczu finałowym. 
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20.3 Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla sponsora/sponsorów rozgrywek 

o Puchar Polski: 

 Prawo do posługiwania się nazwą Pucharu „Sponsor Pucharu Polski ‖, 

 Tytuł „Główny Sponsor Pucharu Polski― z prawem wykorzystania w działalności marketingowej, 

 Prawo do wykorzystania w działalności marketingowej logo Pucharu Polski 

 Prawo do wykorzystywania w działalności marketingowej logotypów wszystkich klubów 

uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski, 

 Prawo do wykorzystywania w działalności marketingowej zbiorowych zdjęć zespołów klubowych, 

uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski 

 Prawo do wykorzystywania koszulek klubowych w działalności marketingowej sponsora, 

 Prawo do wykorzystywania biletów na mecze o Puchar Polski w działalności marketingowej Sponsora, 

 Prawo do organizowania akcji promocyjnych na stadionach, 

 Dodatkowe elementy brandingu w bezpośrednim sąsiedztwie stadionów, 

 Umieszczenie logotypu sponsora na koszulkach i spodenkach meczowych klubów (wymiar 

pojedynczego logotypu maksymalnie 10cm x 4cm), 

 Umieszczenie logotypu sponsora na prawych rękawach koszulki (wymiar maksymalny pojedynczego 

logo 6cm x 6cm) 

 Połączony logotyp Sponsor+Puchar Polski na lewych rękawach koszulek meczowych klubów 

uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski (wymiar maksymalny pojedynczego logo 6cm x 6cm), 

 Ekspozycje 7 reklam (każda o wymiarze 6m x 1m) w pierwszym szeregu reklamowym w tych samych 

lokalizacjach podczas meczów o Puchar Polski, 

 Prawo do ekspozycji 4 reklam 3D podczas wszystkich meczów o Puchar Polski, 

 Prawo do ekspozycji 4 sześciennych standów podczas wszystkich meczów          o Puchar Polski 

 Prawo do umieszczenia połączonego logotypu sponsora w kole środkowym boiska przed i w przerwie 

wszystkich meczów o Puchar Polski 

 Umieszczenie logotypów sponsora na śiankach sponsorskich w salach konferencji prasowych na 

wszystkich meczach o Puchar Polski 

 Logotypy Sponsora na ściankach sponsorskich na płytach boisk i w strefach mieszanych na meczach o 

Puchar Polski, 

 Logotyp Sponsora na biletach, zaproszeniach i plakatach informujących               o meczach o Puchar 

Polski, 

 Logotyp Sponsora na stronach www.  Pucharu Polski, 

 Prawo do umieszczenia banerów ruchomych Sponsora na stronach internetowych poświęconych 

Pucharowi Polski, 

 5 zaproszeń VIP na każdy mecz o Puchar Polski, 

 20 biletów I kategorii na każdy mecz o Puchar Polski, 

 Ograniczenie liczby sponsorów Pucharu Polski do jednego Sponsora Głównego    i maksymalnie 

czterech Sponsorów Oficjalnych, 

 Gwarancja nie przekazywania praw innym podmiotom w zakresie większym lub równym jak 

Sponsorowi Głównemu, 

 Wyłączność branżowa w branży w zakresie rozgrywek o Puchar Polski, przy czym  ważność zachowują 

umowy już zawarte przez kluby, umowy takie mogą być również przedłużane, ale nie może zwiększyć 

się ich zakres, 

 

20.4. Ustala się, iż kluby uczestniczące w półfinale i finale rozgrywek o Remes Puchar Polski udostępnią 

Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej oraz sponsorom stadiony wolne od reklam oraz dodatkowo przekażą: 

 

a. na mecze półfinałowe: 

1. 15 biletów VIP/loża honorowa 

       2. 45 biletów najlepszej kategorii 

b. na mecze finałowe: 

a) 40 biletów VIP 

b) 30 biletów loża honorowa 

c) 200 biletów najlepszej kategorii 

 

20.5.  Zarząd PZPN określi odrębną uchwałą zasady przyznawania nagród dla klubów uczestniczących w 

rozgrywkach.  
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Protesty 

 

21.1 Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego mogą być składane do 

Wydziału Gier PZPN w terminie 48 godzin po zawodach, przy jednoczesnym złożeniu protestu do 

macierzystego ZPN i przeciwnika. Do protestu należy dołączyć pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN 

kaucji protestowej według zasad rozgrywek o mistrzostwo. 

 

Zasady interpretacji 

 

22.1 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje  Zarządowi PZPN. 

 

Data zatwierdzenia 

 

23.1 Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 26 listopada 2008 roku 

 

Terminarz spotkań Remes Pucharu Polski na sezon 2009/2010: 

 

29.07.2009 środa I-sza Tura Rundy Wstępnej. 

12.08.2009 środa II-ga Tura Rundy Wstępnej. 

25/26.08.2009 wtorek/środa Pierwsza Runda 1/32. 

22/23.09.2009 wtorek/środa Druga Runda 1/16. 

27/28.10.2009 wtorek/środa Trzecia Runda 1/8. 

16/17.03.2010 wtorek/środa Czwarta Runda 1/4 pierwszy mecz. 

23/24.03.2010 wtorek/środa Czwarta Runda 1/4 drugi mecz. 

06/07.04.2010 wtorek/środa Piąta Runda 1/2 pierwszy mecz. 

20/21.04.2010 wtorek/środa Piąta Runda 1/2 drugi mecz. 

05.05.2010 środa FINAŁ REMES PUCHARU POLSKI. 

 

                                                Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/18 z dnia 26 listopada 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w  sprawie zatwierdzenia terminarza rozgrywek I i II ligi oraz Remes Pucharu Polski na sezon 2009/2010 

 

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

 

I. Na wniosek Wydziału Gier PZPN zatwierdza się terminarz rozgrywek I i II ligi oraz Remes Pucharu Polski na 

sezon 2009/2010 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN  Grzegorz Lato  
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Uchwała nr II/19 dnia 26 listopada 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/195 z dnia 26 września  2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej dot. oświadczeń sędziów i deklaracji wekslowych 

 

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

 

I. W Uchwale nr XIII/195 z dnia 26 września  2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 

oświadczeń sędziów i deklaracji wekslowych wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) W załączniku nr 2 Uchwały nr XI/174 z dnia 29 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie wysokości stawek dla sędziów głównych, asystentów i technicznych prowadzących mecze o 

Mistrzostwo Ekstraklasy w piłce nożnej, Puchar Ekstraklasy i Młodej Ekstraklasy, a także obserwatorów tych 

spotkań, przyjmuje się nowy weksel  dla sędziów kontraktowych o następującej treści:  
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WEKSEL 

 

Warszawa, dnia______________________, na ___________________________ złotych. 

 

Dnia________________________ zapłacę za ten sola weksel na rzecz Polskiego Związku 

Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie sumę dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych.  

 

Weksel niniejszy jest wekslem bez prawa indosowania.  

 

Weksel jest ważny wyłącznie wraz z deklaracją wekslową stanowiąc łącznie załącznik numer 2 do 

kontraktu zawartego dnia __________________________________między _____________________a 

Polskim Związkiem Piłki Nożnej i może być zrealizowany tylko w sytuacji opisanej w § 2 pkt 3 kontraktu 

oraz w załączonej deklaracji wekslowej, o której mowa w § 6 kontraktu. 

 

Weksel płatny jest w Warszawie w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

____________________ 

(podpis wystawcy)  

 

2) Dodaje się załącznik nr 4 do Uchwały nr  XI/174 z dnia 29 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie wysokości stawek dla sędziów głównych, asystentów i technicznych prowadzących 

mecze o Mistrzostwo Ekstraklasy w piłce nożnej, Puchar Ekstraklasy i Młodej Ekstraklasy, a także 

obserwatorów tych spotkań, zawierający treść weksla własnego in blanco dla sędziów nie kontraktowych: 

 

WEKSEL 

 

Warszawa, dnia______________________, na ___________________________ złotych. 

 

Dnia________________________ zapłacę za ten sola weksel na rzecz Polskiego Związku 

Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie sumę sto  tysięcy złotych.  

 

Weksel niniejszy jest wekslem bez prawa indosowania.  

 

Weksel jest ważny wyłącznie wraz z deklaracją wekslową stanowiąc łącznie załącznik numer 2 do 

porozumienia  zawartego dnia ___________________ między____________ ____________________ a  

Polskim Związkiem Piłki Nożnej i może być zrealizowany tylko w sytuacji opisanej w § 2 ust. 3 cyt. 

porozumienia oraz w załączonej deklaracji wekslowej, o której mowa w § 3 ust.8 porozumienia.  

 

Weksel płatny jest w Warszawie w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

____________________ 

(podpis wystawcy)  

 

II. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Kolegium Sędziów PZPN.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

                                                                        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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20 

 

Uchwała nr II/20 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Komisji   

ds. Współpracy z organizacjami samorządowymi i społecznymi 

 

Na podstawie art.  58 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na okres kadencji władz PZPN 2008-2012 powołuje się Komisję ds. Współpracy z organizacjami 

samorządowymi i społecznymi. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/21 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Komisji  ds. Współpracy z Ludowymi 

Zespołami Sportowymi, Akademickim Związkiem Sportowym i Szkolnym Związkiem Sportowym. 

 

Na podstawie art. 58 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na okres kadencji władz PZPN 2008-2012 powołuje się Komisję ds. Współpracy z Ludowymi Zespołami 

Sportowymi, Akademickim Związkiem Sportowym i Szkolnym Związkiem Sportowym. 

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/22 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Komisji Odznaczeń  

 

Na podstawie art.  58 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na okres kadencji władz PZPN 2008-2012 powołuje się Komisję Odznaczeń. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/23 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Komisji ds. Licencji Menedżerskich 

 

Na podstawie art.  58 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na okres kadencji władz PZPN 2008-2012 powołuje się Komisję ds. Licencji Menedżerskich.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/24 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Józefa Komandzika na funkcję Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/25 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Rzecznika Etyki 

 

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

 

I. Powołuje się Pana  Wojciecha Przybylskiego na funkcję Rzecznika Etyki.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/26 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Rzecznika Dyscyplinarnego 

 

Na podstawie art.  48 § 6 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Powołuje się Pana  Wojciecha Petkowicza na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/27 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Przewodniczącego Związkowego Trybunału Piłkarskiego 

 

Na podstawie art.  43 § 1  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN powołuje się Pana Krzysztofa Malinowskiego  na funkcję Przewodniczącego 

Związkowego Trybunału Piłkarskiego. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/28 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Przewodniczącego Piłkarskiego Sądu Polubownego 

 

Na podstawie art.  43 § 1  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN powołuje się Pana Sylwestra Gardockiego  na funkcję Przewodniczącego 

Piłkarskiego Sądu Polubownego. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/29 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Przewodniczącego Wydziału Gier PZPN 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Wojciecha Jugo na funkcję Przewodniczącego Wydziału Gier PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/30 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Wydziału ds. 

Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Andrzeja Bińkowskiego na funkcję Przewodniczącego Wydziału ds. Bezpieczeństwa na 

Obiektach Piłkarskich. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr  II/31 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa 

Młodzieżowego 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Mirosława Wrzesińskiego na funkcję Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa 

Młodzieżowego.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/32 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Przewodniczącego Wydziału ds. Funduszy Strukturalnych 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Daniela Miazgę na funkcję Przewodniczącego Wydziału ds. Funduszy Strukturalnych.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/33 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Przewodniczącego Wydziału ds. Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Ryszarda Niemca na funkcję Przewodniczącego Wydziału ds. Wojewódzkich Związków 

Piłki Nożnej.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/34 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Przewodniczącego Komisji Futsalu 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Andrzeja Hendrzaka na funkcję Przewodniczącego Komisji Futsalu.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/35 z dnia 26 listopada 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

powołania Przewodniczącego Komisji ds. Etyki i Fair Play 

 

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

 

I. Powołuje się Pana  Czesława Biskupa na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Etyki i Fair Play.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr II/36 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Przewodniczącego Komisji Odznaczeń 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Powołuje się Pana  Zdzisława Łazarczyka na funkcję Przewodniczącego Komisji Odznaczeń.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr II/37 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy 

z organizacjami samorządowymi i społecznymi 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Powołuje się Pana Andrzeja Strejlau na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z organizacjami 

samorządowymi i społecznymi. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/38 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy 

z Ludowymi Zespołami Sportowymi, Akademickim Związkiem Sportowym i Szkolnym Związkiem 

Sportowym 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Powołuje się Pana Marka Procyszyna na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Ludowymi 

Zespołami Sportowymi, Akademickim Związkiem Sportowym i Szkolnym Związkiem Sportowym. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/39 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Przewodniczącego Komisji ds. Mediów 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Janusza Atlasa na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Mediów.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/40 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Licencji 

Klubów Ekstraklasy 

 

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

 

I. Powołuje się Pana  Hilarego Nowaka na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubów Ekstraklasy.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

41 

 

Uchwała nr  II/41 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Licencji 

Klubów I ligi 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Jana Popiołka  na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubów I ligi. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/42 z dnia 26 listopada 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

powołania Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubów II ligi 

 

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

 

I. Powołuje się Pana  Krzysztofa Smulskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubów II ligi. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/43 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Odwoławczej 

ds. Licencji Klubowych 

 

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

 

I. Powołuje się Pana  Zbigniewa Lewickiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Odwoławczej  ds. Licencji  

Klubowych.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr II/44 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Licencji 

Menedżerskich 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Powołuje się Pana   Piotra Kulińskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Menedżerskich.  

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr  II/45 z dnia 26 listopada 2008 roku 

 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Medycznej 

 

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

 

I. Powołuje się Pana  Roberta Śmigielskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Medycznej.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr  II/46 z dnia 26 listopada 2008 roku 

 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie dofinansowania  

Kurskonferencji trenerów i instruktorów   

 

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

 

I. Po zapoznaniu się z wnioskiem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przekazuje się 5.000 zł na 

dofinansowanie Kurskonferencji trenerów i instruktorów z Małopolskiego ZPN, Świętokrzyskiego ZPN oraz 

Podkarpackiego ZPN, która odbędzie się w Krakowie na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego, w dniu 

13 grudnia 2008 roku. 

 

II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu oraz Departamentowi Finansowo - Księgowemu 

PZPN.           

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/47 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  interpretacji uchwały nr XVI/256 z dnia 20 

października 2008 roku 

 

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

 

I. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dot. treści uchwały nr XVI/256  z  dnia 20 października 2008 

roku Zarządu PZPN przyjmuje się , iż na dofinansowanie 6 licealnych ośrodków szkolenia sportowego 

młodzieży, które nie otrzymały gwarancji finansowych z Ministerstwa Sportu ma być przeznaczona kwota 

37.000 złotych na każdy z ww. ośrodków, nie zaś suma 37.000 złotych na wszystkie ośrodki łącznie.  
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II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/48 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie udzielenia  

upoważnienia dla Pana Edwarda Potoka 

 

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

 

I. Niniejszym przyjmuje się, iż Członek Zarządu PZPN – Pan Edward Potok jest odpowiedzialny za prowadzenie 

spraw związanych z funkcjonowaniem klas licealnych i gimnazjalnych w ramach wojewódzkich ośrodków 

szkolenia młodzieży piłkarskiej, a także upoważniony do nadzorowania działania systemu Ekstranet.    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/49 z dnia 26 listopada 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wyboru firmy Nike  

 

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

 

I. Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji ds. negocjacji z firmami oferującymi sprzęt sportowy dla potrzeb 

PZPN: 

1) wybiera się firmę Nike jako dostawcę sprzętu sportowego, 

2) upoważnia się Sekretarza Generalnego do przygotowania listu intencyjnego w sprawie podpisania umowy z 

firmą, o której mowa w pkt 1).   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

tj. U. nr III/77 z  17.12.2008 r.  

zm. U. nr I/49  z 7.01.2009 r.  

 

Uchwała nr III/77 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych I Ligi 

(tekst jednolity) 

 

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

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych I Ligi w następującym brzmieniu:  

 

 

REGULAMIN KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH I LIGI  

 

 

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

1. Komisja ds. Licencji Klubowych I Ligi, zwana dalej Komisją, jest organem jurysdykcyjnym Polskiego 

Związku Piłki Nożnej realizującym procedurę licencyjną dla klubów występujących w I lidze piłki nożnej.   

2.Komisja działa na podstawie postanowień Statutu PZPN oraz Uchwały Nr VI/87 z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów I ligi na sezon 2008/2009 i następne. 

 

§ 2 

1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i 3 członków powoływanych i odwoływanych 

przez Zarząd PZPN na 4-letnią kadencję. Spośród wszystkich członków Komisji, co najmniej jedna osoba, 

musi posiadać wykształcenie prawnicze, zaś jedna być dyplomowanym księgowym. 

2. Każdy z członków Komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji poufności zgodnie z pkt. 3.2.1.4 

Podręcznika Licencyjnego PZPN. 

3. Członkiem Komisji nie może być osoba będąca pracownikiem lub członkiem klubu piłkarskiego, 

posiadającego zespół występujący na szczeblu centralnych rozgrywek piłkarskich PZPN oraz osoba, która 

osobiście lub na podstawie jakiejkolwiek umowy świadczy usługi na rzecz klubów piłkarskich. Zakaz ten 

dotyczy również osób, których współmałżonkowie, rodzeństwo lub krewni w linii prostej świadczą w/wym. 

usługi. 

 

§ 3 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy. 

 

§ 4 

Komisja rozpatruje wnioski w przedmiocie przyznawania licencji lub jej przedłużenia, posiadając uprawnienie 

do wydania odmownych decyzji w tym zakresie. Upoważniona jest również do składania do Wydziału 

Dyscypliny wniosków o zawieszenie korzystania z licencji lub jej pozbawienia, a także nałożenia na klub 

następujących kar: 

1. nagany, 

2. kary pieniężnej do kwoty 50.000 złotych, 

3. odjęcia do 6 punktów w trwającym lub przyszłym sezonie piłkarskim, 

4. zakazu dokonywania transferów definitywnych i czasowych, 

5. zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części 

lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu,  

6. zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach sportowych w 

miejscowości będącej siedzibą klubu, 

7. przeniesienia klubu do niższej klasy rozgrywkowej. 

 

§ 5 

Komisja rozpatruje wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji w ciągu 7 dni od jego złożenia. 

 

§ 6 

Uchwała Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji jest uzasadniana  z urzędu. 

 

§ 7 

1. Całokształtem Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją na zewnątrz oraz 

wobec władz  i organów PZPN. 

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego przejmuje inny członek Komisji 

wyznaczony przez Przewodniczącego. 

3. Stroną techniczno-administracyjną działalności Komisji kieruje Sekretarz Komisji wraz z 

upoważnionym pracownikiem Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN. Dokumentacja licencyjna 

przechowywana jest w Departamencie Rozgrywek i Licencji PZPN. 

 

§ 8 

Komisja może korzystać z pomocy ekspertów Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN w zakresie konsultacji 

dot. poszczególnych kryteriów licencyjnych. 

 

§ 9 

1. Posiedzenia Komisji są niejawne. 

2. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza Sekretarz, inny członek Komisji 

lub pracownik Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz 

osoba sporządzająca protokół. 
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§ 10 

Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Komisji. W przypadku 

równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego  lub osoby prowadzącej posiedzenie. 

 

§ 11 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

        

                                                                        Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN III/08 

Z DNIA 17 GRUDNIA 2008 ROKU 
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Uchwała nr III/50 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  

Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN  

w dniu 24 stycznia 2009 r.  

 

Na podstawie art.  34 § 1 pkt g) w zw. art. 31 § 2-4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się projekt Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN, które odbędzie się 

w dniu 24 stycznia 2009 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/50 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Projekt  

 

REGULAMIN OBRAD 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

Warszawa, 24.01. 2009 roku  

 

I. UDZIAŁ W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW PZPN. 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem 

Delegatów PZPN‖, obraduje w oparciu o Statut PZPN oraz niniejszy Regulamin.  

 

2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN uczestniczą: 

A. z głosem stanowiącym: 

a) 60 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych wojewódzkich 

związków piłki nożnej przy założeniu, że poszczególnym ZPN przysługują następujące ilości 

mandatów: 

 Śląski ZPN, Dolnośląski ZPN, Małopolski ZPN, Podkarpacki ZPN – każdy po 5 

mandatów,  

 Wielkopolski ZPN, Mazowiecki ZPN, Łódzki ZPN, Pomorski ZPN, 

Zachodniopomorski ZPN – każdy po 4 mandaty, 

 Lubelski ZPN, Lubuski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN, Opolski ZPN, 

Świętokrzyski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN – każdy po 3 mandaty, 

 Podlaski ZPN – 2 mandaty.  
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b) 50 delegatów wybranych na posiedzeniach statutowych organów klubów Ekstraklasy i I ligi ( 

poprzednio: I i II ligi ) , przy założeniu, że każdemu klubowi Ekstraklasy przysługują 2 mandaty, a 

każdemu klubowi I ligi – 1 mandat.  Mandaty delegatów klubów Ekstraklasy (dawnej I ligi ) i I ligi 

(dawnej II ligi) ustalone zostały  wg aktualnego stanu tych klas rozgrywkowych na dzień 31 maja 

2008 roku, 

c) 2 delegatów piłki nożnej kobiet, wybranych na zebraniu wszystkich klubów, uczestniczących w 

rozgrywkach piłki nożnej kobiet w Polsce, wg stanu na dzień 31 maja 2008 roku, przy założeniu, 

że na tym zebraniu klub Ekstraligi reprezentowało  2 przedstawicieli, a pozostałe kluby – 1 

przedstawiciel, 

d) 2 delegatów piłki nożnej halowej, wybranych na zebraniu wszystkich klubów, uczestniczących 

w rozgrywkach piłki nożnej pięcioosobowej w Polsce, wg stanu na dzień 31 maja 2008 roku, przy 

założeniu, że na tym zebraniu klub I ligi reprezentowało 2 przedstawicieli, a pozostałe kluby – 1 

przedstawiciel, 

e) 1 delegat wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej, spośród 

członków władz Stowarzyszenia oraz licencjonowanych trenerów piłki nożnej wg stanu na dzień 

31 maja 2008 roku,  

f) 1 delegat wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w Polsce, spośród 

członków władz Stowarzyszenia oraz wszystkich sędziów czynnych, zasłużonych i honorowych 

według stanu na dzień 31 maja 2008 roku. 

 

B. z głosem doradczym: 

-członkowie honorowi PZPN 

-członkowie Klubu Wybitnego Reprezentanta, 

-zaproszeni goście. 

 

3. Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN mają wszystkie osoby 

posiadające na nim głos stanowiący. 

  

II. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PZPN. 

 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN są jawne. 

 

2. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN otwiera Prezes Związku. 

 

3. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN zwołane prawidłowo jest prawomocne i zdolne do 

podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2 delegatów w pierwszym terminie i 1/3 

delegatów w drugim terminie zwołania Walnego Zgromadzenia. 

 

4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Tylko obecni delegaci mogą głosować. Nie jest możliwe 

głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, ani w drodze korespondencyjnej.    

 

5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN może być zmieniony większością 2/3 

głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów.  

6. Odwołanie członka Zarządu wybranego na wniosek klubów I ligi  oraz wybór  członka Zarządu na 

wniosek klubów I ligi odbywa się w głosowaniu tajnym. 

 

7.    Inne uchwały Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN podejmuje w głosowaniu jawnym.  

 

8.    Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN podejmuje 

większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 

 

9.    Inne uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności bezwzględnej większości delegatów.  

 

10.   Przy wszystkich głosowaniach głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane 

przy obliczaniu większości.  

 

11.  Na początku obrad Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN wyznacza 3 delegatów dla zweryfikowania 

protokołu odbywającego się Zgromadzenia.  Za jego sporządzenie odpowiedzialny jest Sekretarz Generalny 

PZPN.  
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12.  Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN stanowi: Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia  oraz 3 jego Zastępców  – wybranych  przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu 

jawnym, na wniosek Zarządu PZPN lub delegatów. W pracach Prezydium bierze również  udział  Prezes PZPN.  

 

13.  Po ukonstytuowaniu się Prezydium Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  powołuje 6 sekretarzy w 

celu liczenia głosów i zarządza głosowanie w sprawie porządku oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia 

Delegatów PZPN 

 

14.   Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN wybiera w głosowaniu jawnym następujące Komisje: 

 

a) Komisję Mandatową - w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności 

delegatów i ważności ich mandatów oraz przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZPN 

sprawozdania co do zdolności podejmowania uchwał. 

b) Komisję Statutową – w składzie 7 osób w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów 

PZPN propozycji zmian do Statutu Związku na podstawie projektu przedstawionego przez Zarząd 

PZPN oraz opracowania wniosków statutowych złożonych do Prezydium Walnego Zgromadzenia 

Delegatów PZPN przez poszczególnych delegatów. 

c) Komisję Wyborczą - w składzie 5 osób, w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów 

PZPN  kandydata, który ma być wybrany na funkcję  członka Zarządu na wniosek klubów I ligi. 

d) Komisję Skrutacyjną – w składzie 5 osób, w celu dokonania obliczenia wyników głosowań i 

przedstawienia ich uczestnikom Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

e) Komisję Uchwał i Wniosków - w składzie 7 osób w celu zebrania i przedstawienia Walnemu 

Zgromadzeniu Delegatów PZPN wniosków i uchwał zgłoszonych przez delegatów oraz ujętych w 

uchwale Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN. 

 

15. W razie zaistnienia takiej potrzeby Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN może powołać inne 

Komisje, niż przewiduje niniejszy Regulamin. 

 

16. W pracach Komisji biorą udział wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN delegaci oraz 

przedstawiciele Związku, wyznaczeni do zreferowania spraw i stanowiska Zarządu PZPN. 

 

17. Komisje przed przystąpieniem do działania dokonują wyboru spośród siebie: Przewodniczącego i 

Sekretarza. Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN składają: 

Przewodniczący Komisji lub upoważnione przez nich osoby uczestniczące w pracach Komisji. 

 

18. Każda Komisja sporządza protokół ze swej działalności, podpisany przez przewodniczącego i 

sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Komisji Przewodniczącemu  Walnego Zgromadzenia 

Delegatów PZPN. 

 

III. TRYB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW CZŁONKA ZARZĄDU  PZPN NA WNIOSEK  

KLUBÓW I LIGI. 

 

1. Kandydatami na członka Zarządu wybieranego na wniosek klubów I ligi  mogą być delegaci na Walne 

Zgromadzenie Delegatów PZPN lub inne osoby zamieszkałe na stałe  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

działające w strukturach PZPN, wojewódzkich związków piłki nożnej, lig zawodowych i klubów piłkarskich, 

które nie były karane za przestępstwo umyślne.  

 

2.  Warunkiem  kandydowania jest wyrażenie na to zgody przez kandydata. 

 

3.  W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN wyrażona 

przez kandydata zgoda na piśmie powinna być przedłożona przez zgłaszające Kluby I ligi piłki nożnej do 

Komisji Wyborczej i dołączona do protokołu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN.  

 

4. Kandydat na członka Zarządu PZPN wybierany na wniosek Klubów I ligi piłki nożnej powinien być 

zgłoszony przez nie wspólnie do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN.  

 

5.  W przypadku, gdy osoba, o której mowa w pkt. 4,  nie uzyska  w trakcie wyborów na Nadzwyczajnym  

Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN większości  głosów  50 % plus 1 ważnie oddanych głosów, Kluby I 

ligi piłki nożnej  powinny przedstawić nowego kandydata przed kolejną turą wyborów.     
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IV. ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI NA WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW 

PZPN. 

 

1. Każdy uczestnik obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN ma prawo zabierania głosu w 

dyskusji w kolejności zapisania się. 

 

2. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN udziela głosu poza 

kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące: 

1) sposobu obradowania, 

2) sposobu głosowania, 

3) głosowania bez dyskusji, 

4) przerwania dyskusji, 

5) ograniczenia czasu przemówień, 

6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków. 

7) zamknięcia list kandydatów.  

3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiedzenia się większej liczby 

delegatów, czas poszczególnych wystąpień ogranicza się do 5 minut w danym temacie. 

 

4. Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia czasu trwania poszczególnych wystąpień. 

 

5. Przewodniczący obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub 

przekracza czas ustalony dla wystąpień. Nie stosującym się do uwag osobom Przewodniczący może odebrać 

głos.  

 

6. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Delegatów 

PZPN uchwały, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie, przestrzegając przy tym, aby wnioski dalej idące 

były głosowane w pierwszej kolejności.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium 

Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania. 

 

2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia Delegatów PZPN ogłasza zamknięcie obrad. 

 

3. Z obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN sporządza się protokół, który podpisuje 

Przewodniczący i Sekretarz obrad. 

 

4. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN w 

dniu 24 stycznia 2009 roku dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN odbywającego się w tej samej 

dacie. 

                

               Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie  Delegatów PZPN 
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Uchwała nr III/51 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Komisji 

ds. ustalenia ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w sytuacji 

wygaśnięcia kontraktu  

 

Na podstawie art.  58 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na okres kadencji władz PZPN 2008-2012 powołuje się Komisję ds. ustalenia ekwiwalentu za wyszkolenie 

zawodnika w sytuacji wygaśnięcia kontraktu. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/52 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania 

Komisji ds. dokumentacji i zasobów archiwalnych PZPN 

 

Na podstawie art.  58 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na okres kadencji władz PZPN 2008-2012 powołuje się Komisję ds. dokumentacji i zasobów archiwalnych 

PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/53 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania 

Wydziału Zagranicznego PZPN 

 

Na podstawie art.  58 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na okres kadencji władz PZPN 2008-2012 powołuje się Wydział Zagraniczny PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/54 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny 

PZPN  

 

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

 

I. Powołuje się Pana Artura Jędrycha na funkcję Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/55 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa 

Kobiecego 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Józefa Bergiera na funkcję Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/56 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego  

Klubu Seniora PZPN 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Powołuje się Pana Zbigniewa Jabłońskiego na funkcję Przewodniczącego Klubu Seniora PZPN.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/57 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Przewodniczącego Komisji ds. Piłki Plażowej   

 

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

 

I. Powołuje się Pana Tomasza Iwana na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Piłki Plażowej.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/58 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Przewodniczącego Komisji ds. dokumentacji i zasobów archiwalnych 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Powołuje się Pana Andrzeja Zientarę na funkcję Przewodniczącego Komisji dokumentacji i zasobów 

archiwalnych.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

59 

 

Uchwała nr III/59 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

składu Związkowego Trybunału Piłkarskiego  

 

Na podstawie art. 43 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN do składu Związkowego Trybunału Piłkarskiego powołuje się następujące osoby: 

 

1) Włodzimierz Głowacki – wiceprzewodniczący, 

2) Cezary Grzybowski – sekretarz, 

3) Robert Bikowski, 

4) Paweł Janda, 

5) Grzegorz Jaworski, 
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6) Michał Mazur,  

7) Agnieszka Syczewska, 

8) Sylwester Wiśniewski, 

9) Dariusz Wierzchucki.     

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/60 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

składu Piłkarskiego Sądu Polubownego  

 

Na podstawie art. 43 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN do składu Piłkarskiego Sądu Polubownego powołuje się następujące osoby: 

 

1) Dariusz Szewirski – wiceprzewodniczący, 

2) Józef Wiśniewski – sekretarz, 

3) Zygmunt Baranowski, 

4) Andrzej Bielecki, 

5) Andrzej Bińkowski, 

6) Jerzy Gil, 

7) Piotr Glonek, 

8) Witold Góralski, 

9) Anna Grzegółka, 

10) Jacek Jagielski, 

11) Sebastian Jankowski, 

12) Anna Klementewicz, 

13) Daniel Klementewicz, 

14) Marcin Kołecki, 

15) Grzegorz Kołtuniak, 

16) Piotr Kuliński, 

17) Jacek Kryszczuk, 

18) Zbigniew Michalak, 

19) Józef Okolski, 

20) Eugeniusz Stanek, 

21) Andrzej Wach, 

22) Luiza Wyrębkowska.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/61 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

składu 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  do składu ww. 

Wydziału powołuje się następujące osoby: 

 

1. Starczewski Mirosław  - Sekretarz 

2. Babij Tadeusz   - Członek 
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3. Bartosik Wiesław  - Członek 

4. Czarnecki Zdzisław  - Członek 

5. Doliński Marek   - Członek 

6. Figarski Grzegorz  - Członek 

7. Grzelka Jan   - Członek 

8. Kobyłecki Paweł  - Członek 

9. Kosiec Tomasz   - Członek 

10. Lula Jerzy   - Członek  

11. Ozga Jan   - Członek 

12. Podsiadło Waldemar  - Członek  

13. Sijewicz Tadeusz  - Członek 

14. Szlachetka Henryk  - Członek 

15. Wieczorek Wiesław - Członek   

16. Wójcik Włodzimierz   - Członek  

17. Zalewski Paweł   - Członek 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/62 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu  

Wydziału Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do składu ww. Wydziału  

powołuje się następujące osoby: 

 

1. Jacek Sowa   – Sekretarz 

2. Waldemar Echaust   – Członek 

3. Zbigniew Grombka  – Członek 

4. Jan Grzelka   – Członek 

5. Marek Hławko   – Członek 

6. Ryszard Jaromiec  – Członek   

7. Jerzy Kruszyński   – Członek  

8. Jerzy Koziński   – Członek 

9. Henryk Kula   – Członek 

10. Zbigniew Lewicki   – Członek 

11. Zdzisław Łazarczyk  – Członek 

12. Eugeniusz Nowak   – Członek 

13. Marek Procyszyn   – Członek 

14. Marian Rapa   – Członek 

15. Andrzej Szczepański  – Członek 

16. Mirosław Wrzesiński – Członek  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

63 

 

Uchwała nr III/63 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu Komisji Futsalu 

 

Na podstawie art.  34 § 1 pkt l) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Futsalu do składu ww. Komisji powołuje się następujące osoby: 

 

1. Adam Barcikowski 

2. Maciej Karczyński 

3. Leszek Łuckiewicz 

4. Cezary Pieczyński 

5. Roman Sowiński 

6. Zdzisław Wolny  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/64 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

składu Komisji Odznaczeń 

 

Na podstawie art.  58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaczeń do składu ww. Komisji powołuje się następujące osoby: 

 

1. Irena Grzelak   – Sekretarz 

2. Walenty Biechoński  – Członek  

3. Janusz Borowy   – Członek 

4. Władysław Drożdżal  – Członek 

5. Romuald Kabroński  – Członek 

6. Stanisław Kander  – Członek 

7.  Jerzy Kołodziej   – Członek   

8. Andrzej Wypysiński  – Członek  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/65 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

składu Komisji ds. Mediów 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Mediów do składu ww. Komisji powołuje się następujące osoby: 

 

1. Jerzy Figas   – Sekretarz 

2. Sławomir Balcerzak  – Członek 

3. Rafał Byrski   – Członek 

4. Elżbieta Klimaszewska  – Członek 

5. Zbigniew Kubiak – Członek 

6. Jarosław Kudaj   – Członek 

7. Roman Laszuk   – Członek 

8. Kazimierz Oleszek  – Członek 

9. Maciej Polkowski  – Członek 

10. Andrzej Szwabe   – Członek 

11. Piotr Wojciechowski  – Członek  
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II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/66 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  powołania składu  

Komisji ds. Licencji klubowych II ligi 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Licencji klubowych II ligi do składu ww. Komisji powołuje się 

następujące osoby: 

 

1. Marek Najder   – Sekretarz 

2. Zdzisław Czarnecki  – Członek 

3. Józef Dąbrowski   – Członek 

4. Paweł Kobyłecki  – Członek 

5. Jerzy Kowalski   – Członek  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/67 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

składu Komisji Licencji Menedżerskich 

 

Na podstawie art.  58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Licencji Menedżerskich do składu ww. Komisji powołuje się 

następujące osoby: 

 

1. Rober Szczubełek 

2. Henryk Tomaszewski   

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/68 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu działania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt h) i n) w zw. z art. 53 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin działania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA OCHRONY PRAWA ZWIĄZKOWEGO   
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§ 1 

 

W ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej działa Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego powoływany i 

odwoływany przez Zarząd PZPN. 

 

§ 2 

 

Bieżący nadzór nad działalnością Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego sprawuje Prezes PZPN, który zleca 

mu podejmowanie konkretnych działań w zakresie przewidzianym w § 3 nin.  Regulaminu. 

 

§ 3 

 

Do zakresu działania i kompetencji Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego należy: 

1) bieżąca analiza decyzji i orzeczeń Związkowego Trybunału Piłkarskiego, Wydziałów, Komisji i innych 

organów orzekających PZPN, a także organów ligi zawodowej działających w I - ej instancji,  

2) żądanie od organów, o których mowa w pkt 1) przedstawienia akt sprawy lub innych stosownych 

dokumentów; 

3) przygotowywanie i składanie środków odwoławczych od decyzji i orzeczeń Wydziału Dyscypliny, 

Wydziału Gier oraz innych organów orzekających PZPN, a także organów  ligi zawodowej 

działających w I - ej instancji 

4) składanie skarg  kasacyjnych od decyzji organów dyscyplinarnych Wojewódzkich Związków Piłki 

Nożnej w zakresie przewidzianym przez odrębne przepisy; 

5) składanie wniosków o wznowienie postępowań zakończonych ostateczną decyzją lub orzeczeniem 

organów orzekających PZPN lub organów ligi zawodowej działających w I instancji,  

6) podejmowanie działań zmierzających do ujednolicenia orzecznictwa dyscyplinarnego PZPN; 

7) wskazywanie na potrzebę unormowania lub zmiany regulacji  wewnątrzzwiązkowych; 

8) składanie wniosków w przedmiocie wszczęcia postępowania wewnątrzzwiązkowego; 

9) przedstawianie Zarządowi PZPN informacji dotyczącej działalności Rzecznika Ochrony Prawa 

Związkowego. 

 

§ 4 

 

1. Podstawą wszczęcia postępowania przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego jest naruszenie 

przepisów prawa powszechnego i wewnątrzzwiązkowego, a w wyjątkowych sytuacjach błędne ustalenia 

faktyczne poczynione przez organy orzekające PZPN. 

2. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek Prezesa lub upoważnionego Wiceprezesa PZPN.  

3. Przy realizacji swojej funkcji Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN postępuje niezależnie i 

samodzielnie. 

 

§ 5 

 

Działalność Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego zabezpiecza od strony techniczno – organizacyjnej Biuro 

PZPN. 

 

§ 6 

 

Przy wykonywaniu swojej funkcji Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego może korzystać z pomocy 

Departamentu Prawnego PZPN. 

§ 7 

 

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu PZPN i innych 

statutowych organów PZPN. 

 

§ 8 

 

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały oraz dokonywanie zmian jej treści przysługuje Zarządowi PZPN. 
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§ 9 

 

Traci moc Uchwała nr X/104 z dnia 10 lipca 2007 Zarządu PZPN – Regulamin działania Rzecznika Ochrony 

Prawa Związkowego. 

 

§ 10 

 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                       Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/69 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu działania Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt h) i n) w zw. z art. 48 § 6 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin działania Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO 

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

 I   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

W ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej działa Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

zwany dalej Rzecznikiem, powoływany i odwoływany przez Zarząd PZPN. 

 

§ 2 

Funkcję Rzecznika powinna wykonywać osoba o wykształceniu prawniczym i nieposzlakowanej opinii. 

Kandydatura, przed jej powołaniem, powinna uzyskać pozytywną opinię organu nadzorującego PZPN, tj. 

Ministra Sportu i Turystyki. 

 

§ 3 

Bieżący nadzór nad działalnością Rzecznika sprawuje Prezes PZPN lub wyznaczony przez niego jeden z 

Wiceprezesów PZPN. 

 

§ 4 

Rzecznik działa na wszystkich szczeblach rozgrywek prowadzonych przez PZPN, Ekstraklasę SA, wojewódzkie 

związki piłki nożnej i podległe im struktury w sprawach: 

 - korupcji; 

 - dopingu; 

 - rażących przypadków rasizmu i ksenofobii; 

 - rażących przypadków chuligaństwa  

związanych z meczami piłki nożnej. 

 

§ 5 

Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązany jest niezwłocznie – w pierwszym 

roboczym dniu po rozegranym meczu – przesłać Rzecznikowi kopie raportów delegata lub obserwatora, w 

którym opisano każde zdarzenie o charakterze chuligańskim, rasistowskim lub ksenofobicznym zaistniałym na 

meczach z udziałem drużyn Ekstraklasy, I lub II ligi. 

 

§ 6 

Organy dyscyplinarne wojewódzkich związków piłki nożnej zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia 

Rzecznika o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego o każde zdarzenie opisane w § 4. 
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Rzecznik podejmuje decyzje o przejęciu sprawy do własnego prowadzenia lub pozostawieniu jej do dalszego 

prowadzenia właściwemu miejscowo organowi dyscyplinarnemu, o czym niezwłocznie powiadamia wojewódzki 

związek piłki nożnej. 

 

§ 7 

1). Wszystkie komórki organizacyjne PZPN, Ekstraklasy SA, związków piłki nożnej i klubów są zobowiązani do 

udzielenia natychmiastowej i wszechstronnej pomocy Rzecznikowi w sprawach, o których mowa w § 4. 

2). Za niedopełnienie obowiązków opisanych w ust.1. wobec winnych mogą być wymierzone kary 

dyscyplinarne. 

 

§ 8 

W przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia przestępstwa korupcji związanego z piłką nożną, 

Rzecznik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym właściwe miejscowo do stwierdzonego 

przestępstwa organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

 

II POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE 

 

§ 9 

W przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego popełnienie przewinienia dyscyplinarnego wymienionego w 

§ 4 – Rzecznik niezwłocznie przeprowadza postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. 

 

§ 10 

W toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik dąży do ustalenia stanu faktycznego poprzez użycie wszelkich 

dostępnych mu środków dowodowych, a m.in. raportów delegata, sędziego zawodów i obserwatora, rozmów ze 

świadkami zdarzeń, ustaleń medialnych, rozmów z osobami odpowiedzialnymi za niedopuszczenie do zdarzeń, 

wykorzystanie ustaleń organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, rozmów ze sprawcami przewinień itp. 

 

§ 11 

1). Niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Rzecznik przedstawia zebrane materiały wraz z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o odmowę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 

do właściwego do wydania orzeczenia organu dyscyplinarnego. Do wniosku o wszczęcie winno być dołączone 

stanowisko Rzecznika z propozycją wysokości kary. 

2). Rzecznik ma prawo wzięcia udziału w posiedzeniu właściwego organu dyscyplinarnego, celem 

przedstawienia zasadności swojego wniosku. 

 

§ 12 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik ma prawo do korzystania przy czynnościach opisanych w 

§ 10 z pomocy innych dobranych przez siebie osób. Powyższe nie dotyczy decyzji opisanej w § 11. 

 

§ 13 

1). W sytuacjach nadzwyczajnych, nie cierpiących zwłoki, gdy wymaga tego dobro sportu, a zwłaszcza porządek 

i dyscyplina związkowa, Rzecznik ma prawo zastosować środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w 

prawach: 

 a) zawodnika – do uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, 

 b) klubu – do uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, 

c) trenera – do prowadzenia drużyny w czasie meczów pucharowych i mistrzowskich, 

d) działacza klubowego – do oficjalnego reprezentowania klubu, 

e) działacza związkowego – do sprawowania funkcji w PZPN i związku piłki nożnej, 

f) sędziego – do prowadzenia zawodów piłkarskich, 

g) obserwatora i delegata – do prowadzenia obserwacji i innej działalności obserwacyjnej i 

kwalifikacyjnej. 

2). Okres zastosowania środka zapobiegawczego, o którym mowa w ust.1, trwa do czasu pierwszego posiedzenia 

właściwego organu dyscyplinarnego poświeconego rozpatrzeniu tej sprawy. 

3). Podmiotowi, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy, przysługuje prawo złożenia zażalenia na tę 

decyzję w terminie 3 dni od jego zastosowania. Zażalenie składa się do Wydziału Dyscypliny PZPN za 

pośrednictwem Rzecznika. 

 

§ 14 

1). Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik ustali okoliczności uzasadniające popełnienie 

przewinienia dyscyplinarnego innego niż opisanego w § 4, może kontynuować prowadzenie postępowania 
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wyjaśniającego również w tej sprawie lub wyłączyć materiały i powiadomić o powyższym właściwy do 

orzekania organ dyscyplinarny. 

 

2). W przypadku kontynuowania prowadzenia postępowania wyjaśniającego, przepisy §10, §11, §12 i §13 

stosuje się odpowiednio. 

 

III POSTĘPOWANIE  UPROSZCZONE 

 

§ 15 

1. W sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii, jeżeli okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości i nie 

wymagają zbierania dodatkowych dowodów, informacji lub wyjaśnień obwinionego, Rzecznik niezwłocznie po 

otrzymaniu informacji o takim zdarzeniu zwraca się pisemnie do obwinionego podmiotu z propozycją 

wymierzenia konkretnej kary dyscyplinarnej (zasadniczej i dodatkowej), zakreślając 24- godzinny termin na 

pisemną odmowę. Brak negatywnej pisemnej odpowiedzi w w/w zakreślonym terminie uznaje się za zgodę 

obwinionego na dobrowolne poddanie się tej karze. 

2. W sytuacji opisanej w ust. 1. Rzecznik, w terminie 24-godzin po uzyskaniu zgody obwinionego na 

zaproponowaną karę, przedstawia właściwemu do wydania orzeczenia organowi dyscyplinarnemu wniosek o 

wydanie orzeczenia orzekającego konkretną uzgodnioną karę bez przeprowadzenia postępowania. 

 

§ 16 

Organ dyscyplinarny jest związany wnioskami o ukaranie uzgodnionymi przez Rzecznika z obwinionym i nie 

może ich zmienić, chyba że wniosek postuluje karę nie przewidzianą za popełnienie konkretnie zarzucanego 

czynu lub wykracza poza zakres przewidziany w Regulaminie Dyscyplinarnym. 

 

§ 17 

Od orzeczenia uwzględniającego uzgodniony wniosek o ukaranie odwołanie nie przysługuje. 

 

§ 18 

W przypadku braku porozumienia pomiędzy Rzecznikiem a obwinionym podmiotem co do wysokości kary 

dyscyplinarnej, Rzecznik przedstawia całość materiałów właściwemu do wydania orzeczenia organowi 

dyscyplinarnemu. W takim przypadku organ dyscyplinarny nie jest związany stanowiskiem stron i wydaje 

orzeczenie zgodnie z własną oceną. 

 

§ 19 

W sytuacji opisanej w § 18 uprawnienie z § 11 ust.2 stosuje się odpowiednio. 

 

IV  POSTĘPOWANIE  ODWOŁAWCZE 

 

§ 20 

W sytuacji opisanej w § 11 właściwy organ dyscyplinarny niezwłocznie doręcza Rzecznikowi zapadłe w tej 

sprawie orzeczenie wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 21 

1. Niezależnie od sytuacji opisanej w § 20 wszystkie organy dyscyplinarne (również kluby) na wszystkich 

szczeblach rozgrywek mają obowiązek niezwłocznego nadesłania w dowolnej formule ( np. fax, elektroniczne 

nośniki przekazu ) do Rzecznika wydanych przez siebie orzeczeń wraz z uzasadnieniami – zarówno w I jak i w 

II instancji – dotyczących przewinień opisanych w § 4. W orzeczeniach wydanych w I instancji winno znaleźć 

się pouczenie o przysługującym również Rzecznikowi Dyscyplinarnemu PZPN prawie złożenia odwołania. 

2. W przypadku nie korzystania z prawa do złożenia odwołania, Rzecznik winien niezwłocznie powiadomić 

organ dyscyplinarny o swojej decyzji. 

3. Za niedopełnienie obowiązku wymienionego w ust.1 wobec winnych mogą być wymierzone kary 

dyscyplinarne. 

 

§ 22 

Stwierdzając w orzeczeniach dyscyplinarnych I instancji naruszenie prawa związkowego, naruszenie przepisów 

postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy lub niewspółmierność orzeczonej kary do 

przypisanego przewinienia dyscyplinarnego, Rzecznikowi przysługuje prawo złożenia na piśmie odwołania wraz                

z uzasadnieniem w terminie 14 dni od otrzymania skarżonego orzeczenia. Odwołanie składa się za 

pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie. 
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§ 23 

 

Odwołanie powinno zawierać: 

a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, ze wskazaniem, czy jest zaskarżone w całości czy     

w części, 

b) zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem, 

c) wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądania, 

d) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów wraz  z uzasadnieniem braku możliwości 

ich przedstawienia przed organem I instancji. 

§ 24 

1. Składając odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego Rzecznik może wnosić do organu dyscyplinarnego II 

instancji o : 

- zmianę zaskarżonego orzeczenia co do kwalifikacji prawnej, lub wysokości orzeczonej kary 

zasadniczej lub dodatkowej, 

- uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I 

instancji. 

2. Odwołanie może być również złożone na korzyść ukaranego. 

 

§ 25 

Rozpoznawanie odwołania Rzecznika na każdym szczeblu jest zwolnione od obowiązku złożenia kaucji 

pieniężnej. 

 

§ 26 

W toku postępowania odwoławczego § 11 ust.2 stosuje się odpowiednio. 

 

V POSTĘPOWANIE KASACYJNE 

 

§ 27 

 

Stwierdzając w orzeczeniu dyscyplinarnym wydanym w II instancji rażące naruszenie prawa związkowego 

poprzez błędną jego wykładnię, niewłaściwe zastosowanie lub brak zastosowania względnie naruszenie 

przepisów postępowania związkowego, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ dla rozstrzygnięcia 

sprawy, Rzecznikowi przysługuje prawo do złożenia na piśmie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego kasacji 

w terminie 30 dni od otrzymania skarżonego orzeczenia II instancji. 

 

§ 28 

 

Kasacja powinna zawierać: 

a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, ze wskazaniem, czy jest 

     ono zaskarżone w całości czy w części, 

b) przytoczenie zarzutów kasacyjnych i ich uzasadnienie, 

c)  wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądania  

     uchylenia. 

§ 29 

Rozpoznawanie kasacji Rzecznika jest zwolnione od obowiązku złożenia kaucji pieniężnej. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 30 

 

W procesie realizacji swych obowiązków Rzecznik jest niezależny i samodzielny. 

§ 31 

Działalność Rzecznika od strony techniczno-organizacyjnej zabezpiecza Biuro PZPN. 

 

§ 32 

Rzecznik ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu PZPN i innych organów statutowych PZPN. 

 

§ 33 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywanie jego zmian przysługuje Zarządowi PZPN. 

§ 34 
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Traci moc Uchwała nr XVII/259 z dnia 2008 roku Zarządu PZPN. 

   

      § 35 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/70 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt h) w zw. z art. 47 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO PZPN  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

W celu ułatwienia rozstrzygania sporów o charakterze majątkowym, powstających w związku z uprawianiem w 

Polsce sportu piłki nożnej, powołany jest "Piłkarski Sąd Polubowny". 

§ 2 

"Piłkarski Sąd Polubowny" zwany dalej Sądem Polubownym, działający w ramach Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, korzysta z pełnej autonomii i niezależności w toku postępowania oraz orzekania. 

§ 3 

1.  Siedzibą Sądu Polubownego jest miasto stołeczne Warszawa. 

2.  Miejscem rozprawy i orzekania jest z reguły siedziba Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie. 

3.  Z ważnych przyczyn Przewodniczący Sądu Polubownego lub Przewodniczący Zespołu Orzekającego może 

wyznaczyć inne miejsce rozprawy i orzekania. Powinno to nastąpić w formie uzasadnionego zarządzenia. 

4.  Sąd Polubowny używa pieczęci ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby. 

 

Właściwość 
§ 4 

1. Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe, powstałe na tle 

uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania 

arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN. 

2. Do kompetencji Sądu Polubownego należą w szczególności sprawy dotyczące:  

a)  majątkowych stosunków cywilnoprawnych pochodnych stosunków członkowskich istniejących między 

zawodnikami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi,  

b)  ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie lub promocję zawodnika w związku ze zmianą 

przynależności klubowej, 

c)  umów sponsorskich i menedżerskich, 

d)  umów między organizatorami imprez piłkarskich a ich partnerami wyspecjalizowanymi w dziedzinie 

sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i promocyjnych, 

e)  wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem zawodów piłkarskich, 

f)  umów dotyczących sprzętu zawieranych w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej, 

g)  umów o dzieło lub zlecenia zawieranych z trenerami i instruktorami piłkarskimi oraz innymi uczestnikami 

ruchu sportowego, w tym trenerami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, 

h)  ubezpieczeń w sporcie piłki nożnej. 

 § 5 

Sąd Polubowny nie jest uprawniony do przeprowadzania kontroli decyzji organizacji sportowych podjętych w 

postępowaniu dyscyplinarnym  i wewnątrzorganizacyjnym, przewidzianym przez inne przepisy związkowe lub 

klubowe. 
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§ 6 

Kluby i związki sportowe, osoby fizyczne uprawiające sport piłki nożnej lub zajmujące się jego organizacją, 

podmioty gospodarcze profesjonalnie zajmujące się futbolem oraz wszelkie inne osoby prawne prawa 

prywatnego lub publicznego, mogą poddać pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego każdy spór majątkowy, 

dotyczący uprawiania sportu piłki nożnej lub zwrócić się o wydanie w tym zakresie opinii konsultacyjnej. 

§ 7 

Sąd Polubowny realizuje swoją podstawową funkcję przez wydawanie orzeczeń arbitrażowych w sprawach 

poddanych mu do rozpatrzenia na podstawie zapisu na sąd polubowny, którego przedmiotem są prawa 

pozostające w dyspozycji stron i nie objęte treścią stosunków prawa pracy. 

§ 8 

Niezależnie od realizacji funkcji określonej w paragrafie poprzedzającym, Sąd Polubowny może udzielić 

stronom pomocy przez zastępcze wyznaczanie arbitrów oraz przez podejmowanie czynności o charakterze 

organizacyjnym i konsultacyjnym, w sprawach wymienionych w § 4 i § 6 nin. Regulaminu, kierując się przy ich 

załatwianiu zasadami obowiązującymi w postępowaniu arbitrażowym. 

§ 9 

Sąd Polubowny jest właściwy do rozstrzygania sporów majątkowych wymienionych w § 4 i § 6 nin. 

Regulaminu, jeżeli: 

a)  strony sporządziły zapis na sąd polubowny lub 

b)  powód w pozwie poddał się kompetencji Sądu Polubownego, a pozwany na zapytanie Przewodniczącego 

lub Sekretarza Sądu wyraził zgodę na tę właściwość,  

c)  stanowią tak przepisy PZPN, FIFA lub UEFA. 

§  10 

1. Zespół Orzekający ma kompetencje do orzekania o właściwości Sądu. 

2. W przypadku braku właściwości Sądu pozew ulega odrzuceniu na rozprawie lub nn posiedzeniu 

niejawnym.  

3. Zarzut braku właściwości Sądu musi być podniesiony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.  

 

Organizacja 

§ 11 

1.  Piłkarski Sąd Polubowny składa się z 21 arbitrów powołanych przez Zarząd PZPN. 

2.  Arbitrzy Sądu Polubownego są powoływani na okres 4 lat i mogą być ponownie powołani na dalsze 

kadencje. 

3.  Członkiem Sądu Polubownego nie może być sędzia państwowy. 

§ 12 

1.  Arbitrem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.  

2.  Arbitrem Sądu Polubownego może być tylko osoba wpisana na listę jego członków. 

3.  Arbiter jest niezawisły, nie jest on reprezentantem którejkolwiek ze stron. Powierzoną mu funkcję sprawuje 

w sposób bezstronny, według swej najlepszej wiedzy i sumienia. Powinien zachować w tajemnicy przebieg 

narady i głosowania. 

4.  Arbiter nie może przyjąć funkcji jeżeli w danej sprawie może istnieć uzasadniona wątpliwość co do jego 

bezstronności lub niezależności.  

§ 13 

Przed objęciem swojej funkcji, członkowie Sądu Polubownego podpisują indywidualnie deklarację o 

następującej treści: 

―DEKLARUJĘ UROCZYŚCIE, ŻE Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ I PRZY WYKORZYSTANIU PEŁNI 

POSIADANEJ WIEDZY, WYKONYWAĆ BĘDĘ PRAWIDŁOWO I SUMIENNIE FUNKCJE ARBITRA, ŻE 

ZACHOWAM W TEJEMNICY PRZEBIEG NARAD, GŁOSOWAŃ, ŻE BĘDĘ POSTĘPOWAĆ Z PEŁNĄ 

OBIEKTYWNOŚCIĄ I NIEZALEŻNOŚCIĄ.‖ 

§ 14 

1.  W przypadku ustąpienia, nie wypełniania obowiązków członka Sądu Polubownego lub w razie rażącego 

naruszenia obowiązków wiążących się ze sprawowaniem funkcji arbitra, Zarząd PZPN - na wniosek 

Prezydium Sądu - może odwołać danego arbitra i na jego miejsce powołać inną osobę. 

2.  W razie śmierci arbitra lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych Zarząd PZPN powołuje 

nowego arbitra. 
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§ 15 

1.  Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Sądu Polubownego są powoływani i odwoływani przez 

Zarząd PZPN.  

2.  Na pierwszym posiedzeniu Sądu Polubownego danej kadencji jego członkowie wybierają ze swojego grona 2 

członków Prezydium Sądu. 

3.  Bieżącą działalnością Sądu Polubownego kieruje jego Prezydium, w skład którego wchodzą: 

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący,  Sekretarz  i 2 członków, o których mowa w ust. 2.  

4.  W razie ustania członkostwa w Sądzie Polubownym członka jego Prezydium, Sąd Polubowny w pełnym 

składzie wybiera spośród siebie nowego członka Prezydium. 

§ 16 

Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem Sądu Polubownego oraz Przewodniczącym Zespołu 

Orzekającego może być jedynie arbiter, który ma wyższe wykształcenie prawnicze, wiedzę i praktykę w 

działalności sportowej na szczeblu ogólnopolskim, a przy tym wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego, 

notariusza lub prokuratora albo w przeszłości wykonywał zawód sędziego państwowego, z zastrzeżeniem treści 

§ 11 ust. 3 nin. Regulaminu. 

§ 17 

Do zadań Prezydium Sądu Polubownego w szczególności należy: 

1.  rozstrzyganie na wniosek Przewodniczącego lub Sekretarza kwestii właściwości Sądu, 

2.  prowadzenie i ogłaszanie listy członków Sądu, 

3.  wydawanie opinii o charakterze prawno-konsultacyjnym, związanych z uprawianiem sportu piłki nożnej, 

4.  uchwalanie i dokonywanie zmian Regulaminu Kosztów Sądu Polubownego oraz Regulaminu Honorariów 

Arbitrów, 

5.  wykonanie innych funkcji przewidzianych dla Prezydium Sądu w nin. Regulaminie. 

§ 18 

O ile nin. Regulamin nie przewiduje inaczej, uchwały Prezydium Sądu Polubownego są skuteczne tylko 

wówczas, jeżeli zostały podjęte bezwzględną większością głosów, przy obecności na posiedzeniu Prezydium co 

najmniej 3 członków. 

§ 19 

1.  Przewodniczący  Sądu Polubownego kieruje jego pracami oraz reprezentuje go na zewnątrz.  

2.  Bieżącą administrację Sądu Polubownego prowadzi Sekretarz, korzystający z pomocy personelu biurowego. 

§ 20 

1.  Zadaniem Przewodniczącego Sądu Polubownego jest podejmowanie wszelkich czynności koniecznych do 

prawidłowego wykonywania sądownictwa arbitrażowego, jeżeli nie zostały one zastrzeżone dla Prezydium 

lub powierzone Sekretarzowi.  

Do uprawnień Przewodniczącego  Sądu Polubownego należy w szczególności: 

a)  rozstrzyganie o zasadności żądania wyłączenia arbitra zgłoszonego przez stronę (§ 30), 

b)  prowadzenie postępowania pojednawczego lub upoważnienie do  tego Sekretarza lub innego członka 

Prezydium Sądu, 

c)  wyznaczenie arbitra na wniosek strony (§ 23 ust. 2) lub w zastępstwie strony, która odmawia lub zaniedba 

wyznaczenia arbitra w ciągu zakreślonego terminu (§ 23 ust. 1) oraz wyznaczenie Przewodniczącego 

Zespołu Orzekającego w przypadku, gdy arbitrzy nie mogą osiągnąć porozumienia co do jego osoby (§ 23 

ust. 3). 

2.  W wypadku, gdy Przewodniczący Sądu Polubownego zostanie wybrany Przewodniczącym lub członkiem 

Zespołu Orzekającego, to uprawnienia do podejmowania czynności, o których mowa w ust. 1 przechodzą na 

Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. 

3.  W razie nieobecności Przewodniczącego obowiązki jego wykonuje Wiceprzewodniczący. 

§ 21 

1.  Zadaniem Sekretarza Sądu Polubownego jest podejmowanie zgodnie z nin. Regulaminem – wszelkich 

czynności dla zapewnienia prawidłowego biegu każdego postępowania arbitrażowego, z zastrzeżeniem 

uprawnień przysługujących przewodniczącym Zespołów Orzekających.  

Do uprawnień Sekretarza Sądu Polubownego w szczególności należy:   

a) prowadzenie korespondencji ze stronami,  

b) sprawdzanie autentyczności otrzymanych pism i ewentualnie żądanie 

    dostarczenia nowych dokumentów, 

c) zabezpieczenie technicznej strony przebiegu postępowań toczących się przed  

   Sądem Polubownym, 

d) dokonywanie doręczeń pism i orzeczeń arbitrażowych. 
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2.  Sekretarz Sądu Polubownego prowadzi jego administrację i wykonuje postanowienia Prezydium. 

 

Zespoły orzekające 

§ 22 

1.  Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów poddanych kompetencji Sądu Polubownego należy do 

trzyosobowych Zespołów Orzekających. 

2.  Każda ze stron wyznacza jednego arbitra z listy członków Sądu, zaś obaj arbitrzy wybierają z tej listy  

superarbitra, który przewodniczy Zespołowi Orzekającemu. 

§ 23 

1.  W wypadku, gdy którakolwiek ze stron odmawia wyznaczenia arbitra lub nie wskaże go w terminie 

zakreślonym przez Sąd Polubowny , to wówczas Przewodniczący Sądu Polubownego  wyznacza arbitra w 

zastępstwie strony. 

2.  Przewodniczący  Sądu może wyznaczyć arbitra w zastępstwie strony na jej wniosek skierowany do Sądu 

Polubownego przed upływem terminu zakreślonego stronie do wyznaczenia arbitra. 

3.  W wypadku, gdy arbitrzy wyznaczeni przez strony nie mogą w ciągu dwóch tygodni osiągnąć porozumienia, 

co do wyboru superarbitra, to wówczas wyznacza go Przewodniczący Sądu. 

§ 24 

W wypadku, gdy arbiter nie może pełnić funkcji, albo jeżeli z jego powodu przewleka się w sposób istotny 

postępowanie arbitrażowe, to wówczas - na wniosek stron - Prezydium Sądu może zarządzić wstąpienie arbitra 

zastępczego w miejsce dotychczasowego arbitra. 

 

Wyłączenie arbitra 

§ 25 

1.  Wyznaczony arbiter powinien wyłączyć się niezwłocznie od udziału w sprawie jeśli uzna, że istnieją ku temu 

względy prawne lub osobiste. Arbiter może być także wyłączony przez Przewodniczącego Sądu 

Polubownego, uwzględniającego umotywowane żądanie strony. 

2.  Arbiter powinien zawiadomić Przewodniczącego lub Sekretarza Sądu o zachodzącej podstawie swego 

wyłączenia i natychmiast zaniechać podejmowania jakichkolwiek czynności w danej sprawie. 

§ 26 

1.  Arbiter powinien odmówić przyjęcia funkcji w danej sprawie lub zrezygnować z jej pełnienia, jeśli uzna, że 

nie może być bezstronnym, albo jeżeli według przepisów  prawnych obowiązujących w miejscu i czasie 

rozprawy oraz orzekania, dotyczy go przyczyna wyłączenia. 

2.  W szczególności arbiter powinien wyłączyć się od udziału w sprawie w następujących sytuacjach: 

a) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że wynik sprawy może oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, 

b) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do 

czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia, 

c) w sprawach osób związanych z arbitrem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

d) w sprawach, w których był on lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był adwokatem lub radcą prawnym 

jednej ze stron, 

e) w sprawach, w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak również w sprawach o 

ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznawanego oraz w 

sprawach, w których występował jako prokurator.  

Powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 27 

Niezależnie od przyczyn wymienionych w paragrafie poprzedzającym Przewodniczący Sądu może wyłączyć 

arbitra na wniosek strony, która wykazuje, że między arbitrem a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi 

stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności arbitra. 

§ 28 

1.  Wniosek o wyłączenie arbitra strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, 

uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia i wskazując innego arbitra, który ewentualnie zastąpi 

wyłączonego arbitra, wskazanego wcześniej przez wnioskującą stronę. 

2.  Strona która przystąpiła do rozprawy powinna uprawdopodobnić ponadto, że przyczyna wyłączenia dopiero 

później  powstała lub stała się jej znana. 

3.  Aż do rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie, arbiter może spełniać tylko czynności nie cierpiące zwłoki. 

§ 29 

Odpis wniosku strony o wyłączenie arbitra wyznaczonego przez stronę przeciwną Sekretarz Sądu doręcza 

drugiej stronie, wzywając ją, aby w zakreślonym - nie krótszym niż dwa tygodnie - terminie wyznaczyła, na 
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wypadek ewentualnego uwzględnienia wniosku, innego arbitra. W przeciwnym razie, w przypadku 

uwzględnienia wniosku, arbitra, w miejsce wyłączonego, wyznaczy Przewodniczący Sądu Polubownego. 

§ 30 

Wniosek o wyłączenie arbitra wraz z ewentualną odpowiedzią na wniosek strony przeciwnej rozpoznaje i 

rozstrzyga Przewodniczący Sądu Polubownego. 

§ 31 

1.  Wniosek strony o wyłączenie Przewodniczącego Zespołu Orzekającego (superarbitra) rozpoznaje Prezydium 

Sądu Polubownego. Przepis § 28 stosuje się odpowiednio. 

2.  W razie wyłączenia superarbitra, arbitrzy winni w terminie tygodniowym wyznaczyć nowego 

Przewodniczącego Zespołu Orzekającego. Niedotrzymanie tego terminu powoduje wyznaczenie superarbitra 

przez Prezydium Sądu Polubownego. 

§ 32 

Zgłaszającego w złej wierze wniosek o wyłączenie arbitra, Prezydium Sądu Polubownego może ukarać grzywną 

w wysokości do 1.000 złotych. 

 

Kompetencja Sądu Polubownego  

§ 33 

Sąd Polubowny jest właściwy do rozpoznania sporu  wynikającego z klauzuli prorogacyjnej sformułowanej w 

odrębnym dokumencie lub w umowie materialnoprawnej (np. w umowie transferowej, kontrakcie piłkarskim lub 

trenerskim), względnie z regulaminu organizacji sportowej wskazującego na kompetencję Sądu do rozpatrzenia 

sprawy.  

§ 34 

W przypadku sporządzenia przez strony odrębnego zapisu na sąd polubowny,  powinien on zawierać dokładne 

oznaczenie przedmiotu sporu albo stosunku prawnego, z którego spór wynikł lub może wyniknąć. Dopuszczalne 

jest zarówno zawarcie specjalnej umowy o poddanie pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego sporu już 

istniejącego (tzn. kompromis), jak i zamieszczenie w umowie głównej klauzuli przewidującej, że wszelkie spory 

mogące wyniknąć w przyszłości z tej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny (tzn. klauzula 

kompromisarska).  

§ 35 

Sąd Polubowny ma prawo interpretacji kompromisu lub klauzuli prorogacyjnej. 

§ 36 

1. Sąd Polubowny oraz Zespół Orzekający stosując postanowienia niniejszego Regulaminu - uwzględniają  

postanowienia regulaminu statuującego właściwość niniejszego Sądu, ewentualnie umowy o arbitraż, jeżeli 

ona jest sporządzona , o ile nie są one sprzeczne z Regulaminem Sądu. 

2. Zespół Orzekający rozstrzyga spór według prawa wybranego przez strony lub – gdy strony nie wybiorą 

prawa – według ogólnych reguł prawa najściślej związanego ze stosunkiem prawnym, którego spór dotyczy. 

§ 37 

W sytuacji przewidzianej w § 9 lit. b) Sąd Polubowny może rozpoznać spór majątkowy dotyczący uprawiania 

sportu piłki nożnej, jeżeli powód w pozwie poddał się właściwości Sądu Polubownego, a pozwany na zapytanie 

Przewodniczącego  lub Sekretarza wyraził na piśmie zgodę na tę właściwość. 

 

Czynności procesowe  

§ 38 

1.  Strony mogą określić same, aż do chwili rozpoczęcia postępowania, tryb postępowania, który powinien być 

stosowany w toku rozpoznania sprawy. 

2.  W wypadku, gdy strony tego nie uczyniły, Sąd Polubowny stosuje tryb postępowania określony w 

poniższych przepisach. Zespół Orzekający nie jest związany przepisami postępowania cywilnego. Nie może 

jednak zaniechać wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. 

§ 39  

1.  Wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym następuje przez wniesienie pozwu. Pozew wnoszony 

jest do Sądu wraz z niezbędną liczbą kopii przeznaczonych dla każdej z osób pozwanych. 

2.  W przypadku uchylenia przez sąd państwowy wyroku Sądu Polubownego, podjęcie przez ten Sąd jeszcze raz 

postępowania w sprawie następuje na podstawie stosownego wniosku powoda. 

3.   Pozew powinien zawierać: 

a)  oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów, 

b)  dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie 

przytoczonych okoliczności, 

c)  oznaczenie wartości przedmiotu sporu. 

44



4.  Pozew może również wskazywać arbitra wyznaczonego przez stronę lub zawierać wniosek o wyznaczenie 

arbitra przez Sekretarza Sądu.  

§ 40 

Wymienione w pozwie dowody z dokumentów, jak również teksty zawartych między stronami umów i 

porozumień powinny być dołączone do pozwu w odpisach lub fotokopiach, których zgodność z oryginałem ma 

być potwierdzona. 

§ 41 

1. Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową, aby w terminie przez niego oznaczonym, nie krótszym niż 7 dni 

uiściła opłatę rejestracyjną oraz określony wpis i uzupełniła pozew, jeżeli jego treść nie odpowiada 

wymogom z § 38 ust. 3. Wysokość opłaty rejestracyjnej i wpisu jest określona w Regulaminie Kosztów 

Piłkarskiego Sądu Polubownego.  

2. W razie nie uzupełnienia pozwu lub nie uiszczenia opłaty rejestracyjnej i/lub wpisu w całości w terminie 

oznaczonym przez Sekretarza Sądu - pozew podlega zwrotowi.  

3. W braku wskazania arbitra w pozwie Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową do wyznaczenia arbitra w 

zakreślonym terminie.  

4. Jeżeli strona powodowa cofnie powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia przed dokonaniem wyboru 

arbitrów i superarbitra Sekretarz Sądu wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.  

5. Cofnięcie powództwa, bez zrzeczenia się roszczenia jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę.  

6. Zespół Orzekający, może podczas pierwszej rozprawy, określić rzeczywistą wartość przedmiotu sporu. 

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.  

§ 42 

1. Po wszczęciu postępowania i uiszczeniu opłaty rejestracyjnej  oraz wpisu  Sekretarz Sądu Polubownego 

doręcza stronie pozwanej pozew wraz z regulaminem i listą arbitrów oraz wzywa ją, aby w ciągu 

zakreślonego terminu wyznaczyła jednego arbitra i  wniosła odpowiedź na pozew. Termin ten biegnie od 

chwili doręczenia i nie może być krótszy niż 7 dni.  

2. Nie wniesienie w zakreślonym terminie odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje dalszego biegu sprawy. 

3. Po złożeniu przez pozwanego odpowiedzi na pozew, Przewodniczący Zespołu Orzekającego może 

zarządzić w miarę potrzeby wymianę dalszych pism przygotowawczych, przy czym oznaczy wówczas 

porządek składania pism, terminy w których należy je składać i okoliczności, które mają być wyjaśnione. 

§ 43 

1. Do czasu zakończenia pierwszej rozprawy , strona pozwana może wnieść powództwo wzajemne , jeżeli 

roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie 

należy do właściwości Sądu Polubownego. 

2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega 

rozpoznaniu przez Zespół Orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego. 

3. Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia jeżeli pozostaje on w 

związku z roszczeniem powoda.  

§ 44 

1. W przypadku uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub po stronie pozwanej osoby te 

wyznaczają zgodnie jednego arbitra w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu. 

2. W razie nie wyznaczenia arbitra przez w/w osoby w terminie określonym w ust.1 , arbitra wyznacza 

Sekretarz Sądu. 

3. Wezwania lub inne pisma kierowane są przez Sekretarza Sądu lub stronę  do wszystkich osób 

występujących po każdej ze stron.  

§ 45 

W postępowaniu przed Sądem wszystkich uczestników obowiązuje zasad poufności, o ile strony nie wyraziły 

zgody na ujawnienie osobom trzecim okoliczności sprawy w całości lub w części.  

§ 46 

Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może aż do 

zamknięcia rozprawy w I instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna). 

§ 47 

1. Wstąpienie do spraw interwenient uboczny powinien zgłosić w piśmie, w którym poda, jaki ma interes 

prawny we wstąpieniu i do której ze stron przystępuje. Pismo to należy doręczyć obu stronom. 

2. Interwenient uboczny może ze wstąpieniem do sprawy połączyć dokonanie innej czynności procesowej. 

§ 48 

1. Każda ze stron może zgłosić opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego, jednakże nie później 

niż przy rozpoczęciu najbliższej rozprawy.  

2. Zespół Orzekający oddali opozycję po przeprowadzeniu co do niej rozprawy, jeżeli interwenient 

uprawdopodobni, że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy. 
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3. Mimo wniesienia opozycji interwenient uboczny bierze  udział w sprawie, dopóki orzeczenie uwzględniające 

opozycję nie stanie się prawomocne. 

§ 49 

Interwenient uboczny jest uprawniony do wszelkich czynności procesowych dopuszczalnych według stanu 

sprawy. Nie mogą one jednak pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której 

przystąpił. 

§ 50 

Interwenientowi ubocznemu należy od chwili jego wstąpienia do sprawy doręczać, tak jak stronie, 

zawiadomienia o terminie i  posiedzeniach sądowych oraz pisma i orzeczenia sądowe. 

§ 51 

1. W wypadku, gdy wynik sprawy może mieć wpływ na roszczenia regresowe lub odszkodowawcze jednej ze 

stron w stosunku do osoby trzeciej, każda ze stron może, do zakończenia pierwszej rozprawy, postawić 

wniosek o zawiadomienie tej osoby o toczącej się sprawie z wezwaniem do wzięcia udziału w charakterze 

interwenienta ubocznego. 

2. Sekretarz Sądu Polubownego przekazuje jeden egzemplarz wniosku wraz załącznikami do osoby trzeciej z 

wezwaniem, by zakreślonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, oświadczyła, czy przystępuje do sprawy w 

charakterze interwenienta ubocznego. 

§ 52 

W sprawie może występować kilku interwenientów po każdej stronie. 

§ 53 

Interwenientowi ubocznemu nie przysługuje prawo wyboru arbitra.  

§ 54  

1. Sąd Polubowny dokonuje doręczeń za pośrednictwem poczty, listem poleconym, w tym za potwierdzeniem 

odbioru.  

2. Każde pismo w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone jeżeli zostało wręczone adresatowi, 

dostarczone do siedziby jego przedsiębiorstwa, do miejsca zwykłego pobytu adresata lub na jego adres 

pocztowy.  

3. Pismo w postępowaniu arbitrażowym uważa się także za doręczone , jeżeli zostało wysłane do ostatniego 

znanego miejsca siedziby przedsiębiorstwa lub na ostatni znany adres adresata wskazany w umowie, 

blankiecie firmowym lub korespondencji pomiędzy stronami listem poleconym lub w inny sposób 

potwierdzający próbę doręczenia.  

4. Zawiadomienie lub pismo uważa się za doręczone w dniu doręczenia, zgodnie z  ust. 1-3.  

5. Na wniosek i koszt strony, albo z urzędu doręczenie może być dokonane również w inny sposób. 

6. W sprawach nie cierpiących zwłoki, Zespół Orzekający może wzywać strony, świadków, biegłych lub inne 

osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z pominięciem sposobów przewidzianych w ust. 1-

5 jeżeli uzna to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Dotyczy to również doręczeń oraz 

zarządzeń mających na celu przygotowanie rozprawy, zwłaszcza zaś żądania niezbędnych do rozstrzygnięcia 

sprawy dokumentów. 

 

Postępowanie pojednawcze 

§ 55 

Każde postępowanie sporne może być, z urzędu lub na wniosek strony, poprzedzone postępowaniem 

pojednawcze, którego celem jest zawarcie ugody przez strony. 

§ 56 

Wyznaczenie terminu i przeprowadzenie postępowania pojednawczego należy do Przewodniczącego Sądu, 

względnie z jego upoważnienia do innego członka Prezydium Sądu. 

§ 57 

1. W wypadku. gdy w postępowaniu pojednawczym nie dojdzie do zawarcia ugody przez strony, wówczas na 

wniosek powoda  wszczyna się postępowanie sporne. 

2. W wypadku, gdy powód w ciągu 3 tygodni od zakończenia postępowania pojednawczego nie złoży wniosku 

o wszczęcie postępowania, uważa się, że pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie ustawa 

wiąże z jego wniesieniem. 

§ 58 

Ugoda zawarta przez strony w postępowaniu pojednawczym jest spisywana w protokole i podpisywana przez 

strony oraz arbitra prowadzącego to postępowanie. Treść każdej ugody powinna być zakończona 

sformułowaniem: ―podpisano i zobowiązano się realizować w dobrej wierze obowiązki wynikające z niniejszej 

ugody.‖ 
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Przebieg postępowania arbitrażowego  

§ 59 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego wydaje przed rozprawą zarządzenia niezbędne do jej przygotowania, 

kieruje rozprawą i jest odpowiedzialny za sporządzanie uzasadnień postanowień procesowych i końcowego 

orzeczenia arbitrażowego. 

§ 60 

1.  Rozprawy przed Sądem Polubownym nie są publiczne. 

2.  O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Sądu.  

3.  Członkowie Prezydium Sądu Polubownego, a także po dwóch mężów zaufania, wprowadzonych przez 

strony, mogą się przysłuchiwać sprawie. 

§ 61 

1. Każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności. 

2. Niestawienie się na rozprawę strony - prawidłowo powiadomionej o terminie - nie wstrzymuje biegu 

postępowania i podejmowania czynności procesowych. 

3. Strony mogą być zastępowane przez upoważnionych pełnomocników. 

4. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być adwokat lub radca prawny, a ponadto współuczestnik sporu, 

licencjonowany menedżer ds. piłkarzy, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby 

pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.  

5. Pełnomocnikiem osoby prawnej może być adwokat lub radca prawny, a ponadto upoważniony działacz lub 

pracownik tej osoby.  

§ 62 

1. Rozprawa odbywa się w języku polskim. 

2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego powołuje tłumacza, o ile ma się odbyć przesłuchanie osoby, nie 

mogącej zeznawać w języku polskim. 

§ 63 

W toku rozprawy stronom powinna być stworzona możliwość przedstawienia twierdzeń - tak co do faktów, jak i 

co do prawa - które uznają  za właściwe dla obrony swych praw. 

§ 64 

1. Po wywołaniu sprawy  najpierw powód, a potem pozwany zgłaszają ustnie wnioski formalne  i żądania oraz 

przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Strony mogą ponadto wskazywać podstawy prawne 

swych wniosków i żądań. 

2. Każda ze stron obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących 

okoliczności faktycznych. 

3. Rozprawa obejmuje ponadto, stosownie do okoliczności, postępowanie dowodowe i roztrząsanie jego 

wyników. 

§ 65 

1. Zespół Orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron. W 

szczególności , Zespół Orzekający może dopuścić dowód z dokumentów, dokonywać oględzin oraz 

przesłuchiwać strony, świadków i biegłych, a także odbierać od nich przyrzeczenie. 

2. Zespół Orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania na podstawie 

wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zespół Orzekający ocenia ,na tej podstawie , jakie 

znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w 

jego przeprowadzeniu. 

3. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół Orzekający może zlecić taką 

czynność jednemu z arbitrów lub przeprowadzić dowód w inny właściwy sposób.  

4. Sąd może pobierać zaliczki na czynności dowodowe przeprowadzone przez Zespół Orzekający lub 

wyznaczonego arbitra.  

§ 66  

1. Każdy dokument, który nie został dotychczas przedstawiony  Zespołowi Orzekającemu i stronie przeciwnej, 

może być złożony na rozprawie. 

2.  Zespół Orzekający może zażądać przedstawienia dokumentu, będącego w posiadaniu strony, a nie złożonego 

w trakcie procedury pisemnej, jeżeli jest to konieczne dla wyjaśnienia całokształtu sprawy.  

§ 67 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego może zarządzić przedstawienie dokumentów, ksiąg i planów  

znajdujących się u stron lub osób trzecich, względnie przeprowadzenie oględzin. 

§ 68 

1.  Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych 

wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków 

w zakresie kosztów i merytorycznego rozstrzygnięcia, jakie mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę 

lub niezastosowania się do zarządzeń Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.  
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2.  Zespół Orzekający pominie środki dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione 

lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki.  

§ 69 

1.  Pozwany nie może odmówić wdania się w spór co do istoty sprawy, chociaż wniósł zarzuty formalne.  

2.  Strony mogą podnosić wszystkie okoliczności, które mogą wyjaśnić ich stanowisko w sprawie.  

§ 70 

1.  Przewodniczący Zespołu Orzekającego otwiera, prowadzi i zamyka rozprawę, upoważnia do zadawania 

pytań i ogłasza orzeczenie.  

2.  Przewodniczący Zespołu Orzekającego może odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa, jak również 

uchylić pytanie, jeżeli uzna je za niewłaściwe lub zbędne.  

§ 71 

Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli Sąd stwierdzi nieprawidłowości w doręczeniu wezwania albo jeżeli 

nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnymi wydarzeniami lub inną znaną Sądowi Polubownemu 

przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.  

§ 72 

1.  Nie wcześniej niż po upływie terminu zakreślonego do wniesienia odpowiedzi na pozew, postępowanie może 

zostać zawieszone na wniosek strony.  

2.  W razie zawieszenia postępowania na wniosek powoda lub na zgodny wniosek stron postępowanie nie 

podjęte przez którąkolwiek ze stron w ciągu roku zostaje umorzone.  

3.  Sąd Polubowny może również zawiesić postępowanie w wypadku, gdy:  

1)  rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego,  

2)  rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji państwowej,  

3)  ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby mieć wpływ na 

rozstrzygnięcie sprawy cywilnej.  

4.  W przypadku, gdy postępowanie karne, dyscyplinarne lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, a jego 

rozpoczęcie zależy od wniosku strony, Sąd Polubowny zakreśli termin do jego złożenia do odpowiedniego 

organu.  

§ 73 

W wypadku, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania Sąd Polubowny postanowi 

podjąć zawieszone wcześniej postępowanie (§ 71 ust. 3) z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia kończącego 

postępowanie przed innym organem; Zespół Orzekający może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, 

podjąć dalsze postępowanie.  

§ 74 

1. Z rozprawy i każdej czynności Sądu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu 

Orzekającego oraz protokolant.  Protokolanta wyznacza Sekretarz Sądu. 

2. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony za pomocą aparatury dźwiękowej , o czym 

należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności.  

3. Stronom i ich pełnomocnikom Sąd Polubowny udostępnia możliwość przejrzenia akt sprawy, w tym 

protokółów w godzinach urzędowania , przy czym Sąd nie wydaje odpisów i kopii protokółów.  

4. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokółu nie później jednak jak na następnym 

posiedzeniu , a jeśli chodzi o protokół rozprawy, na której nastąpiło jej zamknięcie – dopóki wyroku nie 

wydano.  

§ 75 

1. W celu zabezpieczenia roszczenia, którego dochodzenie jest możliwe przed Sądem Polubownym, każda ze 

stron może wystąpić do właściwego sądu państwowego w trybie przewidzianym w art. 730 i nast. kpc.  

2. Strony mogą również poddać się dobrowolnie środkom zabezpieczającym zaproponowanym przez Sąd 

Polubowny lub każdą ze stron. 

3. Działając w trybie określonym w ust. 2 Zespół Orzekający, a przed jego powołaniem Prezydium Sądu może 

– na wspólny wniosek stron – zarządzić środki  zabezpieczające, które uzna za konieczne ze względu na 

przedmiot sporu. 

4. W związku z podjęciem środków, o których mowa w ust. 3 Sąd Polubowny może zażądać od każdej ze 

stron stosownych zabezpieczeń. 

5. Na wniosek którejkolwiek ze stron, są Polubowny może uchylić lub zmienić postanowienie wydane w 

trybie ust. 3. 

§ 76 

Sąd Polubowny może stosować środki zabezpieczające przy uwzględnieniu rozwiązań istniejących w polskim 

kodeksie postępowania cywilnego oraz wykorzystywanych w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym.  
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Zamknięcie rozprawy i głosowanie 

§ 77 

1.  Przewodniczący zamyka rozprawę, gdy Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do 

stanowczego rozstrzygnięcia lub gdy Zespół Orzekający uzna, że strony mogły wystarczająco przedstawić 

okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw. Przed zamknięciem rozprawy 

Przewodniczący udziela stronom głosu.  

2.  Można zamknąć rozprawę również w wypadku, gdy ma być przeprowadzony jeszcze dowód przez arbitra 

wyznaczonego lub dowód z akt, wyjaśnień organów państwowych lub społecznych, a rozprawę co do tych 

dowodów Zespół Orzekający uzna za zbyteczną.  

§ 78 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego może otworzyć zamkniętą rozprawę  na nowo, jeżeli przed wydaniem 

wyroku , Zespół Orzekający uzna to za konieczne.  

§ 79  

Narada i głosowanie Zespołu Orzekającego odbywają się bez udziału stron i osób trzecich.  

 

Orzeczenie arbitrażowe 

§ 80 

1. Orzeczenie arbitrażowe ma postać wyroku lub postanowienia Sądu Polubownego. Niezależnie od tego mogą 

być wydawane zarządzenia i inne decyzje procesowe.  

2. Wyrok Sądu Polubownego może mieć treść zasądzającą, ustalającą lub kształtującą.  

§ 81 

1. Wyrok Sądu Polubownego zapada większością głosów.  

2. Arbiter, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc 

odpowiednią wzmiankę na orzeczeniu i składając do akt sprawy pisemne uzasadnienie do zdania odrębnego.  

§ 82 

1. W wypadku, gdy co do wysokości kwoty, którą Zespół Orzekający ma zasądzić, powstaną trzy różne 

zdania, to wówczas głos oddany na kwotę najwyższą uważa się za głos oddany na kwotę bezpośrednio 

niższą.  

2. W przypadkach usprawiedliwionych sytuacją prawną lub faktyczną przynajmniej jednej ze stron, Sąd 

Polubowny może orzekać również według zasad słuszności.  

3. W sprawach o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia się lub w innych 

sprawach majątkowych, gdy Zespół Orzekający uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest 

niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swojej oceny, 

opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.  

§ 83 

1.  Wyrok Sądu Polubownego powinien zawierać:  

a)  miejsce i datę wydania wyroku,  

b)  oznaczenie stron i arbitrów,  

c)  rozstrzygnięcie o żądaniach stron,  

d)  przytoczenie motywów, którymi kierował się Zespół Orzekający,  

e)  podpisy wszystkich arbitrów,  

2.  W wypadku, gdy którykolwiek z arbitrów odmówi podpisu lub nie może podpisać wyroku, zaznacza się to na 

samym wyroku. Wyrok podpisany przez większość arbitrów ma moc prawną.  

3.  Zwrot kosztów zastępstwa procesowego zasądza się jedynie adwokatom lub radcom prawnym, 

reprezentującym strony w postępowaniu przed Sądem Polubownym.  

4.  Niezależnie od treści umowy zawartej między adwokatem lub radcą prawnym a stroną Zespół Orzekający 

może zasądzić koszty, o których mowa w ust. 3, przy uwzględnieniu stawek minimalnych przewidzianych 

właściwymi rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie i 

radcowskie, nie więcej jak 3.000 PLN.  

§ 84 

1.  Orzeczenie arbitrażowe powinno być ogłoszone na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę.  

2.  W sprawie zawiłej Zespół Orzekający może odroczyć ogłoszenie wyroku na okres do trzech tygodni. W 

postanowieniu o odroczeniu należy wyznaczyć termin i miejsce ogłoszenia wyroku i ogłosić je niezwłocznie 

po zamknięciu rozprawy.  

§ 85  

W wypadku, gdy ogłoszenie orzeczenia arbitrażowego zostało odroczone, może go dokonać Przewodniczący 

Zespołu Orzekającego. Nieobecność stron(y) nie wstrzymuje ogłoszenia.  
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§ 86 

Ogłoszenie wyroku lub postanowienia Sądu Polubownego dokonuje się przez odczytanie sentencji, po czym, 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego podaje ustnie zasadnicze  powody rozstrzygnięcia.  

§ 87 

W ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyroku Sekretarz Sądu Polubownego, doręcza obu stronom za pokwitowaniem 

lub dowodem doręczenia odpis orzeczenia arbitrażowego z uzasadnieniem, opatrzony pieczęcią Sądu i 

podpisany za zgodność przez Sekretarza.  

§ 88 

1.  Zespół Orzekający może z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od daty doręczenia 

orzeczenia dokonać uzupełnienia jego treści, jeżeli okaże się, że żądanie pozwu lub inna kwestia sporna albo 

rozstrzygnięcie o opłatach i poniesionych kosztach postępowania, zostało częściowo lub całkowicie 

pominięte. Uzupełniające orzeczenie arbitrażowe zapada po przeprowadzeniu nowej rozprawy, na którą 

wzywa się strony.  

2.  Omyłki pisarskie lub rachunkowe, jak również inne oczywiste omyłki w treści orzeczenia mogą być 

sprostowane postanowieniem na wniosek jednej ze stron lub z urzędu przez Zespół Orzekający w każdym 

czasie.  

3.  Rozstrzygnięcie o uzupełnieniu lub o sprostowaniu orzeczenia arbitrażowego staje się integralną częścią 

uzupełnionego lub sprostowanego orzeczenia. Dalsze jego odpisy powinny być wydawane w brzmieniu 

uwzględniającym dokonanie zmiany.  

§ 89 

1.  Zespół Orzekający, który wydał orzeczenie arbitrażowe, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego 

treści, zgłoszone przez strony.  

2.  Postanowienie w sprawie wykładni orzeczenia arbitrażowego Zespół Orzekający może wydać na posiedzeniu 

niejawnym.  

§ 90  

Wydatki Sądu Polubownego, które powstały w związku z uzupełnieniem, sprostowaniem i wykładnią orzeczenia 

arbitrażowego nie obciążają stron.  

 

Ponowne rozpatrzenie sprawy  

§ 91 

W ciągu 2 tygodni od doręczenia stronie orzeczenia z uzasadnieniem, może ona złożyć do Sądu Polubownego 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w pięcioosobowym zmienionym składzie orzekającym, wyznaczonym 

przez Prezydium Sądu.  

§ 92 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien czynić zadość wymogom przewidzianym dla pisma 

procesowego, oraz zawierać oznaczenie kwestionowanego orzeczenia, przytoczenie zarzutów i ich uzasadnienie 

oraz wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w określonej części.  

§ 93 

Strona przeciwna może w ciągu 2 tygodni od doręczenia jej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnieść 

nań odpowiedź skierowaną do Sekretarza Sądu.  

§ 94 

Prezydium Sądu może na posiedzeniu niejawnym wstrzymać wykonanie orzeczenia arbitrażowego, co do 

którego złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; może jednak uzależnić wstrzymanie od złożenia 

zabezpieczenia.  

§ 95 

Rozprawa mająca na celu rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odbywa się bez względu na 

niestawiennictwo jednej lub obu stron , prawidłowo zawiadomionych o terminie rozprawy.  

§ 96  

Po wywołaniu sprawy, rozprawa rozpoczyna się od sprawozdania arbitra - referenta, który przedstawia stan 

sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, po czym 

Przewodniczący  Zespołu Orzekającego  udziela głosu stronom.  

§ 97 

Zespół Orzekający może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je przytoczyć przed wydaniem 

orzeczenia arbitrażowego, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później.  

§ 98 

Przy rozpoznawaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie można rozszerzać żądania pozwu ani 

występować z nowymi roszczeniami.  

§ 99 

Zespół Orzekający nie może zmienić orzeczenia na niekorzyść strony składającej wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, chyba że złożyła go również strona przeciwna.  
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§ 100 

Zespół Orzekający oddala wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli jest on bezzasadny, utrzymując tym 

samym w mocy wyrok zaskarżony.  

§ 101 

W razie uwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Zespół Orzekający może zmienić orzeczenie 

arbitrażowe i orzec co do istoty sprawy, względnie uchylić zaskarżone orzeczenie i odrzucić pozew lub umorzyć 

postępowanie.  

§ 102 

Postępowanie mające na celu rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, odbywa się według 

przepisów postępowania pierwszoinstancyjnego, ze zmianami wynikającymi z postanowień niniejszego 

rozdziału.  

§ 103 

Orzeczenie arbitrażowe wydane w następstwie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest 

ostateczne.  

 

Wykonalność orzeczenia  

§ 104 

Orzeczenia arbitrażowe Sądu Polubownego mogą być realizowane w trybie wewnątrzorganizacyjnym lub na 

zasadach przyjętych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.  

§ 105 

W wypadku, gdy jedna ze stron nie wykona dobrowolnie orzeczenia arbitrażowego, wówczas Wydział 

Dyscypliny PZPN może podejmować  działania sankcjonujące zachowanie strony aż do momentu wykonania 

orzeczenia arbitrażowego.  

 

Opinia konsultacyjna 

§ 106  

1.  Sąd Polubowny może wydać opinię konsultacyjną w kwestii prawnej dotyczącej organizacji,  rozwoju i 

praktyki uprawiania sportu piłki nożnej.  

2.  Przedmiotowa kwestia prawna zostaje przekazana Przewodniczącemu  Sądu, który formułuje ją ostatecznie 

w postaci pytania prawnego, podlegającego rozstrzygnięciu przez skład 3 lub 5 arbitrów wyznaczonych przez 

Prezydium Sądu.  

§ 107 

O wydanie opinii konsultacyjnej, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, może zwrócić się do Sądu 

Polubownego każdy, kto ma w tym interes prawny.  

§ 108 

Opinia konsultacyjna wydana przez Sąd Polubowny może być, za zgodą stron, podana do publicznej 

wiadomości.  

 

 

Koszty postępowania 

§ 109 

1.  Koszty przeprowadzenia każdego postępowania arbitrażowego określa Regulamin Kosztów Piłkarskiego 

Sądu Polubownego.  

2.  Sąd Polubowny podejmuje czynności dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty lub oznaczonej zaliczki na 

wydatki.  

§ 110 

1.  Opłatę zasadniczą z tytułu wszczęcia postępowania uiszcza powód.  

W razie, gdy opłata zasadnicza nie zostanie uiszczona w ciągu zakreślonego przez Sekretarza Sądu terminu 

uważa się, że pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z jego wniesieniem.  

2.  Zaliczkę na wydatki uiszcza ta strona, która wydatki powoduje.  

3.  Zespół Orzekający określa w orzeczeniu arbitrażowym opłaty końcowe na rzecz Sądu Polubownego oraz w 

jakiej mierze jedna ze stron ma zwrócić drugiej stronie poniesione przez nią opłaty i wydatki.  

§ 111 

W wypadku, gdy w toku postępowania Zespół Orzekający nie orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów 

postępowania lub też orzeczeniem nie objął całej należnej kwoty z tego tytułu, postanowienie w tym 

przedmiocie wyda Przewodniczący Zespołu Orzekającego w danej sprawie.  

§ 112 

Nie żąda się opłat od pism, jeżeli już z ich treści wynika, że podlegają one odrzuceniu.  
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§ 113 

Za stwierdzenie prawomocności, odpisy, zaświadczenia, wyciągi oraz inne dokumenty, wydawane na podstawie 

akt pobiera się opłatę kancelaryjną.  

§ 114 

1.  Arbitrzy mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz do zwrotu wydatków poniesionych w 

związku z wykonaniem tych czynności, przyznawanych zgodnie z Regulaminem Honorariów Arbitrów.  

2.  O wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez Sekretarza Sądu oraz personel biurowy decyduje w 

formie odrębnej uchwały Prezydium Sądu. 

 

Postanowienia końcowe  

§ 115 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, któremu przysługuje 

również prawo jego interpretacji oraz dokonywania zmian.  

§ 116 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 117 

Traci moc Uchwała  nr  III/44 z dnia 21 marca 2005 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Piłkarskiego Sądu  Polubownego PZPN.  

 

   Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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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, Sekretarz i nie więcej niż 16 członków. 

2. Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. 

3. Pozostałych członków Wydziału, w tym Sekretarza Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd PZPN na wniosek 

Przewodniczącego Wydziału. 

§ 3 

1.Pracami Wydziału kieruje jego Przewodniczący przy pomocy  Sekretarza. 

2.Posiedzenia Wydziału zwołuje Przewodniczący Wydziału, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz 

Wydziału. 

3.Posiedzenia Wydziału odbywają się co najmniej raz w miesiącu, a w okresie pomiędzy cyklami rozgrywek w 

zależności od potrzeb. 

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  w składzie 5 członków Wydziału, 

2) Zespół ds. infrastruktury sportowej w składzie 5 członków Wydziału , 

3) Zespół ds. kultury widowni w składzie 5 członków Wydziału. 
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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, którzy 

pozytywnie zdali egzaminy (obowiązuje od sezonu rozgrywkowego 2009/2010). 

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. Zespół odbywa posiedzenia co do zasady w pełnym składzie raz w miesiącu.  

2. Kierujący pracami przewodniczący  Zespołu może zwołać posiedzenie w zależności od potrzeb w składzie 

niezbędnym do wypracowania stanowiska. 

3. W pracach Zespołu oprócz członków Wydziału mogą być zapraszane inne osoby w charakterze konsultantów 

lub ekspertów. 
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§ 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. Organizacja szkoleń kandydatów na delegatów szczebla centralnego (Ekstraklasa, I i II Liga). 

5. Przygotowanie wniosków o nadanie uprawnień delegata szczebla centralnego (Ekstraklasa, I i II Liga). 

6. Prowadzenie obsady i rejestrów obsad delegatów w rozgrywkach centralnych (Ekstraklasa, I i II Liga). 

7. 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. Zespół odbywa posiedzenia w pełnym składzie co do zasady raz w miesiącu. 

2. Kierujący pracami przewodniczący Zespołu może zwołując posiedzenie w zależności od potrzeb w składzie 

niezbędnym do wypracowania stanowiska. 

3. 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. Ocena 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. 
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§ 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. Zespół ds. kultury widowni odbywa posiedzenie w pełnym składzie co do zasady raz w miesiącu.  

2. Kierujący pracami przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia w zależności od potrzeb w składzie 

niezbędnym do wypracowania stanowiska. 

3. 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 . 
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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) Weryfikacja propozycji publikacji przed rozpoczęciem każdego sezonu piłkarskiego oraz w razie potrzeby 

przed rundą rewanżową na wniosek klubu występującego w rozgrywkach centralnych (Ekstraklasa, I i II Liga). 

5) Dokonywanie oceny przesłanych przez organizatorów zawodów w porozumieniu z właścicielem obiektu 

celem weryfikacji wszelkiego rodzaju publikacji proponowanych do eksponowania na stadionie piłkarskim 

Ekstraklasy, I i II ligi. 

6) Kontrola rozmieszczenia publikacji na obiekcie zgodnie z przepisami państwowymi i wytycznymi Wydziału. 

7)Konsultacja eksponowanych publikacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz instytucjami 

naukowymi i społecznymi. 

8) Przedstawianie do akceptacji Wydziału załączników zawierających dopuszczone publikatory opracowane w 

formie broszury. 

9) Przestrzeganie realizacji zasady, iż opracowane/uaktualnione załączniki winny być przygotowane i 

przekazane przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywek klubom występującym w rozgrywkach centralnych i 

organizacjom kibiców. 

§ 23 

Procedura eksponowania publikacji przez gości: 

1.Przedstawiciel Kibiców gości bezpośrednio przed wejściem na obiekt przedstawia do weryfikacji służbom 

porządkowym organizatora dopuszczone publikacje i transparenty. 

2.Służby porządkowe w przypadku stwierdzenia niezgodności publikacji lub transparentu z „załącznikiem‖ 

deponują publikację lub transparent. 

3.Nie wywiązanie się z obowiązków zapisanych w punkcie 1 i 2 skutkuje zakazem prezentowania publikacji lub 

transparentu. 

4.Publikacje należy eksponować w sektorze przeznaczonym dla kibiców gości i nie mogą zasłaniać bramek 

bezpieczeństwa oraz plansz, banerów, reklam ani ograniczać widoczności widzom. 

§ 24 

Procedura eksponowania publikacji przez gospodarzy: 

1. Publikacje, które otrzymały prawo eksponowania w formie transparentów, banerów itp. mogą być 

eksponowane na ogrodzeniu strefy bezpieczeństwa od zewnętrznej strony sektorów, pomiędzy bramkami 

bezpieczeństwa, na najdłuższej prostej naprzeciwko trybuny głównej oraz łukach lub prostych za bramkami. 

2. Publikacja nie mogą zasłaniać bramek bezpieczeństwa oraz plansz, banerów, reklam oraz nie powinna 

ograniczać widoczności. Zakaz wywieszania publikacji na ogrodzeniach wewnętrznych stadionu. 

3. Wszystkie publikacje, które otrzymały prawo eksponowania na zawodach muszą być umieszczone na 

wyznaczonych miejscach przed rozpoczęciem meczu. 

4. Publikacje w trakcie meczu mogą być za zgodą organizatora przewieszane,  podwieszane lub zasłaniane 

innymi. 

§ 25 

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

2. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro PZPN. 

§ 26 

Działalność Wydziału zabezpiecza od strony techniczno – organizacyjnej Biuro PZPN. 

§ 27 

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

3 i 7 lipca 2008. 

§ 28 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

§ 29 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała 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: 

 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału Związków Piłki Nożnej w następującym brzmieniu:  

 

REGULAMIN WYDZIAŁU ZWIĄZKÓW PIŁKI NOŻNEJ 
 

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 17 osób, w tym 8 Prezesów Związków Piłki Nożnej nie będących członkami Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej, 8 przedstawicieli Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej rekomendowanych 

przez kierownictwo macierzystych Związków Piłki Nożnej. W skład Wydziału wchodzi Sekretarz wytypowany 

przez Przewodniczącego Wydziału Związków Piłki Nożnej.  

2. Organem wykonawczym Wydziału jest Prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz i 

trzech członków. Przewodniczącego i Sekretarza powołuje i odwołuje, spośród osób wchodzących w skład 

Wydziału, Zarząd PZPN. Członków Prezydium powołuje i odwołuje na pierwszym posiedzeniu Wydział.  

3.  Posiedzenia Wydziału odbywają się cztery razy w roku. 

4.  W sprawach nagłych zbiera się i podejmuje decyzje Prezydium Wydziału. 
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5. Pracami Wydziału kieruje Przewodniczący lub z jego upoważnienia jeden z członków Prezydium. 

 

§4 

1.   Uchwały i decyzje zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

Wydziału, w tym Przewodniczącego, albo w przypadku jego nieobecności, wyznaczonego do kierowania 

pracami Wydziału Wiceprzewodniczącego. 

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 wymagające dalszych decyzji Prezydium lub Zarządu 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 III/73 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Komisji Futsalu 
 

Na podstawie art. 58 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji Futsalu w następującym brzmieniu:  

 

REGULAMIN KOMISJI FUTSALU 

 

§1 

Komisja Futsalu PZPN, zwana w dalszej części uchwały „Komisją‖ jest organem wykonawczym Zarządu PZPN, 

powołanym w celu koordynacji działań podejmowanych w zakresie Futsalu. 

 

§2 

1. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie w liczbie od 7 do 9, 

2. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZPN, 

3. Sekretarza oraz członków Komisji powołuje na wniosek przewodniczącego Zarząd PZPN. 

§3 

Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie decyzji Zarządu PZPN na wniosek 

przewodniczącego Komisji. 

 

§4 

Do zakresu działania Komisji należy: 

1. podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju Futsalu, 
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2. koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem reprezentacji Polski w Futsalu każdego 

szczebla oraz rozgrywanie przez nie meczy międzypaństwowych i międzynarodowych, 

3. opiniowanie propozycji odnośnie powołania i odwołania trenerów reprezentacji Polski, o których mowa w ust. 

2 oraz ocena ich pracy, 

4. dokonywanie oceny poziomu piłki nożnej halowej w kraju i przedstawienie w tym zakresie wniosków, 

5. udział wspólnie z innym komórkami organizacyjnymi PZPN w opracowaniu systemów rozgrywek w Futsalu, 

przepisów dotyczących organizacji rozgrywek, statutu zawodników oraz zmiany przynależności klubowej, 

6. prowadzenie z upoważnienia Zarządu PZPN rozgrywek Polskiej Ligi Futsalu, Halowego Pucharu Polski i 

innych imprez sportowych w Futsalu na zasadach określonych innymi przepisami, 

7. podejmowanie decyzji dotyczących rozgrywek o których mowa w ust. 6 w sprawach określonych przepisami 

związkowymi, 

8. powoływanie oraz odwoływanie członków sekcji: gier, dyscypliny, sędziowskiej oraj innych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania Komisji. 

9. organizowania narad i spotkań z przedstawicielami klubów Futsalu, 

10. współpraca z Wydziałem Szkolenia PZPN i innymi komórkami wewnątrzzwiązkowymi w zakresie szkolenia 

i doszkalania kadry Trenersko-instruktorskiej dla potrzeb Futsalu, 

11. prowadzenie w porozumieniu z Kolegium Sędziów PZPN poprzez Sekcję Sędziowską naboru i szkolenia 

sędziów Futsalu oraz kierowanie ich działaniami w zakresie obsady zawodów, 

12. wykonywanie innych zadań zleconych przez organy wykonawcze PZPN. 

 

§5 

Pracami Komisji kieruje przewodniczący a w razie jego nieobecności sekretarz lub inny członek Komisji. 

 

§6 

Posiedzenia Komisji odbywają, się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 

§7 

Uchwały lub decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej  ilości  głosów 

decydujący jest głos przewodniczącego posiedzenia. 

 

§8 

W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć bez prawa podejmowania decyzji członkowie organów 

wykonawczych PZPN oraz zaproszeni goście. 

 

§9 

Organizację pracy biura oraz podział kompetencji poszczególnych członków Komisji ustala przewodniczący 

mając na uwadze zapewnienie prawidłowej działalności Komisji. 

 

§ 10 

Organem administracyjnym Komisji jest Biuro Zamiejscowe z siedzibą w Katowicach. 

 

§ 11 

Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN. 

 

§12 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN 

 

§13 

Traci moc Uchwała nr IW67 2 dnia 30 czerwca 2005 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej -

„Regulamin Komisji ds. Futsalu" 

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/74 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Komisji Etyki i Fair Play 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt h) oraz art. 58  § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji Etyki i Fair Play w następującym brzmieniu:  

 

 

REGULAMIN KOMISJI ETYKI I FAIR PLAY 

 

§ 1 

 

Komisja Etyki i Fair Play działa na podstawie art. 13 § 1 pkt f) oraz art. 58  Statutu PZPN, Piłkarskiego Kodeksu 

Etycznego i niniejszego Regulaminu 

 

§ 2 

 

Komisja Etyki i Fair Play ściśle współpracuje z Rzecznikiem Etyki PZPN. 

 

§ 3 

 

 Przewodniczącego Komisji Etyki i Fair Play powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. 

 

§ 4 

 

Komisja Etyki i Fair Play składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz  3 - 5 członków powoływanych i 

odwoływanych przez Zarząd PZPN 

 

§ 5 

 

Członkowie Komisji Etyki i Fair Play pełnią swoje funkcje społecznie. 

 

§ 6 

 

Działalność Komisji Etyki i Fair Play  równa jest kadencji Zarządu PZPN. 

 

§ 7 

 

Komisja Etyki i Fair Play ma prawo dokooptować do swojego składu nowych członków spośród przedstawicieli 

członków PZPN na miejsce tych , którzy ustąpili w czasie kadencji. 

 

§ 8 

 

Pracami Komisji Etyki i Fair Play kieruje Przewodniczący, który reprezentuje Komisję na zewnątrz; zwołuje on 

i przewodniczy zebraniom, a także informuje Zarząd o działalności Komisji. 

 

§ 9 

 

1. Przewodniczący prowadzi wszelkie akta dotyczące działalności Komisji Etyki i Fair Play , korespondencję 

oraz sporządza protokoły z zebrań. 

2. Czynności protokołowania na posiedzeniach mogą być powierzone członkowi Komisji, a także  osobie 

trzeciej. 

 

§ 10 

 

Do zakresu kompetencji Komisji Etyki i Fair Play należy : 
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1.rozpoznawanie spraw  członków wykonawczych organów  władzy, kontrolnych, jurysdykcyjnych  i 

wykonawczych  PZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów  i działaczy piłkarskich nie 

przestrzegających  norm etyczno – moralnych, zasad fair play lub nie respektujących statutu, regulaminów, 

uchwał i zarządzeń władz PZPN, które nie wiążą się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i 

z naruszeniem reguł gry.   

2. rozpoznawanie innych zdarzeń wynikających z naruszenia norm moralno - etycznych między trenerami, 

sędziami, zawodnikami i działaczami piłkarskimi, związanych z ich działalnością w PZPN. 

 

§ 11 

 

1. Komisja Etyki i Fair Play wszczyna postępowanie na wniosek lub z urzędu. 

2. Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego mogą złożyć : 

a) członkowie PZPN , trenerzy , instruktorzy,  sędziowie , zawodnicy i działacze piłkarscy 

b) Prezes PZPN , przewodniczący Komisji Rewizyjnej ,Prezesi Wojewódzkich  Związków Piłki Nożnej, 

przewodniczący wydziałów, komisji  oraz  innych komórek organizacyjnych PZPN. 

3. Strona kierująca sprawę do Komisji Etyki i Fair Play powinna to uczynić w formie wniosku pisemnego 

dołączając do niego w miarę szczegółowy opis zdarzenia. 

 

§ 12 

 

1. Posiedzenia Komisji Etyki i Fair Play są jawne. 

2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się załatwienie kwestii incydentalnej lub wpadkowej, mającej 

charakter formalny, na posiedzeniu niejawnym. 

 

§ 13 

 

Komisja Etyki i Fair Play może wnioskować do Zarządu lub Wydziału Dyscypliny PZPN lub Wojewódzkiego 

Związku Piłki Nożnej PZPN o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego i o  wymierzenie w 

szczególności  następujących kar : 

1. upomnienie 

2. nagana 

3. zakaz pełnienia określonych funkcji społecznych w komórkach organizacyjnych PZPN, Wojewódzkich 

Związków Piłki Nożnej oraz w klubach będących członkami PZPN na okres od 3 miesięcy do 2 lat lub na 

stałe 

4. wykluczenie członka ze Związku. 

 

§ 14 

 

W razie stwierdzenia braku podstaw do wnioskowania o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i 

dyscyplinarnego i wymierzenie jednej z w/w kar Komisja Etyki i Fair Play  oddala wniosek. 

 

§ 15 

 

Za nadzwyczajne zachowanie i postawę fair play Komisja wnioskować może do Zarządu PZPN o przyznanie 

NAGRÓD FAIR PLAY. Ich wysokość w postaci  nagrody pieniężnej lub rzeczowej zatwierdza Zarząd PZPN. 

 

§ 16 

 

Prawo dokonywania zmian i interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi. 

 

§ 17 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/75 z dnia 17 grudnia 2008 roku Zarządu PZPN  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Odznaczeń PZPN     

 

Na podstawie art. 58 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji Odznaczeń PZPN w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN KOMISJI ODZNACZEŃ PZPN 

  

§1 

Komisja Odznaczeń zwana dalej „Komisją" jest organem wykonawczym Zarządu PZPN powołanym do 

prowadzenia, opiniowania i rozpatrywania spraw dotyczących  odznaczeń państwowych, odznak związkowych i 

wyróżnień. 

 

§2 

W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, Sekretarz oraz 6 członków. 

 

§3 

Przewodniczącego i członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. 

 

§4 

Zmiany w składzie Komisji dokonywane są wyłącznie przez Zarząd PZPN na wniosek jej Przewodniczącego. 

 

§5 

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a pod nieobecność Sekretarz Komisji. 

 

§6 

Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W 

posiedzeniach Komisji uczestniczy Przewodniczący Klubu Seniora PZPN. 

 

§7 

Uchwały lub decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego posiedzenia. 

 

§8 

Do zakresu działania Komisji należy: 

1) opracowywanie i przedkładanie propozycji oraz wniosków Zarządowi PZPN w przedmiocie nagradzania oraz 

przyznawania wyróżnień i odznaczeń Związkom Piłki Nożnej, Klubom, zawodnikom, trenerom, instruktorom, 

sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom etatowym Związku, 

2) przedstawianie propozycji Zarządowi PZPN dot. wystąpienia do władz państwowych i sportowych z 

wnioskami o nadanie osobom, podmiotom wymienionym w punkcie l odznaczeń państwowych i resortowych, 

3) opracowywanie wniosków w sprawie nadania odznaki „Za Zasługi dla Sportu" zasłużonym działaczom i 

zawodnikom po zakończonej karierze sportowej, 

4) formułowanie wniosków do Zarządu PZPN w sprawie przyznania godności „Prezesa Honorowego PZPN", 

„Członka Honorowego PZPN" „Odznaczenia Diamentowego" oraz medalu „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju 

piłki nożnej", 

5) przedkładanie wniosków  Zarządowi PZPN w sprawie nadania tytułów Sędziego Zasłużonego i Honorowego, 

6) przedstawianie wniosków w sprawie nadania odznak honorowych, okolicznościowych   i plakietek oraz 

dyplomów uznania osobom i instytucjom działającym na rzecz organizacji rozwoju i popularyzacji sportu piłki 

nożnej,  

7) prowadzenie dokumentacji Komisji oraz ewidencji przyznanych wyróżnień i odznaczeń, 

8) inicjowanie i opiniowanie wszelkich innych form wyróżniania osób fizycznych   i podmiotów prawnych, 

szczególnie zasłużonych dla rozwoju piłkarstwa. 

 

§9 

Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN. 
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§10 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§11 

Regulamin wchodzi w życie w dniu podjęcia.   

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/76 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych Ekstraklasy    

 

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

Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych Ekstraklasy w następującym brzmieniu: 

REGULAMIN KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH EKSTRAKLASY 

§ 1  

1. Komisja ds. Licencji Klubowych Ekstraklasy, zwana dalej „Komisją‖ jest organem jurysdykcyjnym 

pierwszej instancji Polskiego Związku Piłki Nożnej realizującym procedurę licencyjną dla klubów 

występującym w Ekstraklasie piłki nożnej. 

2. Komisja działa na podstawie postanowień Statutu PZPN oraz Podręcznika Licencyjnego PZPN na 

sezon 2008/2009   i następne, przyjętego uchwałą nr  I/9     z dnia  31 marca 2006    Zarządu PZPN. 

§ 2  

1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 2 członków 

powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN na 3 –letnią kadencję. Członkowie Komisji mogą podlegać 

ponownemu powołaniu.  W składzie Komisji musi znaleźć się co najmniej jeden wykwalifikowany prawnik oraz 

co najmniej jeden biegły rewident posiadający uprawnienia uznane przez stosowną Krajową Izbę Biegłych 

Rewidentów i wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych.  

2. Zarząd PZPN może powołać w skład Komisji również pracowników PZPN, z wyjątkiem Kierownika 

Działu Licencji, który nie może być powołany, jako członek takiego organu. 

3. Każdy z członków Komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji zachowania poufności   oraz  

deklaracji niezależności, stanowiących załączniki do Rozdziału 3 Podręcznika Licencyjnego.  

4. 1) Członkiem Komisji nie może być osoba zatrudniona jako pracownik, członek, 

wspólnik/akcjonariusz, partner biznesowy, sponsor, konsultant klubu piłkarskiego  posiadającego zespół 

występujący na szczeblu centralnym rozgrywek lub osoba, która osobiście lub na podstawie jakiejkolwiek 

umowy świadczy usługi na rzecz klubów piłkarskich wnioskujących o wydanie licencji.  

2) Zakaz ten dotyczy także osób będących członkami rodzin (małżonkami, dziećmi, rodzicami , bądź 

rodzeństwem )osób, o którym mowa w pkt 4.1).  

§ 3  

Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy. 

 

§ 4  

Komisja podejmuje decyzje w przedmiocie wydania licencji lub  odmowy wydania licencji klubom Ekstraklasy 

na podstawie dostarczonych dokumentów i poprzez dokonanie weryfikacji spełnienia kryteriów wymaganych 

przez Podręcznik Licencyjny .  

§ 5  

Komisja posiada  prawo składania wniosków do Wydziału Dyscypliny o zawieszenie korzystania z licencji lub 

jej pozbawienie, a także nałożenia kar przewidzianych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.   

 

§ 6 

Kworum wymagane do podejmowania decyzji przez Komisję wynosi minimum 3 członków obecnych, w tym 

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów 

obecnych na posiedzeniu Komisji, przy czym w przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos 

Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Komisji.  

 

§ 7 

Uchwała Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji jest uzasadniana z urzędu. 
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§ 8 

1. Całokształtem Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją zewnątrz oraz wobec 

władz i organów PZPN.  

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego przejmuje Wiceprzewodniczący.  

3. Stroną techniczno-administracyjną działalności Komisji kieruje Sekretarz Komisji wraz z 

upoważnionym pracownikiem Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN. Dokumentacja licencyjna 

przechowywana jest w Departamencie Rozgrywek i Licencji PZPN.  

§ 9 

Komisja może korzystać z pomocy ekspertów Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN w zakresie konsultacji 

dot. poszczególnych kryteriów licencyjnych. 

 

§ 10 

3. Posiedzenia Komisji są niejawne. 

4. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza Sekretarz, inny członek Komisji 

lub pracownik Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji lub 

osoba prowadząca zebranie  oraz osoba sporządzająca protokół. 

 

§ 11 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/77 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych I Ligi 

 

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

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych I Ligi w następującym brzmieniu:  

 

REGULAMIN KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH I LIGI  

 

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

 

§ 1 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych I Ligi, zwana dalej Komisją, jest organem jurysdykcyjnym Polskiego 

Związku Piłki Nożnej realizującym procedurę licencyjną dla klubów występujących w I lidze piłki nożnej.   

2.Komisja działa na podstawie postanowień Statutu PZPN oraz Uchwały Nr VI/87 z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów I ligi na sezon 2008/2009 i następne. 

 

§ 2 

4. Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i co najmniej 3 członków powoływanych i 

odwoływanych przez Zarząd PZPN na 4-letnią kadencję. Spośród wszystkich członków Komisji, co najmniej 

jedna osoba, musi posiadać wykształcenie prawnicze, zaś jedna być dyplomowanym księgowym. 

5. Każdy z członków Komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji poufności zgodnie z pkt. 3.2.1.4 

Podręcznika Licencyjnego PZPN. 

6. Członkiem Komisji nie może być osoba będąca pracownikiem lub członkiem klubu piłkarskiego, 

posiadającego zespół występujący na szczeblu centralnych rozgrywek piłkarskich PZPN oraz osoba, która 

osobiście lub na podstawie jakiejkolwiek umowy świadczy usługi na rzecz klubów piłkarskich. Zakaz ten 

dotyczy również osób, których współmałżonkowie, rodzeństwo lub krewni w linii prostej świadczą w/wym. 

usługi. 

 

§ 3 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy. 
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§ 4 

Komisja rozpatruje wnioski w przedmiocie przyznawania licencji lub jej przedłużenia, posiadając uprawnienie 

do wydania odmownych decyzji w tym zakresie. Upoważniona jest również do składania do Wydziału 

Dyscypliny wniosków o zawieszenie korzystania z licencji lub jej pozbawienia, a także nałożenia na klub 

następujących kar: 

8. nagany, 

9. kary pieniężnej do kwoty 50.000 złotych, 

10. odjęcia do 6 punktów w trwającym lub przyszłym sezonie piłkarskim  

11. zakazu dokonywania transferów definitywnych i czasowych  

12. zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części 

lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu,  

13. zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach sportowych w 

miejscowości będącej siedzibą klubu, 

14. przeniesienia klubu do niższej klasy rozgrywkowej. 

 

§ 5 

Komisja rozpatruje wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji w ciągu 7 dni od jego złożenia. 

 

§ 6 

Uchwała Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji jest uzasadniana  z urzędu. 

 

§ 7 

4. Całokształtem Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją na zewnątrz oraz 

wobec władz  i organów PZPN. 

5. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego przejmuje inny członek Komisji 

wyznaczony przez Przewodniczącego. 

6. Stroną techniczno-administracyjną działalności Komisji kieruje Sekretarz Komisji wraz z 

upoważnionym pracownikiem Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN. Dokumentacja licencyjna 

przechowywana jest w Departamencie Rozgrywek i Licencji PZPN. 

 

§ 8 

Komisja może korzystać z pomocy ekspertów Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN w zakresie konsultacji 

dot. poszczególnych kryteriów licencyjnych. 

 

§ 9 

5. Posiedzenia Komisji są niejawne. 

6. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza Sekretarz, inny członek Komisji 

lub pracownik Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz 

osoba sporządzająca protokół. 

 

§ 10 

Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Komisji. W przypadku 

równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego  lub osoby prowadzącej posiedzenie. 

 

§ 11 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/78 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych II Ligi 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt h) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych II Ligi w następującym brzmieniu:  

 

REGULAMIN KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH II LIGI  

 

§ 1 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych II Ligi, zwana dalej Komisją, jest organem jurysdykcyjnym Polskiego 

Związku Piłki Nożnej realizującym procedurę licencyjną dla klubów występujących w II ligi piłki nożnej.   

2.Komisja działa na podstawie postanowień Statutu PZPN oraz Uchwały Nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 

roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 2008/2009 i 

następne. 

 

§ 2 

7. Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i co najmniej 3 członków powoływanych i 

odwoływanych przez Zarząd PZPN na 4-letnią kadencję. Spośród wszystkich członków Komisji, co 

najmniej jedna osoba, musi posiadać wykształcenie prawnicze, zaś jedna być dyplomowanym księgowym.  

8. Każdy z członków Komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji poufności zgodnie z pkt. 3.2.1.4 

Podręcznika Licencyjnego PZPN. 

9. Członkiem Komisji nie może być osoba zatrudniona jako pracownik lub będąca członkiem klubu 

piłkarskiego, posiadającego zespół występujący na szczeblu centralnych rozgrywek piłkarskich PZPN oraz 

osoba, która osobiście lub na podstawie jakiejkolwiek umowy świadczy usługi na rzecz klubów piłkarskich. 

Zakaz ten dotyczy również osób, których współmałżonkowie, rodzeństwo lub krewni w linii prostej 

świadczą w/wym. usługi. 

 

§ 3 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy. 

 

§ 4 

Komisja rozpatruje wnioski w przedmiocie przyznawania licencji lub jej przedłużenia, posiadając uprawnienie 

do wydania odmownych decyzji w tym zakresie. Upoważniona jest również do składania do Wydziału 

Dyscypliny wniosków o zawieszenie korzystania z licencji lub jej pozbawienia, a także nałożenia na klub 

następujących kar: 

15. nagany, 

16. kary pieniężnej do kwoty 25.000 złotych, 

17. odjęcia do 4 punktów w trwającym lub przyszłym sezonie piłkarskim,  

18. zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części 

lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu, 

19. zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach sportowych w 

miejscowości będącej siedzibą klubu,  

20. przeniesienia klubu do niższej klasy rozgrywkowej. 

 

§ 5 

Komisja rozpatruje wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji w ciągu 7 dni od jego złożenia. 

 

§ 6 

Uchwała Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji jest uzasadniana  z urzędu. 

 

§ 7 

7. Całokształtem Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec 

władz  i organów PZPN. 

8. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego przejmuje inny członek Komisji wyznaczony 

przez Przewodniczącego. 

9. Stroną techniczno-administracyjną działalności Komisji kieruje Sekretarz Komisji wraz z upoważnionym 

pracownikiem Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN. Dokumentacja licencyjna przechowywana jest w 

Departamencie Rozgrywek i Licencji PZPN. 

 

§ 8 

Komisja może korzystać z pomocy ekspertów Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN w zakresie konsultacji 

dot. poszczególnych kryteriów licencyjnych. 
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§ 9 

7. Posiedzenia Komisji są niejawne. 

8. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza Sekretarz, inny członek Komisji lub 

pracownik Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz 

osoba sporządzająca protokół. 

 

§ 10 
Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Komisji. W przypadku 

równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego  lub osoby prowadzącej posiedzenie. 

 

§ 11 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.                                

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/79 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr I/6 z dnia 6 listopada 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. dalszej działalności Wydziałów i Komisji PZPN 

 

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

 

I. Przedłuża się dalsze działanie - dotąd niepowołanych – organów jurysdykcyjnych, Wydziałów i Komisji 

PZPN najpóźniej do dnia 7 stycznia 2009 roku. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/80 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powierzenia obowiązków Przewodniczącego 

Kolegium Sędziów 

 

Na podstawie art.  34 § 1 pkt r) w zw. z art. 59 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN powierza się pełnienie obowiązków Przewodniczącego Kolegium Sędziów Panu 

Kazimierzowi Stępniowi - Wiceprzewodniczącemu Kolegium.  Następuje to do czasu powołania 

Przewodniczącego Kolegium Sędziów. 

 

II. Prezes PZPN obejmuje nadzór nad funkcjonowaniem Kolegium Sędziów PZPN do czasu powołania 

Przewodniczącego.  

 

III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/81 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Komisji ds. Nagłych do powołania 

zespołu ds. prowadzenia rozmów z firmą Sportfive 

 

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

 

I. Upoważnia się Komisję ds. Nagłych do powołania 3-osobowego zespołu do prowadzenia rozmów z firmą 

Sportfive odnośnie współpracy w latach 2010-2012 , a także z innymi firmami zaproszonymi do składania ofert.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/82 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie dofinansowania leczenia i rehabilitacji reprezentanta 

Polski juniorów w piłce nożnej – Marcina Bochenka 

 

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

 

I. Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego przeznacza się kwotę 5.000 złotych na 

dofinansowanie leczenia i rehabilitacji reprezentanta Polski juniorów w piłce nożnej – Marcina Bochenka.  

 

II. Realizację uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Departamentowi Finansowo-

Księgowemu PZPN.  

 

III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

83 

 

Uchwała nr III/83 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie dofinansowania  

Halowych Mistrzostw Polski Sędziów 

 

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

 

I. W przypadku przekroczenia kosztów organizacji Halowych Mistrzostw Polski Sędziów w Kielcach w dniach 

19-21 grudnia 2008 roku nastąpi dofinansowanie kosztów ww. imprezy do kwoty 5.000 złotych.  

 

II. Realizację uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Departamentowi Finansowo-

Księgowemu PZPN.  

 

III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/84 z dnia  17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia dla członków Zarządu PZPN do 

zapoznania się z treścią audytu Związku za lata 2004-2006 

 

68



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

 

I. Niniejszym upoważnia się członków Zarządu PZPN pp.: Mirosława Malinowskiego i Witolda Dawidowskiego 

do zapoznania się z treścią audytu przeprowadzonego w PZPN za okres 2004-2006  na zlecenie byłego kuratora 

Związku – mec. Marcina Wojcieszaka, a także do przedstawienia wniosków wynikających z powyższego audytu 

w terminie do dnia 7 stycznia 2009 roku.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/85 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 

2009 

 

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

 

 

I. Ustala się kwotę 1 złotego jako wysokość miesięcznej składki członkowskiej płaconej przez członków PZPN 

na rzecz Związku w roku 2009.  

 

II. Realizację uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Departamentowi Finansowo-

Księgowemu PZPN 

 

III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/86 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie trybu realizacji wniosku odnośnie uregulowania 

kwestii równoczesnego występowania zawodników w zespołach  

11-osobowych i piłki nożnej halowej 

 

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

 

I. Przedstawia się na kolejne posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 7 stycznia 2009 roku określenie trybu realizacji 

wniosku  odnośnie uregulowania kwestii równoczesnego występowania zawodników w zespołach 11-

osobowych i piłki nożnej halowej . 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/87 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie faktury nr 21/12/2007 z dnia 28.12.2007 roku 

wystawionej przez  Podkarpacki Związek   Piłki Nożnej 

 

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

 

I. Po zapoznaniu się z treścią pisma Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej  z dnia 12 grudnia 2008 roku , 

ZPN//L.dz. 776/2008  oraz po dokonanej analizie dokumentów księgowo-finansowych i przeprowadzonej 
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dyskusji z udziałem przedstawicieli  Podkarpackiego ZPN - Zarząd PZPN stwierdza,  iż w 2009 roku nastąpi 

pomniejszenie środków przekazywanych na finansowanie Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w 

Rzeszowie o kwotę 8.500 złotych, na którą została wystawiona faktura nr 21/12/2007 z dnia 28.12.2007 roku.  

W związku z powyższym Zarząd PZPN nie będzie dochodził wynikającej z powyższej faktury zapłaty za 

spotkanie noworoczne dla członków Zarządu oraz działaczy Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/88 z dnia 17 grudnia 2008 roku  

Zarządu PZPN w sprawie refundacji strat poniesionych przez Clearex Chorzów 

 

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

I. Dokonać refundacji strat w wysokości 39.050 zł, poniesionych przez klub futsalu Clearex Chorzów, z powodu 

nieobecności na turnieju futsalu klubu z Macedonii. 

 

II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu oraz Departamentowi Finansowo – 

Księgowemu PZPN.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato     

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/09 

Z DNIA 7 STYCZNIA 2009 ROKU 

 

1 

 

Uchwała nr I/1 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie proponowanego składu  

Prezydium oraz Komisji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN zaplanowanego na dzień 24 

stycznia 2009 roku 

 

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

  

a) Zarząd PZPN przedkłada delegatom Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN kandydaturę Pana 

Ryszarda Niemca  na funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania, kandydatury Panów  : Jana Furtoka i 

Ireneusza Trąbińskiego na funkcje  Zastępców   Przewodniczącego Walnego Zebrania.  

 

b) Równocześnie proponuje się  następujące osoby do poszczególnych Komisji Zjazdowych: 

  

KOMISJA MANDATOWA 

 

1. Zdzisław Łazarczyk 

2. Tadeusz Kulik 

3. Aleksander Cimer 

 

KOMISJA STATUTOWA  

 

1. Andrzej Padewski  

2. Józef Komandzik 

3. Maciej Bukowiecki 

4. Wojciech Jankowski  

5. Grzegorz Jaworski  

6. 1 osoba wskazana przez kluby Ekstraklasy  
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7. 1 osoba wskazania przez kluby I ligi  

 

KOMISJA WYBORCZA  

1. Zygfryd Kruczkowski  

2. Andrzej Tomkowiak  

3. Krzysztof Straszewski  

4. Czesław Biskup   

5. Daniel Miazga  

6. 1 osoba wskazana przez kluby Ekstraklasy  

7. 1 osoba wskazania przez kluby I ligi  

 

KOMISJA SKRUTACYJNA  

1. Ryszard Polak 

2. Tomasz Kosiec 

3. Józef Grząba 

4. Andrzej Szczepański 

5. Jan Ciupka 

6. 1 osoba wskazana przez kluby Ekstraklasy 

7. 1 osoba wskazania przez kluby I ligi 

 

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

1. Marcin Orzeszek 

2. Lidia Borska  

3. Jan Grzelka  

4. Mirosław Starczewski 

5. Rafał Wysocki  

6. 1 osoba wskazana przez kluby Ekstraklasy 

7. 1 osoba wskazania przez kluby I ligi 

 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/2 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Reprezentacji U-15 kobiet 

 

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

 

I. Na wniosek Wydziału Piłkarstwa Kobiecego oraz Wydziału Szkolenia PZPN powołuje się reprezentację U-15 

kobiet.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

3 

 

Uchwała nr I/3 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie opracowania uchwały odnośnie uregulowania kwestii 

równoczesnego występowania zawodników w zespołach  

11-osobowych i piłki nożnej halowej 

 

Na podstawie art.  34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Powierza się Wydziałowi Gier PZPN, Komisji Futsalu PZPN i Departamentowi Prawnemu PZPN 

opracowanie projektu uchwały odnośnie uregulowania kwestii równoczesnego występowania zawodników w 

zespołach 11-osobowych i piłki nożnej halowej. 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

4 

 

Uchwała nr I/4 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie miejsca rozegrania meczu eliminacyjnego Mistrzostw 

Świata RPA 2010 Polska – San Marino 

 

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

 

I. Ustala się, iż mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata RPA 2010 pomiędzy reprezentacjami narodowymi 

Polski i San Marino zaplanowany na dzień 1 kwietnia 2009 roku, zostanie rozegrany na Stadionie Miejskim w 

Kielcach.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

5 

 

Uchwała nr I/5 z dnia  7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie miejsca rozegrania meczu eliminacyjnego Mistrzostw 

Świata RPA 2010 Polska- Irlandia Północna 

 

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

 

I. Ustala się, iż mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata RPA 2010 pomiędzy reprezentacjami narodowymi 

Polski i Irlandii Północnej zaplanowany na dzień  5 września 2009 roku, zostanie rozegrany na Stadionie 

Miejskim w Szczecinie, pod warunkiem spełnienia przez organizatora warunków dot. infrastruktury.   

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

6 

 

Uchwała nr I/6 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przygotowania opinii na temat zgodności § 72 ust. 1 

pkt 2) Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992 roku w sprawie statusu zawodników 

występujących w polskich klubach oraz zmian przynależności klubowej z obowiązującymi przepisami 

FIFA 

 

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

I.  Zlecić Kancelarii Prawnej mec. Marcina Wojcieszaka dokonującej aktualnie audytu prawnego PZPN 

przygotowanie – w terminie 30 dni  - analizy zgodności § 72 ust. 1 pkt. 2) Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29 

czerwca 1992 roku w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach oraz zmian 

przynależności klubowej z obowiązującymi przepisami FIFA, a w szczególności z FIFA Regulations on the 

Status and Transfer of Players. 

 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/7 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przygotowania opinii na temat umów zawartych z 

podmiotami prowadzącymi działalność bukmacherską, których podmiotem jest Polski Związek Piłki 

Nożnej 

 

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

 

I. Zlecić Kancelarii Prawnej mec. Marcina Wojcieszaka dokonującej aktualnie audytu prawnego PZPN 

przygotowanie – w terminie 30 dni  - opinii na temat obowiązujących umów zawartych przez Polski Związek 

Piłki Nożnej z podmiotami prowadzącymi działalność bukmacherską z wykorzystaniem praw PZPN, 

Ekstraklasy SA, klubów polskich występujących w Ekstraklasie oraz l lidze piłkarskiej. 

 

II. Opinia, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać co najmniej informacje na temat: 

1.  podmiotów,  z  którymi  umowy  zawarto,   informacje  na  temat  podmiotów wykorzystujących bezprawnie 

prawa PZPN, Ekstraklasy S.A., klubów polskich występujących w Ekstraklasie oraz l lidze piłkarskiej;  

2. czasu   obowiązywania   ww.   umów  oraz   możliwości   skrócenia   terminów obowiązywania umów; 

3. opisu problemów związanych z wykonywaniem ww. umów albo ich brakiem;  

4.   wartości zawartych umów oraz stopnia realizacji płatności;  

5.   dokładnej analizy dotyczącej uprawnień podmiotów prowadzących działalność bukmacherską w zakresie 

wykorzystania marki i innych praw organizatorów zawodów sportowych w Ekstraklasie oraz l lidze; 

6.  inne ważne aspekty umów oraz okoliczności związane z wykonywaniem ww. umów.  

 

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/8 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie interpretacji § 72 ust. 9 (poprzednio § 72 ust. 4)  

Uchwały nr III /39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 

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

 

I. Zlecić Kancelarii Prawnej mec. Marcina Wojcieszaka przeprowadzającej aktualnie audyt prawny PZPN 

przygotowanie – w terminie do 30 dni - projektu interpretacji § 72 ust. 9 (poprzednio § 72 ust. 4) Uchwały nr 

III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN.  

 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

9 

 

Uchwała nr I/9 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Przewodniczącego Kolegium Sędziów 

 

Na podstawie art.  34 § 1 pkt l) w zw. z art. 59 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN powołuje się Pana Kazimierza Stępnia na Przewodniczącego Kolegium Sędziów 

PZPN. 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr I/10 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Przewodniczącego Wydziału Zagranicznego 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt l) w zw. z art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Powołuje się Pana Janusza Jesionka na funkcję Przewodniczącego Wydziału Zagranicznego. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

11 

 

Uchwała nr I/11 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  powołania  

Przewodniczącego Klubu Wybitnego Reprezentanta 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt l) w zw. z art. 57 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN powołuje się Pana Władysława Żmudę na funkcję Przewodniczącego Klubu 

Wybitnego Reprezentanta.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

12 

 

Uchwała nr I/12 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania 

Przewodniczącego Wydziału Szkolenia PZPN 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Dariusza Śledziewskiego na funkcję Przewodniczącego Wydziału Szkolenia PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

13 

 

Uchwała nr I/13 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Dyrektora Sportowego PZPN 

 

Na podstawie art. 62 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. Potwierdza się dalsze wykonywanie funkcji Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Piłki Nożnej przez 

Pana Władysława Jerzego Engela. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/14 z dnia 7 stycznia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

składu Wydziału Gier   

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Gier do składu ww. Wydziału powołuje się następujące osoby: 

 

1. Smulski Krzysztof – Sekretarz 

2. Jaruga Borys – Członek  

3. Kaźmierczak Adam – Członek  

4. Komendołowicz Stefan – Członek   

5. Mastalerz Norbert – Członek 

6. Mioduski Jarosław – Członek 

7. Pięta Marek – Członek 

8. Pulikowski Jerzy – Członek  

9. Szczubełek Robert – Członek  

10. Wrześniak Piotr – Członek  

11. Zubrzycki Jarosław – Członek  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

15 

 

Uchwała nr I/15 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

składu Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego do składu ww. Wydziału  powołuje się 

następujące osoby: 

 

1. Michał Dołożenko – Sekretarz 

2. Ryszard Binensztok – Członek 

3. Adam Bogdański – Członek 

4. Wojciech Brzozowski – Członek 

5. Maciej Bukowiecki – Członek 

6. Mirosław Dawidowski – Członek  

7. Dariusz Gęsior – Członek  

8. Piotr Janczar – Członek  

9. Zbigniew Kajdan – Członek 

10. Roman Kosecki – Członek  

11. Tadeusz Kulik – Członek 

12. Marcin Kuśnierz – Członek 

13. Marcin Łazowski – Członek 

14. Andrzej Nizielski – Członek 

15. Jarosław Nosal- Członek 

16. Anatol Obuch – Członek 

17. Marek Śledź – Członek 

18. Krzysztof Słabik – Członek  

19. Andrzej Sobiech – Członek  

20. Zbigniew Stępniowski – Członek 

21. Henryk Wawrowski – Członek 

22. Tomasz Zabielski – Członek  
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II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

16 

 

Uchwała nr I/16 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu  

Wydziału Funduszy Strukturalnych 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Funduszy Strukturalnych do składu ww. Wydziału  powołuje się 

następujące osoby: 

 

1. Paweł Aleksandrowicz 

2. Damian Bartyla 

3. Andrzej Biernat 

4. Rafał Czyżyk 

5. Tomasz Garbowski 

6. Grzegorz Janik 

7. Bogdan Michalak 

8. Krzysztof Piasek  

9. Jarosław Reczek 

10. Sebastian Rynkiewicz 

11. Jacek Siebert 

12. Paweł Sołtyszewski 

13. Arkadiusz Szczerbo – Niefiedowicz 

14. Sylwester Wiśniewski 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/17 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

powołania składu Wydziału Dyscypliny 

 

Na podstawie art. 43 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN do składu Wydziału Dyscypliny powołuje się następujące osoby: 

 

1. Arkadiusz Bereza- Wiceprzewodniczący 

2. Piotr Grochulski – Wiceprzewodniczący 

3. Arkadiusz Karasiński – Sekretarz 

4. Maciej Bałaziński – Członek  

5. Mikołaj Bednarz – Członek 

6. Miłosz Hady – Członek 

7. Marek Kopacz – Członek 

8. Sławomir Wasilewski – Członek  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/18 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu  

Kolegium Sędziów 

 

Na podstawie art.  59 § 3  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN do składu Kolegium Sędziów powołuje się następujące osoby: 

 

1. Piotr  Brodecki 

2. Jerzy Broński 

3. Andrzej Należnik 

4. Mirosław Ryszka 

5. Jerzy Wiącek 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/19 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu  

Komisji ds. Etyki i Fair Play 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Etyki i Fair Play do składu ww. Komisji   powołuje się następujące 

osoby: 

 

1. Tadeusz Kruk  

2. Adam Podolski 

3. Edmund Andrzej Zientara 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/20 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu  

Komisji ds. Licencji dla Klubów Ekstraklasy 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds.  Licencji dla Klubów Ekstraklasy do składu ww. Komisji   

powołuje się następujące osoby: 

 

1. Grzegorz Kołtuniak – Wiceprzewodniczący 

2. Bogdan Basałaj  

3. Anna Grzegółka 

4. Janina Kozakiewicz   

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/21 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu Komisji ds. Licencji dla Klubów I 

ligi 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Licencji dla Klubów I ligi do składu ww. Komisji powołuje się 

następujące osoby: 

 

1. Tadeusz Kędzior 

2. Jerzy Staroń 

3. Andrzej Szczepański 

4. Teodor Wawoczny  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/22 z dnia 7 stycznia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

powołania składu  Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych do składu ww. Komisji 

powołuje się następujące osoby: 

 

1. Piotr Tenczyński 

2. Andrzej Tomaszewski 

3. Edward Tomczyk 

4. Jacek Trylik  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/23 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu Komisji ds. dokumentacji i zasobów 

archiwalnych 

 

Na podstawie art.  58 § 3  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego ds. dokumentacji i zasobów archiwalnych do składu ww. Komisji powołuje się 

następujące osoby: 

 

1. Irena Grzelak – Sekretarz 

2. Walenty Biechoński – Członek 

3. Leszek Rylski – Członek 

4. Stefan Szczepłek – Członek  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/24 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

powołania składu Komisji Medycznej 

 

Na podstawie art.  58 § 3  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Medycznej do składu ww. Komisji powołuje się następujące osoby: 

 

1. Dr Andrzej Bartczak 

2. Dr Michał Drwięga  

3. Dr Witold Dudziński  

4. Dr Artur Harmata 

5. Dr Jacek Jaroszewski 

6. Dr Marek Jaworski 

7. Dr Marek Krochmalski 

8. Dr  Zbigniew Kwiatkowski  

9. Dr Stanisław Łagowski 

10. Dr Stanisław Machowski 

11. Dr Stanisław Michalski 

12. Dr Tomasz Misiewicz  

13. Dr Tomasz Piontek 

14. Dr Dariusz Rusek 

15. Dr Wojciech Sznajder  

16. Dr Urszula Zdanowicz  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/25 z dnia 7 stycznia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

powołania członków Wydziału Szkolenia PZPN 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. Ustala się następujący skład Wydziału Szkolenia PZPN: 

1. Władysław Jerzy Engel – Dyrektor Sportowy 

2. Dariusz Śledziewski – Przewodniczący 

3. Piotr Maranda – Sekretarz 

4. Jerzy Talaga – Redaktor naczelny czasopisma „Trener‖, nestor trenerów 

5. Wojciech Przybylski – AWF Gdańsk 

6. Wojciech Łazarek – były selekcjoner 

7. Władysław Szyngiera – AWF Katowice 

8. Maciej Skorża – trener ligowy 

9. Jacek Zieliński – trener ligowy 

10. Marian Szczechowicz – Centralny Ośrodek Sportu 

11. Krzysztof Paluszek – AWF Wrocław  

12. Miłosz Stępiński 

13. Andrzej Strejlau   

14. Przedstawiciel Klubu Wybitnego Reprezentanta  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/26 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu  

Rzecznika Etyki Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Na podstawie art. art. 34 § 1 pkt n) i 58 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Rzecznika Etyki PZPN w następującym  brzmieniu: 

 

REGULAMIN  RZECZNIKA ETYKI  

 

§ 1 

Rzecznik Etyki PZPN jest organem Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej powołanym do promowania, 

upowszechniania i zabezpieczenia przestrzegania  pozytywnych postaw, zachowań i wartości określonych w 

Piłkarskim Kodeksie Etycznym oraz innych dokumentach wewnątrzzwiązkowych nawiązujących do zasad fair 

play i uczciwej rywalizacji sportowej opartej na regule równych szans konkurentów. 

 

§ 2 

W swojej działalności Rzecznik Etyki PZPN korzysta z pełnej niezależności i swobody postępowania, 

podlegając jedynie w sferze organizacyjnej Prezesowi PZPN. 

 

§ 3 

Do szczegółowych kompetencji Rzecznika Etyki PZPN należy: 

 

1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Piłkarskiego Kodeksu Etycznego PZPN przez członków PZPN, 

zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez 

piłkarskich, sędziów  

i działaczy piłkarskich, 

 

2. podejmowanie -  we współdziałaniu ze statutowymi organami PZPN i właściwymi jednostkami 

organizacyjnymi Biura Związku – działań zmierzających do upowszechniania  etycznych zasad 

postępowania we współzawodnictwie sportowym w  piłce nożnej,  

 

3. inspirowanie, zachęcanie i kształtowanie rozwiązań formułujących wzorce pożądanych zachowań  we 

wszystkich środowiskach piłkarskich, 

 

4. przekazywanie do poszczególnych środowisk piłkarskich zaleceń, informacji  

i materiałów promujących wartości etyczne futbolu oraz zasady fair play i uczciwej rywalizacji sportowej w 

piłce nożnej, 

5. napiętnowanie wszelkich zjawisk korupcjogennych i innych form oszustwa sportowego w piłce nożnej, 

 

6. w razie potrzeby, występowanie za pośrednictwem Prezesa PZPN lub upoważnionej przez niego osoby do 

organów prokuratury i policji prowadzących  postępowania przygotowawcze w sprawach dot. negatywnych 

zjawisk zachodzących  w polskiej piłce nożnej, w szczególności związanych z rozgrywkami piłkarskimi 

oraz dotyczącymi ich zakładami wzajemnymi i bukmacherskimi, 

 

7. przyjmowanie  -  osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej przez Prezesa PZPN osoby – oświadczeń i 

wyjaśnień od osób ze środowiska piłkarskiego w Polsce, którym zależy na wyeliminowaniu patologicznych 

zjawisk w polskiej piłce nożnej, 

 

8. formułowanie wniosków do Zarządu PZPN mających na celu wprowadzenie przepisów 

wewnątrzzwiązkowych eliminujących  negatywne zjawiska w polskim futbolu. 

 

§ 4 

Każda osoba będąca członkiem PZPN w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN obowiązana jest 

udzielić Rzecznikowi Etyki PZPN, na jego żądanie lub osoby wyznaczonej przez Prezesa PZPN – pisemnych 

wyjaśnień dotyczących postawionego zarzutu naruszenia norm etyczno – moralnych w sferze piłki nożnej. 
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§ 5 

Działalność Rzecznika Etyki PZPN zabezpiecza od strony techniczno - organizacyjnej Biuro PZPN. 

 

§ 6 

Rzecznik Etyki PZPN ściśle współpracuje z Rzecznikiem Dyscyplinarnym, Komisją ds. Etyki  i Fair Play  oraz  

korzysta z pomocy prawników działających  tak w ramach Związku jak i poza jego strukturami. 

 

§ 7 

Rzecznik Etyki PZPN ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu PZPN i innych statutowych organów 

PZPN. 

 

§ 8 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN i jego Prezydium. 

 

§ 9 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

27 

 

Uchwała nr I/27 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia regulaminu Związkowego Trybunału Piłkarskiego 

 

Na podstawie art. 51 § 6 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Związkowego Trybunału Piłkarskiego w następującym brzmieniu:  

                             

Regulamin Związkowego Trybunału Piłkarskiego  

 

I. Postanowienia wstępne. 

§ 1 

1. Związkowy Trybunał Piłkarski [„Trybunał‖] jest organem jurysdykcyjnym Polskiego Związku Piłki 

Nożnej [„PZPN‖] powołanym do rozpoznawania następujących środków zaskarżenia: 

1) odwołań od decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN; 

2) odwołań od decyzji organu dyscyplinarnego ligi zawodowej; 

3) odwołań od decyzji Wydziału Gier PZPN oraz działającej w jego ramach Izby do Spraw 

Rozwiązywania Sporów Sportowych; 

4) odwołań od decyzji Wydziału Szkolenia PZPN podejmowanych na podstawie uchwały nr 

III/25 z dnia 08 czerwca 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Zasady 

regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej;  

5) odwołań od decyzji Komisji Licencji Menedżerskich PZPN w sprawie spełnienia przez 

kandydatów przesłanek umożliwiających wpis na listę Menedżerów do Spraw Piłkarzy 

podejmowanych na podstawie uchwały nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla Menedżerów do Spraw Piłkarzy; 

6) odwołań od decyzji Komisji do Spraw Ustalenia Ekwiwalentu w sprawie określenia wysokości 

ekwiwalentu podejmowanych na podstawie uchwały nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników występujących w 

polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej; 

7) odwołań od decyzji Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w sprawie 

odmowy lub przedłużenia licencji trenerowi na podstawie uchwały nr VIII/96 z dnia 03 

czerwca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich 

uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I i II ligi piłki nożnej; 

8) odwołań od decyzji organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki nożnej 

prowadzącego rozgrywki III ligi; 

9) odwołań od decyzji dyscyplinarnych klubu sportowego (będącego spółką akcyjną lub 

stowarzyszeniem); 
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10) odwołań od decyzji Sekcji Dyscypliny Komisji Futsalu PZPN w przedmiocie zawieszenia lub 

pozbawienia licencji, jak również kar nałożonych na podstawie uchwały nr IX/152 z dnia 03 i 

07 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów 

Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu na sezon 2008/2009; 

11) skarg kasacyjnych od orzeczeń organów dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki 

nożnej.  

2. Trybunał działa na podstawie § 40-43 oraz § 50-51 Statutu PZPN oraz Regulaminu Związkowego 

Trybunału Piłkarskiego [„Regulamin‖]. 

3. Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw, o których mowa w ust. 1 Trybunał korzysta z pełnej 

niezależności i samodzielności. 

 

§ 2 

1. Trybunał składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz od 5 do 7 członków 

powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN na wniosek Prezesa Związku.  

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, kadencja Trybunału jest czteroletnia. Członek Trybunału nie może być 

członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu jurysdykcyjnego.  

3. Członkami Trybunału mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne. Przewodniczący i przynajmniej 1/3 członków Trybunału muszą być 

prawnikami.  

 

§ 3 

1. Pracami Trybunału kieruje Przewodniczący Trybunału, a w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący Trybunału. Jeżeli Regulamin niniejszy używa określenia Przewodniczący 

Trybunału, odpowiednie przepisy mają także zastosowanie do Wiceprzewodniczącego Trybunału 

zastępującego Przewodniczącego Trybunału.  

2. Przewodniczący reprezentuje Trybunał na zewnątrz, zwołuje jego posiedzenia oraz informuje Zarząd 

PZPN o działalności Trybunału.  

3. Przewodniczący Trybunału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem 

doradczym.       

 

§ 4 

1. Trybunał orzeka w pełnym składzie osobowym, z zastrzeżeniem ust. 2.   

2. Dla ważności  rozstrzygnięć  Trybunału wymagana jest obecność co najmniej 3 członków, w tym 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

 

§ 4a 

1. Członek Trybunału nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym jakichkolwiek spraw 

lub zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić konflikt interesów. O wyłączeniu na podstawie 

oświadczenia członka Trybunału lub na wniosek strony postępowania rozstrzyga zarządzeniem 

Przewodniczący. Na zarządzenie Przewodniczącego nie przysługuje środek zaskarżenia.  

2. W przypadku wniosku strony postępowania o wyłączenie Przewodniczącego Trybunału złożonego nie 

później niż 24 godziny przed rozpatrzeniem sprawy rozstrzyga Komisja do Spraw Nagłych działająca 

na podstawie art. 34 § 2-4 Statutu PZPN.  

 

II. Postępowanie przed Związkowym Trybunałem Piłkarskim. 

 

§ 5 

1. Środki  zaskarżenia wnoszone są do Trybunału za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone 

orzeczenie. 

2. W przypadku gdy środek zaskarżenia wnosi pełnomocnik zobowiązany jest on dołączyć 

pełnomocnictwo, a w przypadku gdy środek zaskarżenia wnosi klub zobowiązany jest on również  

do złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru.  

3. Organ, do którego wpłynął środek zaskarżenia powinien w terminie 7 dni przekazać go 

Trybunałowi wraz z aktami sprawy. 

 

§ 6 

1. Osoba wnosząca sprawę do Trybunału może być reprezentowana przed  Trybunałem przez 

upoważnionego pełnomocnika, którym może być adwokat, radca prawny, licencjonowany menedżer ds. 

piłkarzy, upełnomocniony przedstawiciel klubu, w szczególności pracownik klubu, a w przypadku gdy 

sprawa dotyczy  osoby fizycznej osoba dla niej  bliska. 
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2. Posiedzenia Trybunału są niejawne. W posiedzeniu Trybunału do czasu rozpoczęcia narady przez 

Trybunał, ma prawo wziąć udział Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, skarżący, jego 

pełnomocnik, przedstawiciel organu, o którym mowa w § 10 oraz inne osoby dopuszczone przez 

Przewodniczącego Trybunału do udziału w sprawie. W czasie narady, oprócz członków Trybunału, 

obecny może być wyłącznie protokolant.  

3. O odmowie dopuszczenia do udziału w posiedzeniu osób innych niż określone w ust. 2 decyduje 

zarządzeniem Przewodniczący Trybunału. Na zarządzenie Przewodniczącego nie przysługuje środek 

zaskarżenia.  

 

§ 7 

1. Przewodniczący Trybunału dokonuje wstępnej oceny wpływających do Trybunału pism oraz 

dokumentacji przekazanej przez organy niższej instancji. Jeżeli pismo nie stanowi środka zaskarżenia, 

Przewodniczący zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na to pismo w terminie 21 dni lub przekazać je 

właściwej jednostce organizacyjnej PZPN.  

2. Przewodniczący Trybunału może wezwać skarżącego, reprezentowanego przez pełnomocnika, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, do uzupełnienia braków formalnych środka zaskarżenia w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia zobowiązania w trybie określonym w § 12 ust. 7 Regulaminu, pod 

rygorem pozostawienia środka zaskarżenia bez rozpoznania, poprzez: 

a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszony, ze wskazaniem, czy jest zaskarżone w całości 

czy części; 

b) dołączenie pełnomocnictwa; 

c) złożenie odpisów środka zaskarżenia wraz z załącznikami dla innych zainteresowanych stron; 

d) wniesienie kaucji w regulaminowej wysokości jeżeli wysokość kaucji oraz rachunek bankowy 

PZPN nie były wskazane w pouczeniu zawartym w doręczonej stronie decyzji stanowiącej 

przedmiot zaskarżenia. 

3. Przewodniczący Trybunału wzywa skarżącego nie reprezentowanego przez pełnomocnika, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, do wniesienia kaucji w regulaminowej wysokości jeżeli wysokość 

kaucji oraz rachunek bankowy PZPN nie były wskazane w pouczeniu zawartym w doręczonej stronie 

decyzji stanowiącej przedmiot zaskarżenia.  

4. Przewodniczący Trybunału przekazuje środek zaskarżenia właściwemu organowi, który wydał 

zaskarżoną decyzję, jeżeli został on wniesiony bezpośrednio do Trybunału, a istnieją wątpliwości co do 

treści pouczenia o trybie zaskarżenia zawartego w tej decyzji, a w szczególności pouczenie nie 

zawierało wskazania, iż środek zaskarżenia powinien być wniesiony za pośrednictwem organu, który 

wydał zaskarżoną decyzję lub nie został wskazany dokładny adres tego organu.  

 

§ 8 

1. Przewodniczący Trybunału, wydając zarządzenie, może pozostawić środek zaskarżenia bez rozpoznania, 

gdy: 

a) wnoszący środek zaskarżenia nie jest stroną postępowania; 

b) w przedmiotowej sprawie środek zaskarżenia nie przysługuje; 

c) sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku; 

d) środek zaskarżenia został złożony po terminie lub nie został opłacony we właściwym 

terminie; 

e) środek zaskarżenia został złożony z pominięciem organu, który wydał zaskarżoną 

decyzję pomimo tego, iż pouczenie zawierało szczegółowe informacje dotyczące 

trybu zaskarżenia;  

f) strona we właściwym terminie nie uzupełniła braków formalnych środka zaskarżenia. 

2. Na wydane przez Przewodniczącego Trybunału zarządzenie skarżącemu przysługuje wniosek o 

rozpoznanie sprawy przez Trybunał w terminie 7 dni od daty przesłania zarządzenia w trybie 

określonym w § 12 ust. 7 Regulaminu.  

3. Po uprawomocnieniu się zarządzenia o pozostawieniu środka zaskarżenia bez rozpoznania, 

Przewodniczący Trybunału zarządza zwrot wniesionej przez skarżącego kaucji pieniężnej.  

 

§ 9 

Dla rozpatrzenia wniesionego środka zaskarżenia Przewodniczący Trybunału może zarządzić 

przedstawienie przez odpowiedni organ dodatkowych dokumentów i wszystkich akt dotyczących 

przedmiotowej sprawy. 
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§ 10 

Po wstępnej ocenie otrzymanej dokumentacji Przewodniczący Trybunału wyznacza termin posiedzenia, na 

które zaprasza osobę skarżącą oraz ewentualnie inne osoby uczestniczące w postępowaniu, a ponadto 

przedstawiciela organu, który wydał kwestionowane orzeczenie w celu przedstawienia stanowiska organu 

wobec treści złożonego środka zaskarżenia. Przedstawienie stanowiska organu może nastąpić również na 

piśmie. 

 

§ 11 

1. Przewodniczący posiedzenia kieruje jego przebiegiem, zadaje pytania jako pierwszy, wyznacza 

kolejność zadawania pytań, udziela głosu stronom, a także ma prawo uchylania pytań, jeśli 

nie zmierzają one do ustalenia istotnych okoliczności sprawy. Przewodniczący Trybunału ma 

prawo wydawania wszelkich zarządzeń o charakterze porządkowym. Na zarządzenia 

Przewodniczącego nie przysługuje środek zaskarżenia.  

2. Strony mają prawo i obowiązek odpowiadania na pytania oraz składania wyjaśnień i wniosków. 

Nie budzące wątpliwości twierdzenia, co do których strona przeciwna nie ustosunkowała się 

Trybunał uznaje za przyznane. 

 

§ 12 

1. Doręczenia orzeczeń wydawanych przez Trybunał dokonywane są przesyłkami za zwrotnym 

poświadczeniem odbioru.  

2. Jeżeli w sprawie ustanowiony jest pełnomocnik procesowy, doręczenia należy dokonać temu 

pełnomocnikowi, chyba że z dokumentu pełnomocnictwa wynika co innego. Doręczenie dokonane 

pełnomocnikowi uznaje się za doręczenie dokonane stronie. 

3. Jeżeli w sprawie stroną jest zawodnik, trener lub działacz klubowy, który nie ustanowił 

pełnomocnika, doręczenie dokonywane jest za pośrednictwem Klubu.   

4. Jeżeli w sprawie stroną jest sędzia piłkarski lub obserwator, który nie ustanowił pełnomocnika, 

doręczenie dokonywane jest za pośrednictwem Kolegium Sędziów PZPN. 

5. Jeżeli w sprawie stroną jest delegat PZPN, który nie ustanowił pełnomocnika, doręczenie 

dokonywane jest za pośrednictwem Wydziału do Spraw Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

PZPN. 

6. Jeżeli w sprawie stroną jest działacz związkowy, który nie ustanowił pełnomocnika, doręczenie 

dokonywane jest za pośrednictwem wojewódzkiego związku piłki nożnej lub odpowiedniej jednostki 

organizacyjnej PZPN. 

7. Zobowiązanie do uzupełnienia braków formalnych środka zaskarżenia, zarządzenie 

Przewodniczącego o pozostawieniu środka zaskarżenia bez rozpoznania oraz zawiadomienie o 

terminie posiedzenia doręczane jest faksem. Za datę doręczenia uznaje się datę wysłania prawidłowo 

nadanego faksu. Pomiędzy przesłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia, a terminem 

posiedzenia musi upłynąć co najmniej 3 dni.   

8. Strony oraz pełnomocnicy stron mają obowiązek zawiadamiać Trybunał o każdej zmianie adresu dla 

doręczeń oraz numeru faksu. W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane pod ostatnio 

znany Trybunałowi adres lub numer faksu wywołuje skutki prawne.  

9. Strona lub pełnomocnik strony może wnosić o przesyłanie korespondencji na adres mailowy. W 

przypadku złożenia takiego wniosku za datę doręczenia uznaje się datę wysłania maila.  

 

§ 13 

1. Orzeczenia Trybunału zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie 

równości głosów decydującym jest głos przewodniczącego posiedzenia, którym pod nieobecność 

Przewodniczącego Trybunału jest Wiceprzewodniczący Trybunału.  

2. Członek Trybunału rozpoznający daną sprawę nie może uchylić się od jej rozstrzygnięcia. W 

przypadku gdy Członek Trybunału głosował przeciw podjętemu rozstrzygnięciu uprawniony jest do 

złożenia na piśmie zdania odrębnego.  

3. Ogłoszenie sentencji orzeczenia jest jawne i następuje po zakończeniu obrad Trybunału nad sprawą. 

Przewodniczący  posiedzenia  lub inny członek Trybunału powinien   podać ustne motywy 

rozstrzygnięcia. 

4. W sprawie skomplikowanej pod względem prawnym, ogłoszenie sentencji orzeczenia może być 

odroczone na okres do 2 tygodni. O terminie ogłoszenia sentencji powiadamia się  strony  

postępowania.  
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§ 14 

Trybunał może, na wniosek strony, orzec o zawieszeniu rygoru natychmiastowej wykonalności nałożonego 

przez organ I instancji. Orzeczenie w powyższym zakresie może nastąpić na posiedzeniu bez udziału stron.   

 

§ 15 

Orzeczenie Trybunału wraz z uzasadnieniem sporządzane jest nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia jego 

ogłoszenia.  

 

§ 16 

1. Orzeczenia Trybunału są natychmiast wykonalne. 

2. Organ, któremu sprawa została przekazana przez Trybunał, związany jest ustaleniami dokonanymi 

przez Trybunał w tej sprawie, w szczególności wskazaniami Trybunału co do sposobu rozpoznania 

sprawy. Nie można oprzeć orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach 

sprzecznych z ustaleniami poczynionymi w tej sprawie przez Trybunał. 

 

II. Postępowanie odwoławcze przed Związkowym Trybunałem Piłkarskim. 

 

§ 17 

Do rozpatrywania odwołań o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1-10, w postępowaniu przez Trybunałem mają 

zastosowanie przepisy §5 - §16 z uwzględnieniem poniższych przepisów. 

 

§ 18 

Wniesienie odwołania, jest możliwe, gdy uprawniona strona postępowania przed organem I instancji lub 

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego lub Rzecznik Dyscyplinarny, w terminie 14 dni od doręczenia 

orzeczenia wraz uzasadnieniem, zarzuci naruszenie prawa związkowego lub przepisów FIFA, naruszenie 

przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a także 

niewspółmierność orzeczonej kary do przypisanego przewinienia dyscyplinarnego.  

 

§ 19 

Odwołanie powinno zawierać: 

1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, ze wskazaniem, czy jest zaskarżone w całości czy 

części, 

2) zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem, 

3) wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądania. 

4) powołanie w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów, wraz z uzasadnieniem dlaczego nie było 

możliwe ich przedstawienie w postępowaniu przed organem l instancji. 

 

§ 20 

1. Trybunał odrzuca odwołanie w przypadku, gdy: 

a) wnoszący odwołanie nie jest stroną postępowania; 

b) w przedmiotowej sprawie odwołanie nie przysługuje; 

c) sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku; 

d) odwołanie zostało złożone po terminie lub nie zostało opłacone we właściwym 

terminie;  

e) odwołanie zostało złożone z pominięciem organu pierwszej instancji pomimo tego, iż 

pouczenie zawierało szczegółowe informacje dotyczące trybu zaskarżenia; 

f) strona  we właściwym terminie nie uzupełniła braków formalnych odwołania.  

2. W przypadku gdy strona złożyła wniosek o rozpoznanie sprawy przez Trybunał, o którym mowa w § 8 

ust. 2 Regulaminu, Trybunał orzeczeniem stwierdza zgodność zarządzenia Przewodniczącego 

Trybunału z prawem związkowym lub zarządzenie Przewodniczącego Trybunału uchyla.  

 

§ 21 

W czasie posiedzenia Trybunału osoba wnosząca odwołanie może zmieniać i uzasadniać wnioski odwołania, 

dodatkowo uzasadniać sformułowane w odwołaniu zarzuty, jak również wskazywać dodatkowe zarzuty 

naruszenia prawa związkowego lub przepisów FIFA inne niż związane ze sposobem procedowania przez 

organ pierwszej instancji.  

 

§ 22 

1. Trybunał może rozpoznać wnioski o przeprowadzenie nowych dowodów wskazanych w odwołaniu o ile 

łącznie spełnione są następujące warunki: 
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1) wniosek o przeprowadzenie nowych dowodów spełnia wymogi określone w § 19 pkt. 4, 

2) o treści wniosku zostały powiadomione wszystkie strony postępowania,  

3) strona, która wnosiła o dopuszczenie dowodu zapewniła możliwość przeprowadzenia tego dowodu 

na posiedzeniu,  

4) przeprowadzenie dowodu nie spowoduje odroczenia terminu posiedzenia. 

2. Trybunał może z własnej inicjatywy prowadzić postępowanie dowodowe, w szczególności rozpoznać 

dowody zgłoszone przed organem I instancji. 

3. Odmowa rozpoznania przez Trybunał wniosku o przeprowadzenie nowych dowodów następuje w drodze 

zarządzenia Przewodniczącego Trybunału, jeżeli wniosek ów nie spełnia chociażby jednego z wymogów 

formalnych, o których mowa w ust. 1. Na zarządzenie Przewodniczącego nie przysługuje środek 

zaskarżenia.  

 

§ 23 

Trybunał może : 

1) oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne lub złożone przez osobę nieuprawnioną, 

2) zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,  

3) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia 

przez właściwy organ.  

 

§ 24 

Trybunał może oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne jeżeli brak jest uzasadnionych 

zarzutów albo jeżeli zaskarżone orzeczenie pomimo błędnej podstawy prawnej lub błędnego uzasadnienia 

odpowiada prawu związkowemu oraz przepisom FIFA (zasada słuszności). 

 

§ 25 

1. Jeżeli zarzut naruszenia przepisów postępowania jest uzasadniony a Trybunał uzna, iż ze względu na 

konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego nie jest możliwe wydanie orzeczenia na 

jednym posiedzeniu Trybunału, Trybunał może uwzględnić odwołanie i przekazać sprawę do 

ponownego rozpoznania przez właściwy organ. 

2. Jeżeli zarzut naruszenia prawa materialnego jest uzasadniony, a odwołania nie oparto także na zarzucie 

naruszenia przepisów postępowania lub zarzut ten okazał się nieuzasadniony, Trybunał może 

uwzględnić odwołanie w całości lub w części i zmienić zaskarżone orzeczenie rozstrzygając co do 

istoty sprawy. 

3. Naruszenie prawa związkowego lub przepisów FIFA Trybunał jest zobowiązany uwzględnić pomimo 

braku zarzutu strony.  

 

§ 26 

Trybunał może nie uwzględnić odwołania i zmienić w całości lub w części zaskarżone orzeczenie, rozstrzygając - w 

zakresie wymiaru kary - co do istoty sprawy, w przypadku gdy organ I instancji nie wziął pod uwagę wszystkich 

okoliczności mogących mieć wpływ na wymiar kary, a orzeczenie organu I instancji, co do zasady, odpowiada prawu 

związkowemu lub przepisom FIFA ( zasada słuszności). 

 

IV. Postępowanie kasacyjne przed Związkowym Trybunałem Piłkarskim. 

 

§ 27 

Do rozpatrywania skarg kasacyjnych [‖kasacja‖], o których mowa w § 1 ust.1 pkt 11, w postępowaniu przez 

Trybunałem mają zastosowanie przepisy §5 - §16 z uwzględnieniem poniższych przepisów. 

 

§ 28 

1. Wniesienie kasacji, jest możliwe, gdy uprawniona strona postępowania, Rzecznik Ochrony Prawa 

Związkowego lub Rzecznik Dyscyplinarny w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia wraz 

uzasadnieniem, zarzuci rażące naruszenie prawa związkowego lub przepisów FIFA przez błędną ich 

wykładnię, niewłaściwe zastosowanie lub brak zastosowania, względnie naruszenie przepisów 

postępowania związkowego, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ dla rozstrzygnięcia sprawy.  

2. Kasacja nie może dotyczyć wyłącznie wymiaru kary. 

3. Przez rażące naruszenie prawa związkowego, o którym mowa w ust.1 należy w szczególności 

rozumieć:  

a) wydanie zaskarżonej orzeczenia bez podstawy lub na podstawie wadliwej podstawy prawnej,   

b) oczywistą sprzeczność między rozstrzygnięciem sprawy a treścią zastosowanego przepisu 

prawa związkowego lub przepisu FIFA,  
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c) wydanie orzeczenia w sprawie wcześniej wszczętej lub prawomocnie zakończonej,  

d) pozbawienie strony możności obrony swoich praw lub jej znaczące ograniczenie wskutek 

naruszenia standardów postępowania dyscyplinarnego, w szczególności polegające na 

wydaniu orzeczenia bez wysłuchania stanowiska strony lub na przeprowadzeniu postępowania 

dyscyplinarnego wobec nienależycie reprezentowanej strony,  

e) wydanie zaskarżonej orzeczenia bez przeprowadzenia postępowania      

wewnątrzzwiązkowego.  

 

§ 29 

Kasacja powinna zawierać:  

1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w 

całości czy w części,  

2) przytoczenie zarzutów kasacyjnych i ich uzasadnienie,  

3) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia. 

 

§ 30 

1. Trybunał rozpoznaje sprawę w granicach wniosków kasacji oraz jej zarzutów.  

2. W postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powołanie nowych faktów i dowodów, a Trybunał 

jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia. 

3. W czasie posiedzenia Trybunału strona może ustnie uzasadniać wnioski sformułowane w kasacji oraz 

przytaczać nowe uzasadnienie zgłoszonych w kasacji zarzutów. 

 

§ 31 

1. Trybunał odrzuca kasację w przypadku, gdy: 

a) wnoszący kasację nie jest stroną postępowania; 

b) w przedmiotowej sprawie kasacja nie przysługuje, w szczególności gdy dotyczy ona 

wyłącznie wymiaru kary; 

c) sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku, 

d) kasacja została złożona po terminie lub gdy nie została opłacona we właściwym terminie;  

e) kasacja została złożona z pominięciem organu drugiej instancji pomimo tego, iż pouczenie 

zawierało szczegółowe informacje dotyczące trybu zaskarżenia; 

f) strona we właściwym terminie nie uzupełniła braków formalnych kasacji. 

2. W przypadku gdy strona wniosła wniosek o rozpoznanie sprawy przez Trybunał, o którym mowa w § 8 

ust. 2 Regulaminu, Trybunał orzeczeniem stwierdza zgodność zarządzenia Przewodniczącego 

Trybunału z prawem związkowym lub zarządzenie Przewodniczącego Trybunału uchyla.  

3. Trybunał może odrzucić kasację, gdy nie spełnia ona warunków określonych w § 29 punkt 2-3 

Regulaminu, chyba że zarzuty kasacyjne, ich uzasadnienie, jak również wniosek o uchylenie lub 

zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia jednoznacznie wynikają z treści kasacji, 

a kasacja nie została wniesiona przez adwokata, radcę prawnego lub licencjonowanego menedżera do 

spraw piłkarzy.  

 

§ 32 

Trybunał może : 

1. oddalić kasacje w całości lub w części jako bezzasadną lub złożoną przez osobę nieuprawnioną,  

2. zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,  

3. uchylić zaskarżone orzeczenie lub orzeczenia w całości lub w części i przekazać sprawę do 

ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ.  

 

§ 33 

Trybunał może oddalić kasację, jako bezzasadną jeżeli brak jest uzasadnionych zarzutów albo jeżeli 

zaskarżone orzeczenie mimo błędnej podstawy prawnej lub błędnego uzasadnienia odpowiada prawu 

związkowemu oraz przepisom FIFA (zasada słuszności). 

 

§ 34 

1. Jeżeli zarzut naruszenia przepisów postępowania jest uzasadniony Trybunał może uwzględnić kasację i 

przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez właściwy organ. 

2. Jeżeli zarzut naruszenia prawa materialnego jest uzasadniony, a kasacji nie oparto także na zarzucie 

naruszenia przepisów postępowania lub zarzut ten okazał się nieuzasadniony, Trybunał może 

uwzględnić kasację i zmienić zaskarżone orzeczenie rozstrzygając co do istoty sprawy. 
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V. Koszty postępowania przed Związkowym Trybunałem Piłkarskim 

 

§ 35 

1. Rozpoznanie odwołania uzależnione jest od wpłacenia w terminie, o którym mowa w § 18, kaucji 

pieniężnej w wysokości: 

• 4.000,00 zł dla klubów Ekstraklasy 

• 2.000,00 zł dla klubów I ligi 

• 1.500,00 zł.  dla klubów II ligi 

• 1.000,00 zł dla klubów III ligi 

•    700,00 zł dla osób fizycznych 

•    300,00 zł dla pozostałych klubów. 

2. Rozpoznanie kasacji uzależnione jest od wpłacenia w terminie, o którym mowa w § 28 ust.1 kaucji 

pieniężnej w wysokości: 

• 3.000 zł dla klubów, 

• 1.500 zł  dla osób fizycznych. 

3. Kaucje pieniężne, o których mowa powyżej wnosi się bezpośrednio na rachunek bankowy lub do kasy 

PZPN. 

4. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Rzecznik Dyscyplinarny jest zwolniony z obowiązku 

wnoszenia kaucji pieniężnej. 

5. Na wniosek klubu z klasy rozgrywkowej niższej niż III lub zawodnika o statusie amatora, zwłaszcza 

juniora lub ucznia Przewodniczący Trybunału może zwolnić od obowiązku wniesienia kaucji 

pieniężnej. Przy czym wniosek o takie zwolnienie musi zostać złożony w terminie przewidzianym 

dla wniesienia środka zaskarżenia. 

6. Kaucja pieniężna podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku uwzględnienia w całości środka 

zaskarżenia. 

 

VI. Postanowienia końcowe.  
 

§ 36 

Działalność Związkowego Trybunału Piłkarskiego od strony techniczno-organizacyjnej zabezpiecza Biuro 

PZPN.  

 

§ 37 

1. Sekretarz Generalny PZPN wyznacza pracownika Biura PZPN, współpracującego z Trybunałem od strony 

administracyjnej. Pracownik Biura PZPN odpowiedzialny jest za sporządzanie protokołów z posiedzeń 

Trybunału, prowadzi dokumentację i akta Trybunału oraz upoważniony jest do składania - z wyłączeniem 

orzeczeń Trybunału – podpisów w zastępstwie Przewodniczącego Trybunału. 

2. Sekretarz Trybunału sporządza coroczne sprawozdanie z działalności Trybunału oraz dokonuje 

sprawdzenia dokumentacji, akt i protokołów z posiedzeń Trybunału, które są przechowywane w Biurze 

Związku.  

 

§ 38 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN oraz Statutu PZPN. 

2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania jego zmian przysługuje Zarządowi 

PZPN.  

                        

§ 39 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

                          

§ 40 

Traci moc Regulamin Związkowego Trybunału Piłkarskiego z dnia 13 czerwca 2007 roku (uchwała nr 

IX/80 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr V/68 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku oraz 

uchwałą nr XII/183 z dnia 19 sierpnia 2008 roku).                                                              

 

                                                                                   Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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28 

 

Uchwała nr I/28 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Gier    

 

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

 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału Gier w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN WYDZIAŁU GIER  

 

I.  STRUKTURA I KOMPETENCJE WYDZIAŁU GIER 

 

§1 

 Wydział Gier, zwany dalej „Wydziałem" jest organem wykonawczym Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, powołanym do realizacji zadań, określonych niniejszą uchwałą. 

 

§2 

1.  W skład Wydziału wchodzi Przewodniczący oraz członkowie, w liczbie od dziesięciu do dwunastu, z 

których jeden powoływany jest na stanowisko Sekretarza. 

2. Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. 

3.  Sekretarza oraz członków powołuje Zarząd PZPN na wniosek Przewodniczącego Wydziału. 

4. Spośród wszystkich członków Wydziału Gier co najmniej cztery osoby muszą posiadać wykształcenie 

prawnicze.  

5. Członkiem Wydziału Gier nie może być osoba zatrudniona jako pracownik lub będąca członkiem organu 

klubu piłkarskiego, posiadającego zespół występujący na szczeblu centralnych rozgrywek piłkarskich 

PZPN. 

 

§3 

1.  Organizację oraz podział kompetencji poszczególnych członków Wydziału ustala Przewodniczący. W 

szczególności może on powołać  spośród członków Wydziału jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących, 

którzy będą upoważnieni do zastępowania Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności. 

2. Przewodniczący Wydziału jest uprawniony do wydawania komunikatów dotyczących działalności 

Wydziału. 

 

§4 

Do kompetencji Wydziału należy: 

1. w zakresie rozrywek l i II ligi oraz Pucharu Polski szczebla centralnego: 

a. uprawnienie zawodnika w przypadkach skierowanych przez Departament Rozgrywek PZPN, 

b. weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich, skierowanych przez Departament 

Rozrywek PZPN, 

c. podejmowanie decyzji, w tym rozpatrywanie odwołań i protestów, w sprawach określonych 

przepisami związkowymi 

d.  opracowywanie regulaminów l i II ligi oraz regulaminu rozgrywek Pucharu Polski. 

 

2. w zakresie nadzoru nad rozgrywkami terenowymi: 

a. opracowanie i opiniowanie systemów rozgrywek 

b. współpraca ze związkami piłki nożnej w zakresie organizacji rozgrywek 

c. podejmowanie decyzji, w tym rozpatrywanie odwołań i protestów, w sprawach określonych 

przepisami związkowymi. 

 

3. w zakresie spraw organizacyjno - regulaminowych: 

a. udział, wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi PZPN w opracowaniu systemów rozgrywek 

piłkarskich wszystkich szczebli, przepisów dotyczących organizacji rozgrywek, przepisów 

dotyczących statusu piłkarza oraz zmiany barw klubowych, 

b. opiniowanie projektów innych przepisów związkowych. 

 

4. wykonywanie innych zadań zleconych przez organy władzy PZPN. 
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ZASADY DZIAŁANIA WYDZIAŁU GIER 

 

§5 

1. Co do zasady, sprawy prowadzone przed Wydziałem rozpatrywane są na posiedzeniach Wydziału, które są 

jawne dla stron. W posiedzeniach Wydziału mają prawo uczestniczyć także członkowie organów władzy 

PZPN oraz zaproszeni goście. 

2. W drodze wyjątku od zasady wyrażonej w ust. 1,  na zarządzenie Przewodniczącego, sprawy  nie cierpiące 

zwłoki mogą być rozpatrywane w składzie 3 osobowym.  Jednak w przypadku braku jednomyślności w 

takich sprawach, Przewodniczący kieruje sprawę do rozpoznania na posiedzenie Wydziału. 

 

3. Posiedzenia Wydziału zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz lub 

upoważniony  jednorazowo  członek Wydziału. 

 

4. Posiedzenia Wydziału odbywają się w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

5. W razie konieczności, Przewodniczący jest upoważniony do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia 

Wydziału. 

 

 

POSTĘPOWANIE PRZED WYDZIAŁEM GIER, OBOWIĄZKI STRON 

§6 

W postępowaniu przed Wydziałem pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny (zawodowy 

pełnomocnik). Ponadto, pełnomocnikiem zawodnika może być menadżer, członek najbliższej rodziny, a 

zawodnika niepełnoletniego rodzice lub przedstawiciele ustawowi. Pełnomocnikiem klubu może być także 

umocowany przez zarząd pracownik. Dowód umocowania do reprezentowania strony winien być przedstawiony 

przy pierwszej czynności podejmowanej w sprawie. 

 

§7 

1. Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek, zawierający: określenie stron, sprecyzowanie żądania, 

uzasadnienie, wszelkie dowody na jego poparcie oraz dowód doręczenia odpisu wniosku wraz z 

załącznikami stronie przeciwnej. Zawodowy pełnomocnik zobowiązany jest również do podania podstawy 

prawnej składanego wniosku. 

2. Wydział może odrzucić bez merytorycznego rozpoznania wniosek, który nie spełnia warunków określonych 

w ustępie 2. Jeśli wniosek nie jest składany przez zawodowego pełnomocnika, Przewodniczący, przed 

przystąpieniem do rozpoznawania wniosku, wzywa stronę do usunięcia jego braków, wyznaczając w tym 

celu odpowiedni termin. 

3. W przypadku, gdy wniosek dotyczy sporu pomiędzy dwoma lub więcej stronami, strona przeciwna 

zobowiązana jest do złożenia do Wydziału Gier, w terminie 7 dni  

 

 

od otrzymania odpisu wniosku, pisemnej odpowiedzi, zawierającej stanowisko w przedmiocie złożonego 

wniosku, wraz z wszelkimi dowodami na jego poparcie. 

4. Po otrzymaniu przez Wydział wniosku oraz (w przypadku sprawy spornej), odpowiedzi strony przeciwnej, 

Wydział kieruje sprawę do rozpatrzenia na posiedzenie. Przy braku odpowiedzi strony przeciwnej na 

wniosek, Wydział może rozpoznać sprawę bez przeprowadzania postępowania dowodowego, przyjmując 

twierdzenia strony wnioskującej za prawdziwe, o ile nie budzą uzasadnionych wątpliwości. 

5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu prawidłowo powiadomionej strony, nie wstrzymuje 

rozpoznania sprawy. 

6. W przypadku, jeśli Wydział uzna, że sprawa wymaga złożenia przez strony dodatkowych wyjaśnień lub 

środków dowodowych, albo uzna nieobecność strony za usprawiedliwioną, przewodniczący posiedzenia 

odracza rozpoznanie sprawy oraz wyznacza termin następnego posiedzenia. 

7. Wydział Gier ma prawo interpretacji przepisów PZPN w sprawach przez siebie rozpatrywanych. Wydział 

Gier nie dokonuje interpretacji w sprawach indywidualnych będących przedmiotem rozpoznania przez inne 

organy PZPN. 

 

§8 

1. Strony mają prawo i obowiązek odpowiadania na pytania oraz składania wyjaśnień i wniosków, co do 

twierdzeń strony przeciwnej. 

2. Wydział może pominąć środki dowodowe powoływane przez strony, które nie zostały złożone w sposób 

określony w § 7, lub nie zostały złożone w terminie zakreślonym przez Wydział Gier, lub powoływane są 

jedynie dla zwłoki. 
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3. Nie budzące uzasadnionych wątpliwości twierdzenia, co do których strona przeciwna nie ustosunkowała 

się, Wydział uznaje za przyznane. 

 

IV. ROZSTRZYGANIE SPRAW - DECYZJE WYDZIAŁU GIER 

 

§9 

1. Sprawy prowadzone przez Wydział rozstrzygane są w drodze decyzji, które są wydawane po dostatecznym 

wyjaśnieniu sprawy. Wydział orzeka na podstawie dowodów i twierdzeń złożonych przez strony, a w 

uzasadnionych przypadkach może również powoływać dowody z własnej inicjatywy. 

2. Decyzje wydawane są w oparciu o przepisy PZPN. W przypadkach nieregulowanych przepisami, lub w 

przypadku, gdy jedna ze stron w sposób rażący nadużywa swego prawa, Wydział może, jeśli wymagają 

tego okoliczności i nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZPN, podjąć decyzję 

na zasadzie słuszności, kierując się dobrem polskiej piłki oraz zasadami sportowej rywalizacji. 

3. Wydział podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, przy udziale, co najmniej 

połowy członków Wydziału (quorum). 

4. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 

 

§10  
1. Decyzje Wydziału ogłaszane są na posiedzeniu do wiadomości stron, w miarę możliwości niezwłocznie  

po rozpatrzeniu sprawy. Stronę występującą bez zawodowego pełnomocnika, Wydział poucza również o 

środkach odwoławczych. 

2. Wydział ma prawo odroczyć ogłoszenie decyzji. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ogłoszenia 

decyzji. 

3. Wydział sporządza pisemne uzasadnienie decyzji. Decyzje są podpisywane przez Przewodniczącego lub 

upoważnionego przez niego członka Wydziału oraz Sekretarza Generalnego PZPN. Decyzja wraz z 

uzasadnieniem jest doręczana stronom. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§11 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

 

§12 

Traci moc Regulamin Wydziału Gier PZPN z dnia 1 lipca 2005 roku (z późn. zm.) 

 

§13 
Regulamin wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Prezes PZPN  Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/29 z dnia 7 stycznia 2009 roku Zarządu  

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia Regulaminu Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego 

 

Na postawie art. 58 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego w następującym brzmieniu:    

 

Regulaminu Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego 

  

§ 1 

Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego jest organem wykonawczym Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

powołanym do kierowania rozgrywkami dzieci i młodzieży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 2 

Kadencja Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego jest równa kadencji Zarządu PZPN 
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§ 3 

Całokształtem prac i działalnością Wydziału na bieżąco kieruje Przewodniczący Wydziału powoływany i 

odwoływany przez Zarząd PZPN. 

 

§ 4 

Wydział poza Przewodniczącym składa się z Sekretarza oraz do 21 Członków powoływanych przez Zarząd na 

wniosek Przewodniczącego 

 

§ 5 

W skład Prezydium Wydziału wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz oraz kierownicy zespołów stałych. 

 

§ 6 

Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie decyzji Zarządu PZPN na wniosek 

Przewodniczącego Wydziału. 

 

§ 7 

1. W ramach Wydziału działają Prezydium oraz pięć zespołów stałych: 

- zespół ds. organizacji i nadzoru rozgrywek piłkarstwa młodzieżowego 

- zespół ds. współpracy i nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej 

- zespół ds. piłkarstwa dzieci i młodzieży szkolnej 

- zespół ds. metod szkolenia i założeń organizacyjnych piłkarstwa młodzieżowego i dziecięcego 

- zespół ds. oceny i nadzoru nad reprezentacjami juniorskimi 

2.  W celu realizacji celów i zadań Wydziału w razie potrzeby mogą być tworzone inne 

zespoły. 

 

§ 8 

Posiedzenia Wydziału odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy, a posiedzenie Prezydium i 

Zespołów stałych odbywają się w miarę potrzeb. 

 

§ 9 

Organem doradczo - konsultacyjnym Wydziału jest Rada Szkoleniowa ds. Piłkarstwa Młodzieżowego składająca 

się z 16 trenerów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Radę Szkoleniową powołuje Prezes PZPN na wniosek 

Przewodniczącego Wydziału. 

  

 

§ 10 

Do kompetencji Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego należy: 

- Wnioskowanie w sprawie metod szkolenia piłkarskiej młodzieży 

- Ustalanie zadań dla potrzeb piłkarstwa młodzieżowego w kraju. 

- Opracowywanie założeń organizacyjnych i form rozgrywek dla wszystkich kategorii dzieci i młodzieży w 

kraju 

- Opracowywanie projektów regulaminów rozgrywek młodzieżowych 

- Opracowywanie programów organizacyjnych i planów pracy z reprezentacjami młodzieżowymi w 

porozumieniu z Wydziałem Szkolenia 

- Organizacja kursów dla instruktorów piłki nożnej 

- Opiniowanie wniosków w sprawie obsady trenerskiej reprezentacji juniorskich 

- Zgłaszanie wniosków w sprawie obsady funkcji kierowników poszczególnych reprezentacji juniorów 

- Dokonywanie oceny szkoleniowej, organizacyjnej i wychowawczej występów drużyn reprezentacyjnych 

juniorów oraz całoroczna ocena poziomu piłkarstwa młodzieżowego w kraju. 

- Monitoring piłkarzy drużyn młodzieżowych grających za granicami kraju a mogących występować w 

reprezentacjach Polski. 

- Monitoring najzdolniejszych trenerów piłki młodzieżowej oraz organizowanie dla nich staży trenerskich w 

kraju i za granicą 

- Nadzór nad rozgrywkami finałowymi we wszystkich kategoriach juniorskich, młodzieżowych i dziecięcych 

- Współudział w organizacji młodzieżowych imprez piłkarskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

- Rozpatrywanie zastrzeżeń i protestów dotyczących rozgrywek młodzieżowych i dziecięcych. 

- Koordynowanie pracy komórek młodzieżowych w Wojewódzkich Związkach Piłkarski Nożnej i klubach. 

- Współpraca i nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej oraz szkołami sportowymi 

prowadzącymi szkolenie w zakresie piłki nożnej. 

- Prowadzenie ewidencji przyznawania klas sportowych. 
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- Współpraca z Radą Szkoleniową ds. Piłkarstwa Młodzieżowego. 

- Działania w zakresie pozyskiwania środków z Ministerstwa Sportu na działalność OSMP oraz ogólnopolskie 

turnieje piłkarskie. 

- Organizowanie kursokonferencji dla szkoleniowców grup młodzieżowych. 

- Podejmowanie działań w zakresie współpracy z Uczniowskimi Klubami Sportowymi 

- Rozdział sprzętu sportowego dla UKS i klubów sportowych. 

- Poszukiwanie sponsorów dla imprez piłkarskich dzieci i młodzieży 

- Opracowywanie preliminarza Wydziału 

- Ścisła współpraca z Wydziałem Szkolenia i Wydziałem ds. Wojewódzkich Związków Piłkarski Nożnej oraz 

pozostałymi Wydziałami i Komisjami PZPN 

- Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Szkolnym Związkiem 

Sportowym. Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe oraz innymi organizacjami w sprawach piłkarstwa 

młodzieżowego 

- Współpraca z instytucjami naukowymi oraz AWF i innymi szkołami wyższymi. 

 

§ 11 

Uchwały Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego oraz jego Prezydium zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów a w przypadku równości głosów - rozstrzyga głos Przewodniczącego lub osoby prowadzącej 

z jego upoważnieniem posiedzenie.   

 

§ 12 

Dokumentację działalności Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego prowadzi Sekretarz Wydziału. Przechowywana 

jest ona w Biurze PZPN. 

 

§ 13 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN 

 

§ 14 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/30 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Funduszy Strukturalnych 

 

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

 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału Funduszy Strukturalnych w następującym brzmieniu:  

 

Regulamin Wydziału Funduszy Strukturalnych 

 

§ 1 

1. Wydział Funduszy Strukturalnych, zwany dalej „Wydziałem" jest organem wykonawczym Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej, powołanym do realizacji zadań określonych niniejszą uchwałą. 

2.  Wydział używa pieczęci z napisem „Wydział Funduszy Strukturalnych PZPN". 

 

§ 2 

1. W skład Wydziału wchodzi Przewodniczący, Sekretarz oraz 10 - 18 członków, w liczbie niezbędnej do 

zapewnienia prawidłowej działalności Wydziału. 

2. Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. 

3. Sekretarza i pozostałych członków, powołuje i odwołuje na wniosek Przewodniczącego Wydziału, Zarząd 

PZPN. 

 

§ 3 

1.   Całokształtem prac i działalnością Wydziału kieruje na bieżąco jego Przewodniczący. 
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2. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom i pracom Wydziału przewodniczy wyznaczony 

członek Wydziału, upoważniony każdorazowo przez Przewodniczącego Wydziału. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 może zostać udzielone w trybie określonym w § 5 ust. 5 i 6 

Regulaminu. 

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Wydziału organem powołanym do załatwiania spraw i podejmowania 

decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki w zakresie   działalności Wydziału jest Prezydium Wydziału, 

składające się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz wyznaczonego członka Wydziału. Przepis § 5 ust. 5 

Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

5. Wszystkie uchwały i decyzje Prezydium muszą być zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Wydziału lub w 

trybie określonym w § 5 ust. 5 Regulaminu. 

  

§ 4 

1. Do kompetencji Wydziału należy w szczególności: 

a)     Podejmowanie działań sprzyjających pozyskiwaniu funduszy strukturalnych, w szczególności środków 

pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej w celu ich wykorzystania dla rozwoju piłki nożnej w Polsce, 

b)     Działalność szkoleniowa w zakresie opracowywania strategii pozyskiwania i wykorzystywania funduszy 

strukturalnych i innych zewnętrznych środków finansowych, 

c)     Udział w tworzeniu wieloletnich programów i rocznych planów inwestycyjno-finansowych PZPN przy 

wykorzystaniu środków, o których mowa w lit. b), 

d)     W zakresie inwestycji własnych Związku — pozyskiwanie funduszy unijnych oraz innych zewnętrznych 

środków finansowych dla realizacji zadań własnych PZPN, 

e)     W zakresie inwestycji własnych Związku - dokonywanie ustaleń i przygotowywanie dokumentacji w 

ramach realizacji projektów z wykorzystaniem środków, o których mowa w lit. d), 

f)     W zakresie inwestycji własnych Związku — nadzór nad realizacją projektów piłkarskich z uzyskanych 

przez Związek funduszy unijnych i innych zewnętrznych środków finansowych, 

g)     Podejmowanie działań sprzyjających pozyskiwaniu przez wojewódzkie związki piłki nożnej i kluby 

piłkarskie funduszy unijnych i innych zewnętrznych środków finansowych, 

h)     Udzielanie niezbędnej pomocy w realizacji projektów piłkarskich wojewódzkich związków piłki nożnej i 

klubów piłkarskich przy wykorzystaniu środków, o których mowa w lit. g). 

i)     Realizacja innych zadań powierzonych przez Zarząd PZPN. 

2.  W związku z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 lit. c) — f) może być utworzone odrębne konto w 

ramach PZPN, które będzie zarządzane na zasadach określonych w odrębnej uchwale podjętej przez Zarząd 

PZPN. 

3.  W zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej Członkowie Wydziału potwierdzają zakres rzeczowo — 

finansowy wykonanych zadań. 

4.  W sprawach, o których mowa w ust. 1 lit. c) — f), dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w 

przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Polskiego Związku Piłki Nożnej wymagane jest współdziałanie 

dwóch osób spośród Prezesa PZPN, Wiceprezesów PZPN lub Sekretarza Generalnego, którzy    w    omawianym    

zakresie     mogą   także    działać    na    wniosek Przewodniczącego lub Sekretarza Wydziału. 

 

§ 5 

1.  Posiedzenia Wydziału odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące, w ustalonych terminach. 

2.  Posiedzenia Wydziału zwołuje i prowadzi Przewodniczący Wydziału. Przepis § 3 ust. 2 i § 5 ust. 5 

Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

3.  Uchwały Wydziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. 

4.  W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 

5.  Uchwały mogą być powzięte bez odbycia posiedzenia, zaś dyskusja i głosowanie może się odbywać za 

pośrednictwem telefonu, telegramu, telefaksu lub teleksu, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6.  W sytuacji podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 5 każdy z członków Wydziału biorących udział 

w głosowaniu powinien do dnia następnego posiedzenia potwierdzić, w formie pisemnej, sposób głosowania. 

 

§6 

1. Posiedzenia Wydziału są protokołowane, zaś wszystkie podjęte uchwały numerowane, a protokoły 

gromadzone w Księdze Protokołów. 

2.  Obecność na zebraniu członkowie Wydziału potwierdzają swoimi podpisami na liście obecności, za 

wyjątkiem sytuacji o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu. 

 

§7 

Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu PZPN. 
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§8 

Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie przez Zarząd PZPN. 

 

§9 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§ 10 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/31 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Dyscypliny PZPN 

   

Na podstawie art. 48 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału Dyscypliny PZPN  w następującym brzmieniu: 

      

 Regulamin Wydziału Dyscypliny PZPN 

 

I.  Zasady ogólne 

 

§ 1 

Wydział Dyscypliny (dalej Wydział Dyscypliny) Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN), jest 

jurysdykcyjnym organem dyscyplinarnym PZPN, powołanym do sprawowania orzecznictwa dyscyplinarnego w 

stosunku do członków władz (organów) PZPN, zawodników, trenerów, sędziów, menedżerów d.s. piłkarzy, 

licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, działaczy piłkarskich, klubów piłkarskich 

oraz innych podmiotów, pozostających w strukturach PZPN. 

 

§ 2 

Członkowie Wydziału Dyscypliny w sprawowaniu orzecznictwa dyscyplinarnego są niezawiśli i orzekają na 

zasadzie swobodnej oceny dowodów. 

 

§ 3 

Członkowie Wydziału Dyscypliny zobowiązani są zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z 

pełnieniem przez nich funkcji.  

 

§ 4 

Członkowie Wydziału Dyscypliny wykonują swoje obowiązki osobiście. 

 

II. Kompetencje Wydziału Dyscypliny 

 

§ 5 

1. Wydział Dyscypliny sprawuje orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach  przewinień dyscyplinarnych, 

określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN oraz innych aktach  prawa związkowego PZPN. 

2. Właściwość rzeczową i funkcjonalną Wydziału Dyscypliny w zakresie sprawowania władztwa 

jurysdykcyjnego określa Statut PZPN oraz Regulamin Dyscyplinarny PZPN.  

 

§ 6 

Wydział Dyscypliny opiniuje projekty przepisów prawa związkowego, dotyczących odpowiedzialności 

dyscyplinarnej oraz projekty rozwiązań ustrojowych w zakresie kompetencji  i organizacji organów 

jurysdykcyjnych PZPN.  

 

§ 7 

1. W razie stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego  poważnych  uchybień 

w działalności podmiotu, pozostającego w strukturach PZPN w zakresie przestrzegania prawa 
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związkowego, etyki lub współzawodnictwa sportowego w polskiej piłce nożnej, w tym w razie 

stwierdzenia zagrożeń dotyczących zjawiska korupcji, ksenofobii, rasizmu, chuligaństwa, 

bezpieczeństwa imprez piłkarskich Wydział Dyscypliny zawiadamia o dostrzeżonych uchybieniach 

właściwy organ, w szczególności Rzecznika Dyscyplinarnego lub Rzecznika Ochrony Prawa 

Związkowego. 

2. Zarząd PZPN może powołać na wniosek Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny spośród członków 

Wydziału Dyscypliny pełnomocnika do spraw współpracy z organami prokuratury i policji 

prowadzącymi postępowania w sprawach dotyczących korupcji i innych form oszustwa sportowego.  

 

 

§ 8 

Wszystkie  podmioty, pozostające w strukturach PZPN są obowiązane do udzielania pomocy Wydziałowi 

Dyscypliny w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego, w szczególności 

obowiązane są w wyznaczonym terminie złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić posiadane dowody.  

 

III. Skład Wydziału Dyscypliny 

 

§ 9 

1. Wydział Dyscypliny składa się z 7-12 członków, w tym Przewodniczącego, 2 (dwóch) 

Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.  

2. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz  pozostałych Członków Wydziału 

Dyscypliny powołuje i odwołuje Zarząd PZPN na wniosek Prezesa PZPN, przy czym powołanie 

Wiceprzewodniczących, Sekretarza i pozostałych Członków Wydziału Dyscypliny następuje po 

zapoznaniu się z rekomendacją Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny.  

 

§ 10 

1. Pracami Wydziału Dyscypliny kieruje Przewodniczący, w szczególności ustala organizację pracy 

Wydziału Dyscypliny oraz podział zadań między poszczególnymi członkami Wydziału Dyscypliny.  

2. Przewodniczący reprezentuje Wydział Dyscypliny na zewnątrz, w tym przed organami władzy publicznej 

oraz mediami. 

3.  Przewodniczący może upoważnić innego członka Wydziału Dyscypliny do reprezentowania Wydziału 

Dyscypliny na zewnątrz w określonych sprawach. 

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcje i zadania wykonuje jeden z 

Wiceprzewodniczących (według starszeństwa). 

 

IV. Posiedzenia Wydziału Dyscypliny 

 

§ 11 

1. Wydział Dyscypliny sprawuje swoje funkcje orzecznicze na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia pełnego składu Wydziału Dyscypliny zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący. W 

przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego funkcje i zadania w zakresie zwołania i przewodniczenia 

pełnemu składowi Wydziału Dyscypliny wykonuje jeden  z Wiceprzewodniczących (według 

starszeństwa).  

3.    Wydział Dyscypliny zobowiązany jest odbyć posiedzenie w terminie wyznaczonym przez 

Przewodniczącego.  

4. Posiedzenia Wydziału Dyscypliny zwoływane są w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu 

i odbywają się co do zasady w siedzibie PZPN lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu. 

Przewodniczący ze względu na charakter, zawiłość lub wagę sprawy może zwołać posiedzenie w każdym 

czasie. 

5. W sprawach pozaorzeczniczych, nie cierpiących zwłoki, Przewodniczący może podejmować decyzję 

jednoosobowo, informując na najbliższym posiedzeniu o jej treści Wydział Dyscypliny, który musi zająć 

stanowisko w tej sprawie.  

6. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia przekazuje się Członkom Wydziału Dyscypliny w sposób 

umożliwiający powzięcie informacji zawartej w zawiadomieniu, w szczególności przesyłką listowną lub 

faksem lub e-mail-em lub telefonicznie - co najmniej na 1 dzień przed terminem posiedzenia, podając w 

zawiadomieniu datę, godzinę, miejsce posiedzenia i porządek obrad.  

7. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony, chyba, że sprzeciwi się temu Przewodniczący 

posiedzenia. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być rozpatrywane, chociaż nie były umieszczone 

w porządku obrad posiedzenia. 
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§ 12 

1.  Przewodniczący posiedzenia z uwagi na charakter rozpatrywanej sprawy lub z innej ważnej przyczyny 

może zarządzić sporządzenie protokołu, stenogramu lub nagrania audio i/lub wizualnego z posiedzenia 

Wydziału Dyscypliny (lub części posiedzenia). W każdym takim przypadku protokoły będą 

odzwierciedlały przebieg obrad i zawierały między innymi imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu, 

porządek obrad, dokładne brzmienie podjętych orzeczeń, liczbę głosów oddanych na poszczególne 

orzeczenia oraz zdania odrębne i/lub zastrzeżenia.  

2.  Protokolanta, o ile nie jest nim Sekretarz Wydziału Dyscypliny, wyznacza Przewodniczący posiedzenia, 

który wraz z protokolantem podpisuje protokół. 

 

§ 13 

W posiedzeniach Wydziału Dyscypliny mogą uczestniczyć z urzędu: członkowie Zarządu PZPN, Komisji 

Rewizyjnej, Sekretarz Generalny, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego posiedzenia.    

 

V. Orzeczenia 

 

§ 14 

1. Wydział Dyscypliny orzeka w pełnym składzie osobowym lub w zespołach orzekających, składających 

się z 3 członków Wydziału Dyscypliny (dalej Zespół Orzekający) działających pod kierownictwem 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.  

2. Dla ważności orzeczeń Wydziału Dyscypliny, który rozpatruje sprawę w pełnym składzie osobowym 

wymagana jest obecność co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.  

3. Dla ważności orzeczeń rozpoznawanych w Zespołach Orzekających wymagana jest obecność 3 członków, 

w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

4. Do powołania lub odwołania składu Zespołu Orzekającego lub jego poszczególnych członków 

uprawniony jest wyłącznie Przewodniczący.  

5. Zespoły Orzekające mogą być powoływane do rozpoznania wskazanej przez Przewodniczącego sprawy 

(zespoły ad hoc) lub do rozpoznawania określonych kategorii spraw (stałe zespoły orzekające).  

6. Posiedzenia Zespołów Orzekających zwołuje Przewodniczący lub ten z Wiceprzewodniczących, który 

przewodniczy temu zespołowi. 

7. Zespołom Orzekającym mogą być powierzone do rozpoznania sprawy, które z uwagi na okoliczności 

ujawnione w chwili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub wyjaśniającego zagrożone są 

następującymi karami zasadniczymi: upomnienia, nagany, karą pieniężną, karą dyskwalifikacji na 

określoną ilość meczów.  

8. Zespołom Orzekającym nie mogą być przekazane do rozpoznania sprawy wszczęte na podstawie 

wniosku, złożonego przez Zarząd PZPN lub Rzecznika Dyscyplinarnego.  

9. W przypadku gdy w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Orzekający okaże się, że może 

nastąpić zmiana kwalifikacji prawnej czynu powodująca, że czyn zagrożony będzie karami surowszymi  

niż określone w § 14 ust. 7, Zespół Orzekający przekazuje sprawę do dalszego rozpoznania pełnemu 

składowi Wydziału Dyscypliny. W takim przypadku Przewodniczący może zarządzić powtórzenie 

czynności, przeprowadzonych przez Zespół Orzekający w toku dotychczasowego postępowania w całości 

lub części.  

10. Orzeczenia  Wydziału Dyscypliny (Zespołu Orzekającego) podejmowane są zwykłą większością głosów. 

Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego).  

11. Orzeczenia kończące sprawę Wydział Dyscypliny (Zespół Orzekający) ogłasza a następnie doręcza 

uczestnikom wraz z uzasadnieniem, sporządzonym w ciągu 14 dni od ogłoszenia,  zawierającym 

pouczenie  o sposobie i terminie wniesienia  odwołania.   

12. Orzeczenia Wydziału Dyscypliny (Zespołów Orzekających) podpisywane są przez Przewodniczącego 

(Wiceprzewodniczącego) i Sekretarza Wydziału Dyscypliny.   

13.     Odwołania od orzeczeń Wydziału Dyscypliny (Zespołów Orzekających), składane są za jego 

pośrednictwem do Związkowego Trybunału Piłkarskiego.  

14.  Odwołania, których nie odrzucono z przyczyn formalnych Wydział Dyscypliny  przekazuje 

Związkowemu Trybunałowi Piłkarskiemu wraz z pisemną opinią.  

15.   W przypadku wniesienia środka odwoławczego, reasumpcja nieprawomocnego orzeczenia Wydziału 

Dyscypliny może nastąpić wyłącznie kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych  członków 

Wydziału Dyscypliny, obradujących w pełnym składzie osobowym w rozumieniu § 14 ust 2.  

16. Sentencje orzeczeń Wydziału Dyscypliny mogą być publikowane w formie komunikatów  w środkach 

masowego przekazu. 
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17. Pisma, opracowania oraz komunikaty wydawane przez Wydział Dyscypliny podpisywane są przez 

Przewodniczącego albo upoważnionego przez niego członka Wydziału Dyscypliny, działającego łącznie z 

Sekretarzem Wydziału Dyscypliny PZPN.  

18.  Członkowie Wydziału Dyscypliny zainteresowani w sprawie są wyłączeni od jej rozpoznania i 

rozstrzygnięcia. 

                                                   

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 15 

1. Wydział Dyscypliny prowadzi akta wszystkich rozpoznawanych spraw. 

2. Sekretarz Wydziału Dyscypliny prowadzi ewidencję spraw dyscyplinarnych, w tym orzeczonych kar oraz 

książkę obecności i protokołów posiedzeń.  

 

§ 16 

Obsługę administracyjno-biurową działalności Wydziału Dyscypliny zapewnia Biuro PZPN.  

 

§ 17 

1. Za udział w pracach Wydziału Dyscypliny jej Członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość 

określa na wniosek Przewodniczącego Zarząd PZPN.  

2. Członkom Wydziału Dyscypliny przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Wydziału 

Dyscypliny.   

 

§ 18 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

 

§ 19 

Traci moc Regulamin Wydziału Dyscypliny PZPN z dnia 19 maja 2002 roku.  

 

§ 20 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z  dniem podjęcia.  

 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

32 

 

Uchwała nr I/32 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  

Regulaminu Kolegium Sędziów PZPN  

 

Na podstawie art. 57 § 1 pkt 2 w zw. z art. 59 § 3 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co 

następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Kolegium Sędziów PZPN w następującym brzmieniu:  

 

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

Na podstawie art. 57 §  1 pkt 2 i art. 59 § 3 Statutu PZPN przedstawia się co następuje: 

 

§ 1 

Kolegium Sędziów (zwane dalej KS PZPN) jest organem wykonawczym Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

kierującym działalnością sędziów piłkarskich zorganizowanych w Kolegiach Sędziów Wojewódzkich Związków 

Piłki Nożnej. KS PZPN działa zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

§ 2 

Pracami KS PZPN kieruje Zarząd, który składa się z Przewodniczącego powoływanego przez Zarząd PZPN oraz 

do 6 Członków powoływanych na wniosek Przewodniczącego KS. 
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Kandydaturę Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN, Prezes PZPN konsultuje z 16 Przewodniczącymi 

Kolegiów Sędziowskich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 

 

 

§ 3 

KS PZPN realizuje swoje zadania poprzez: 

 

1. Ustalanie zasad obsady sędziów na zawodach piłki nożnej i obserwatorów do prowadzenia egzaminów 

praktycznych na meczach Ekstraklasy, I ligi, II ligi, Pucharu Polski, Pucharu Ekstraklasy i innych 

organizowanych przez PZPN. 

 

2. Wytyczanie głównych kierunków szkolenia i doskonalenia arbitrów oraz systematycznego naboru kadr 

sędziowskich. 

 

3. Sprawowanie wszechstronnego nadzoru nad sędziami w przestrzeganiu Statutu PZPN, postanowień i 

Regulaminów oraz przepisów gry w piłkę nożną. 

 

4. Ustalanie interpretacji gry w piłkę nożną. 

 

5. Zachowanie należytego poziomu etyczno-moralnego wśród sędziów. 

 

6. Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów, obserwatorów i instruktorów szkolenia. 

 

7. Systematyczna współpracę z Wydziałami i Komisjami PZPN, Zarządami Kolegiów Sędziów 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i innymi organizacjami sportowymi oraz środkami masowego 

przekazu. 

 

8. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z zagranicznymi organizacjami sędziowskimi, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na wymianę doświadczeń w poszczególnych działaniach i interpretacje przepisów w 

piłkę nożną. 

 

9. Inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu zawodów i 

rozwoju organizacji sędziowskiej. 

 

§ 4 

1. Zarząd KS PZPN zobowiązany jest do organizowania Konferencji Przewodniczących Kolegiów 

Sędziów lub Wydziałów Sędziowskich Związków Piłki Nożnej, w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż 

dwa razy w roku. 

 

2. Konferencja stanowi organ doradczy Zarządu KS PZPN między innymi w sprawach ustalania 

wysokości składek Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego (KFP) oraz świadczeń dla rodzin zmarłych 

sędziów. 

 

§ 5 

1. Zarząd KS PZPN składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz do 5 członków.  

2. Członkowie Zarządu KS PZPN mogą pełnić funkcję oficjalnego obserwatora szczebla centralnego do 

65 roku życia. 

 

3. Członkowie Zarządu KS PZPN na polecenie Przewodniczącego KS mogą udawać się na dodatkowe 

obserwacje na nie więcej niż 7 spotkań w rundzie, jeżeli nie wykonują funkcji obserwatora. 

 

4. Kadencja Zarządu KS PZPN jest równa  kadencji Zarządu PZPN. 

 

5. Zarząd PZPN ma prawo zwykłą większością głosów zawiesić lub odwołać Przewodniczącego lub 

członka Zarządu KS PZPN w przypadku, gdy działania jego są sprzeczne ze Statutem i Regulaminami 

PZPN. 

 

6. W razie ustąpienia lub odwołania Przewodniczącego lub członka Zarządu KS PZPN Zarząd PZPN 

może powołać w jego miejsce inną osobę. 
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7. Zarząd KS PZPN składa Zarządowi PZPN sprawozdanie ze swojej działalności według potrzeb. 

 

§ 6 

Do kompetencji Zarządu KS PZPN należy: 

 

1. Wytyczanie głównych kierunków działalności sędziowskiej w zakresie szkolenia, egzaminów 

praktycznych (obserwacji), opracowanie centralnego programu szkolenia sędziów i obserwatorów. 

 

2. Wydawanie Przepisów Gry w Piłkę Nożną oraz ustalanie jednolitej ich interpretacji w oparciu o 

postanowienia międzynarodowych władz piłkarskich (FIFA, UEFA) oraz Zarządu PZPN. 

 

3. Nadzór nad przestrzeganiem przez sędziów Statutu PZPN, Regulaminów i postanowień, Uchwał 

Zarządu PZPN oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 

 

4. Organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych i seminariów dla czynnych sędziów, obserwatorów 

i wykładowców. 

 

5. Zwrócenie szczególnej uwagi na postępy utalentowanych młodych sędziów, stanowiących 

bezpośrednie zaplecze sędziów szczebla centralnego i rokujących nadzieje na prowadzenie zawodów na 

najwyższym poziomie. 

 

6. Podejmowanie działalności wychowawczej i kształtowanie postaw etyczno-moralnych w środowisku 

sędziowskim, ze szczególnym uwzględnieniem działań zapobiegającym zjawiskom patologicznym. 

 

7. Zgłaszanie do Zarządu PZPN kandydatów na sędziów oraz obserwatorów FIFA i UEFA. 

 

8. Występowanie z wnioskami o nadanie tytułów Sędziego Honorowego i Zasłużonego. 

 

9. Współdziałanie z poszczególnymi Wydziałami i Komisjami PZPN i Zarządami Kolegiów Sędziów 

Związków Piłki Nożnej. 

 

10. Współdziałanie ze środkami masowego przekazu w sprawach problematyki sędziowskiej oraz 

popularyzacji przepisów gry w piłkę nożną. 

 

§ 7 

Działalność organizacji sędziowskiej w uzgodnieniu z władzami PZPN może być sponsorowana pod warunkiem, 

ze wszystkie uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność szkoleniową. 

 

§ 8 

Rozliczenia honorariów dla sędziów i obserwatorów Ekstraklasy , I ligi, II ligi, Pucharu Ekstraklasy oraz 

Pucharu Polski (szczebla centralnego) według zryczałtowanych ekwiwalentów dokonuje Biuro PZPN. 

 

§ 9 

Zarząd KS PZPN powołuje Centralną Komisję Szkoleniową oraz inne komisje i zespoły robocze, jakie uzna za 

niezbędne dla swojej działalności. 

§ 10 

 

Poszczególni członkowie Zarządu KS PZPN oraz powołanych zespołów pracują na podstawie zakresu 

czynności. 

 

§ 11 

Posiedzenia Zarządu KS PZPN odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie rzadziej jednak niż raz 

w miesiącu i są protokołowane. 

 

§ 12 

1. Decyzje Zarządu KS PZPN podejmowane są w formie Uchwał. 

 

2. Dla ważności Uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym 

Przewodniczącego lub Sekretarza. 
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3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości rozstrzyga głos 

Przewodniczącego posiedzenia. 

 

4. Do reasumpcji Uchwały potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych członków Zarządu. 

 

5. Uchwały Zarządu Kolegium Sędziów dotyczące interpretacji Przepisów Gry w Piłkę Nożną, nadawania 

uprawnień do prowadzenia zawodów szczebla centralnego, wyników przeprowadzanych egzaminów 

praktycznych, teoretycznych i sprawnościowych, publikowane są w Komunikatach Zarządu KS PZPN 

po każdej zakończonej rundzie. 

 

§ 13 

Zasady powoływania i odwoływania sędziów i obserwatorów, ich prawa i obowiązki stanowią załączniki do 

niniejszego Regulaminu. 

 

§ 14 

 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Kolegium Sędziów PZPN oraz Zarządowi 

PZPN. 

 

§ 15 

Traci moc Uchwała Zarządu PZPN nr 4/30 Prezydium Zarządu PZPN z dnia 4 lipca 2000 r. 

 

§ 16 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/33 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Dokumentacji i Zasobów Archiwalnych 

 

Na podstawie art. 58 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Dokumentacji i Zasobów Archiwalnych w następującym brzmieniu:  

 

Regulamin Komisji ds. Dokumentacji i Zasobów Archiwalnych 

 

§ 1 

Komisja jest organem wykonawczym Zarządu PZPN powołanym do prowadzenia i nadzorowania procesu 

gromadzenia, katalogowania i przechowywania dokumentacji i zasobów archiwalnych dotyczących działalności 

Związku oraz ich bieżącą aktualizacją. 

 

§ 2 

Komisja składa się z 5-7 członków powołanych przez Zarząd PZPN spośród działaczy społecznych. 

 

§ 3 

W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, Sekretarz oraz członkowie. 

 

§ 4 

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Komisji.  

 

§ 5 

Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane na podstawie decyzji Zarządu na wniosek Przewodniczącego 

Komisji. 
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§ 6 

1. Do zakresu szczegółowych zadań Komisji należy gromadzenie materiałów archiwalnych do których zalicza 

się dokumenty dotyczące statutowej działalności PZPN w tym: 

Dokumenty związkowe, takie jak: 

a) Statut, regulaminy wszystkich organów (komórek organizacyjnych) oraz przepisy i postanowienia 

wewnętrzne Związku, 

b) protokoły i uchwały Walnych Zgromadzeń PZPN, 

c) protokoły, uchwały i komunikaty z zebrań Zarządu, Komisji ds. Nagłych, Komisji Rewizyjnej, Wydziału 

Dyscypliny, Związkowego Trybunału Piłkarskiego, Piłkarskiego Sądu Polubownego, 

d) protokoły z zebrań Kolegium Sędziów,  

e) protokoły Wydziałów: Szkolenia, Gier, Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, Piłkarstwa Młodzieżowego, 

Piłkarstwa Kobiecego i innych oraz Komisji: Futsalu, Medycznej, ds. Mediów, Etyki i Fair Play, ds. piłki 

plażowej i innych, 

f) protokoły z narad i konferencji o charakterze ogólnopolskim.  

Dokumenty dotyczące: 

a) ewidencji działaczy społecznych pracujących w organach Związku na szczeblu centralnym (ankiety osobowe 

wg ustalonego wzoru). 

b) ewidencji Prezesów, członków honorowych PZPN, 

c) ewidencji nadawanych wyróżnień, odznak, medali związkowych oraz odznaczeń państwowych, 

d) ewidencji i statystyki rozgrywanych zawodów międzypaństwowych i międzynarodowych przy udziale 

zespołów reprezentacyjnych (zawody oficjalne, towarzyskie, mistrzowskie MŚ, ME, Igrzyska Olimpijskie, itp.), 

e) statystyki ilości rozegranych zawodów przez zawodników reprezentacji narodowych w różnych kategoriach 

wiekowych, 

f) końcowe tabele rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy, I, II i III ligi, Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski 

juniorów w różnych kategoriach wiekowych oraz turniejów młodzieżowych.  

Zbiory PZPN, takie jak: 

a) nagrody, upominki, puchary, proporce, dyplomy, medale, emblematy, plakaty, 

b) zbiory znaczków, odznak, legitymacji, fotografii(indywidualnych i zbiorowych) działaczy i zawodników z 

okazji zawodów sportowych, zebrań, narad i innych ważnych wydarzeń z działalności PZPN, 

c) inne przedmioty mające wartość historyczną i muzealną dotyczące piłki nożnej.  

Wydawnictwa dot. piłki nożnej, takie jak: 

a) kronika PZPN, 

b) albumy jubileuszowe i okolicznościowe PZPN, 

c) informatory i periodyki fachowe wydawane przez Związek, 

d) albumy, informatory i inne opracowania ZPN, OZPN-ów oraz klubów piłkarskich, 

e) książki i opracowania autorów krajowych i zagranicznych poświęcone piłki nożnej. 

Dokumentacja zewnętrzna: 

a) statuty, regulaminy i inne regulacje prawne FIFA, UEFA oraz zagranicznych federacji piłkarskich, 

b) biuletyny i komunikaty oficjalne FIFA i UEFA, 

c) dzienniki i biuletyny urzędowe władz państwowych i sportowych. 

 

§ 7 

Dokumenty wymienione w § 6 ust. 1 pkt a)-f) poszczególne komórki organizacyjne zobowiązane są 

przekazywać w formie całorocznego zbioru za każdy rok kalendarzowy do Sekretariatu Komisji do dnia 28 

lutego następnego roku. 

 

§ 8 

Kadencja Komisji równa jest kadencji Zarządu. 

 

§ 9 

Zebrania komisji odbywają się raz na miesiąc i są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji. 

 

§ 10 

Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Wiceprezes PZPN ds. Organizacyjno-Finansowych. 

  

§ 11 

Komisja w realizacji swoich obowiązków i zadań współdziała bezpośrednio z Sekretarzem Generalnym 

Związku. 
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§ 12 

Prawo do interpretacji i zmian w regulaminie Komisji przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§ 13 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

  Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

34 

 

Uchwala nr I/34 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia Regulamin Komisji ds. Mediów PZPN 

 

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

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Mediów w następującym brzmieniu: 

 

Regulamin Komisji ds. Mediów 

 

§1 

Komisja ds. Mediów PZPN zwana dalej „Komisją" jest organem wykonawczym Zarządu PZPN powołanym do 

tworzenia pozytywnego klimatu wokół dyscypliny piłki nożnej, skupiania wokół polskiego futbolu osób o 

uznanym autorytecie i budowania piłkarskiego lobby. 

 

§2 

Działalność Komisji podlega Zarządowi PZPN, a bezpośredni nadzór sprawuje Wiceprezes PZPN ds. 

Organizacyjno - Finansowych. 

 

§3 

1. Komisja składa się z Przewodniczącego powołanego przez Zarząd PZPN, Sekretarza oraz 9-12 członków 

powoływanych na wniosek Przewodniczącego przez Zarząd PZPN. 

2. Członkowie Komisji reprezentują różne środowiska a przede wszystkim działaczy piłkarskich oraz 

dziennikarzy specjalizujących się w problematyce futbolowej. 

 

§4 

Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie decyzji Zarządu PZPN - po 

uzyskaniu opinii Przewodniczącego Komisji. 

 

§5 

Do kompetencji i zakresu działania Komisji należy: 

1. propagowanie inicjatyw i kontaktów promocyjnych Zarządu PZPN oraz jego organów, 

2. przygotowanie, redagowanie wydawnictw i materiałów promocyjnych PZPN, 

3. merytoryczny nadzór nad polityką promocyjno - wydawniczą PZPN, 

4. wydawanie dwumiesięcznika (kwartalnika) „Polska Piłka", 

5. współpraca z przedstawicielami prasy, radia, telewizji oraz Internetu, 

6. współpraca z wydziałami i komisjami działającymi w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej, 

7. współpraca z wszystkimi Wydziałami i Komisjami PZPN, a także Biurem Związku. 

 

§6 

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. 

2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek 

Komisji. 

3. Zawiadomienia o dniu, godzinie i miejscu posiedzenia powinny być doręczane członkom Komisji najpóźniej 

na 5 dni przed jego terminem. 

4. W posiedzeniach komisji mogą brać udział zaproszeni goście. 
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§7 

1. Uchwały i decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków Komisji, w tym Przewodniczącego zebrania.  

2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania. 

 

§8 

Posiedzenia Komisji są protokołowane. Przyjęcie protokółu winno nastąpić na najbliższym posiedzeniu. Po 

przyjęciu, protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Komisji. 

 

§9 

Kadencja Komisji równa jest kadencji Zarządu PZPN. 

 

§10 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§11 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/35 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu  

Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych 

 

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

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w następującym brzmieniu:   

   

Regulamin  

Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN  

 

§ 1 

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych, zwana dalej „Komisją Odwoławczą‖ jest organem 

wykonawczym Polskiego Związku Piłki Nożnej, realizującym procedurę licencyjną w postępowaniu 

odwoławczym dla klubów I i II ligi.   

 

§ 2  

Komisja Odwoławcza działa na podstawie art. 42 § 4 Statutu PZPN, Podręcznika Licencyjnego UEFA i 

niniejszego Regulaminu.  

 

 

§ 3 

1. Komisja Odwoławcza składa się z Przewodniczącego oraz 4 członków powoływanych i odwoływanych  przez 

Zarząd PZPN na 4-letnią kadencję. 

2. Każdy z członków Komisji Odwoławczej jest zobowiązany do podpisania deklaracji poufności, zgodnie z pkt. 

3.2.1.4.  Podręcznika Licencyjnego PZPN.  

 

§ 4 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Odwoławcza wybiera spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego 

oraz określa tryb swojej pracy. 

 

§ 5 

Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania od uchwał Komisji Licencyjnych Ekstraklasy, I lub II ligi  w 

przedmiocie odmowy przyznania licencji lub jej przedłużenia.  

 

§ 6 

Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie klubu w ciągu 7 dni od jego złożenia. 
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§ 7 

Uchwała Komisji Odwoławczej jest ostateczna oraz sporządzona na piśmie wraz z uzasadnieniem.  

 

§ 8 

1. Całokształtem prac Komisji Odwoławczej kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją na 

zewnątrz oraz wobec władz i organów PZPN.  

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego przejmuje Wiceprzewodniczący lub inny 

wyznaczony członek Komisji.   

3. Stronę techniczno-administracyjną działalności Komisji Odwoławczej PZPN zabezpieczają Departament 

Prawny oraz Departament Rozgrywek i Licencji PZPN, w którym przechowywana jest także dokumentacja 

licencyjna.  

§ 9 

1. Ubiegający się o licencję wnosi odwołanie w terminie zakreślonym przepisami licencyjnymi. O zachowanym 

terminie decyduje data stempla pocztowego listu poleconego lub dzień wysłania faksu.  

2. Posiedzenie Komisji Odwoławczej zwołuje Przewodniczący niezwłocznie po wpływie  odwołania Klubu od 

Uchwały podjętej przez Komisję I instancji.     

3. Komisja Odwoławcza może żądać dalszych informacji i/lub potwierdzającej  dokumentacji Kierownika 

Działu Licencji i/lub wnoszącego odwołanie.  

4. O terminie posiedzenia zawiadamia się Klub wnoszący odwołanie, którego przedstawiciel może brać udział w 

posiedzeniu i składać oświadczenia bądź udzielać odpowiedzi na pytania członków Komisji Odwoławczej oraz 

jej ekspertów.  

5. Przy rozpoznawaniu odwołania Komisja Odwoławcza może korzystać z pomocy ekspertów, powoływanych 

przez Zarząd PZPN do współpracy z Komisjami  Licencyjnymi PZPN. Ich głos jest tylko doradczym oraz nie 

biorą oni udziału w naradzie końcowej nad Uchwałą.  

6. Posiedzenia Komisji Odwoławczej są niejawne.  

7. Pracami Komisji Odwoławczej podczas posiedzenia kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący.   

8. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza pracownik Departamentu Rozgrywek i 

Licencji PZPN. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz  osoba sporządzająca protokół.   

 

§ 10 

1. Decyzje Komisji Odwoławczej są podejmowane  zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu 

Komisji, przy czym w przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego, lub w 

przypadku jego nieobecności, prowadzącego posiedzenie.  

2. Przewodniczący Komisji po zakończonym postępowaniu ogłasza podjętą uchwałę wraz z jej ustnym 

uzasadnieniem. 

3. W uzasadnionych przypadkach Komisja Odwoławcza może odroczyć do 3 dni ogłoszenie Uchwały.  

  

§ 11 

W przypadku złożenia odwołania przez Klub po terminie zakreślonym w przepisach licencyjnych, Komisja 

Odwoławcza pozostawia bez rozpoznania wniesiony środek odwoławczy. Decyzja ta jest również ostateczna i 

wiążąca.  

 

§ 12 

Uprawnienie do zmiany i interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

 

 

§ 13 

Niniejszy  Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                        

                        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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36 

 

Uchwała nr I/36 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu  

Komisji ds. Licencji Menedżerskich  

 

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

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Licencji Menedżerskich w następującym  brzmieniu: 

 

Regulamin Komisji ds. Licencji Menedżerskich 

 

§ 1 

1. Komisja ds. Licencji Menedżerskich, zwana dalej „Komisją‖, sprawuje nadzór nad postępowaniem w zakresie 

wydawania licencji dla Menedżerów d.s. piłkarzy oraz przestrzeganiem przez Menedżerów Kodeksu 

Postępowania Zawodowego. 

 

2. Komisja działa na podstawie postanowień Statutu PZPN oraz uchwały nr 1/7 z dnia 31 marca 2006 r. Zarządu 

PZPN w sprawie licencji dla Menedżerów d/s Piłkarzy. 

 

§ 2 

Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz 2 członków powoływanych i odwoływanych przez 

Zarząd PZPN na 4 - letnią kadencję. Członkowie Komisji mogą podlegać ponownemu powoływaniu. W składzie 

Komisji musi znaleźć się co najmniej jeden wykwalifikowany prawnik.  

 

§ 3 

1. Posiedzenia Komisji są zwoływane przez Przewodniczącego i odbywają się co najmniej raz na kwartał. 

 

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy. 

 

§ 4 

1. Do kompetencji Komisji w szczególności należy: 

a) dopuszczenie kandydatów  do egzaminu na menedżerów d.s. piłkarzy, 

b) przygotowanie 5 pytań w przedmiocie objętym zakresem egzaminu,  

c) przeprowadzenie pisemnych egzaminów dla kandydatów na menedżerów ds. piłkarzy, na podstawie testu 

przesłanego przez FIFA i pytań, o których mowa w pkt. b) oraz dokonanie sprawdzenia wyników egzaminu,    

d) ocena spełniania przez kandydatów, którzy zdali egzamin dalszych przesłanek umożliwiających wpis na listę 

menedżerów d.s. piłkarzy oraz przedstawianie propozycji w tym zakresie Zarządowi PZPN, 

e) prowadzenie rejestru umów zawartych przez menedżerów ds. piłkarzy oraz rejestru polis ubezpieczeniowych, 

f) wyznaczanie minimalnych sum ubezpieczenia OC. 

 

2. Całokształtem Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec 

władz i organów PZPN. 

 

3. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego przejmuje wyznaczony członek Komisji. 

 

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1 Komisja może podejmować uchwały i decyzje zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej 3 członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego 

Komisji lub osoby prowadzącej zebranie. 

 

5. Obsługę techniczno-administracyjną działalności Komisji zapewnia wyznaczony pracownik PZPN. 

Dokumentacja licencyjna przechowywana jest w Biurze Związku.    

§ 5 

1. Posiedzenia Komisji są niejawne. 

2.Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza wyznaczony członek Komisji. Protokół 

podpisują osoby: prowadząca zebranie oraz sporządzająca protokół. 

 

§ 6 

Decyzje Komisji podlegające zaskarżeniu (weryfikacji) są uzasadniane z urzędu. 
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§ 7 

Komisja posiada prawo składania wniosków do Wydziału Dyscypliny PZPN o nałożenie kar dyscyplinarnych 

oraz o zawieszenie lub pozbawienie licencji. 

 

§ 8 

Prawo zmiany i interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§ 9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

37 

 

Uchwała nr I/37 Zarządu Polskiego Związku Piłki  

z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia  

Regulaminu działania Komisji Medycznej 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt h) w związku z art. 58 § 4 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, 

co następuje: 

 

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji Medycznej w następującym brzmieniu:  

 

 

REGULAMIN  KOMISJI  MEDYCZNEJ 

 

§ 1 

Komisja Medyczna jest organem wykonawczym Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej powołanym do 

sprawowania nadzoru i koordynacji  spraw  opieki medycznej w Polskim  Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 2 

Do kompetencji Komisji Medycznej należy w szczególności: 

1. Koordynacja spraw związanych ze zwalczaniem dopingu w sporcie,  w tym   prac Zespołu Antydopingowego 

polegających w szczególności na:   

-  organizacji  i prowadzeniu  szkoleń dla lekarzy klubowych i opiekujących się Reprezentacjami Narodowymi w 

zakresie przepisów antydopingowych, 

-  organizacji  szkoleń dla zawodników piłki nożnej w klubach Ekstraklasy, I i II Ligi, jak również Reprezentacji 

Narodowych w zakresie programów antydopingowych,  

- przygotowaniu i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla zawodników, lekarzy, trenerów, 

itp. w omawianym zakresie, 

- stałej współpracy ze strukturami UEFA i FIFA działającymi w obszarze walki z dopingiem w piłce nożnej,  

2. Koordynacja działalności  i  prac Komisji Licencji Lekarskich, w tym  nadzór nad procesem licencjonowania 

lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II Ligi oraz Reprezentacjach  Narodowych, 

3. Koordynacja i nadzór nad działaniem systemu kształcenia ustawicznego dla lekarzy licencjonowanych,  

4. Koordynacja i nadzór nad Centralnym Rejestrem Urazów i Chorób,    

5. Koordynacja prac Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży,  

6. Koordynacja prac Zespołu ds. Licencji dla Terapeutów i Trenerów Odnowy Biologicznej,  

7. Koordynacja prac Zespołu ds. Akredytacji Ośrodków Medycznych przy PZPN, 

8. Koordynacja prac Zespołu ds. Opieki Medycznej w Reprezentacjach Narodowych, 

9. Zorganizowanie systemu badań lekarskich kwalifikacyjnych oraz okresowych dla zawodników piłki nożnej na 

każdym poziomie zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych,  

10. Zorganizowanie minimum dwóch konferencji szkoleniowych rocznie dla lekarzy pracujących w piłce nożnej 

w roku. 

11. Zorganizowanie i nadzór nad systemem ustawicznego szkolenia dla masażystów i trenerów odnowy 

biologicznej,  

12. Stała współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z komisjami medycznymi FIFA (w tym F-MARC), UEFA 

oraz Komisjami Medycznymi Narodowych Federacji Piłkarskich w Europie i na świecie,  
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13. Utrzymywanie i rozwijanie stałej współpracy z trenerami, Szkołą Trenerów PZPN, redakcją czasopisma 

„Trener‖ 

14. Utrzymywanie i rozwijanie współpracy z Kolegium Sędziów, 

15. Zorganizowanie opieki medycznej dla sędziów piłkarskich,  

16. Delegowanie lekarzy, masażystów, czy trenerów odnowy biologicznej do udziału w konferencjach i 

kongresach UEFA, FIFA oraz innych federacji sportowych.  

 

§ 3 

Realizacja  powyższych zadań  Komisji Medycznej  następuje w następujących formach:  

1. Spotkania Prezydium Komisji Medycznej ( co najmniej 10 razy w roku ).  Celem spotkań jest wytyczenie dla 

poszczególnych zespołów zadań krótko i długoterminowych oraz rozliczanie ich z realizacji dotychczasowych 

zadań. 

2. Spotkania poszczególnych Zespołów -  odbywające się w zależności od trybu pracy przyjętego przez 

przewodniczącego każdego zespołu, 

3. Przygotowanie projektów zadań Komisji Medycznej  oraz poszczególnych zespołów wraz z kosztami ich 

realizacji oraz przedstawianie Zarządowi PZPN. Po zatwierdzeniu przez Zarząd PZPN realizowane są przez 

Komisję Medyczną lub/i poszczególne zespoły pod nadzorem Przewodniczącego Komisji Medycznej. 

 

§ 4 

1. W skład Komisji Medycznej wchodzą Przewodniczący Komisji Medycznej oraz zaproponowani przez 

Przewodniczącego Komisji Medycznej i powołani przez Zarząd PZPN członkowie w liczbie nie większej niż 20 

osób.  

2. Pracami Komisji Medycznej oraz nadzór nad pracami  Zespołów Roboczych funkcjonujących w ramach 

Komisji sprawuje bezpośrednio Przewodniczący. 

3. Przewodniczący reprezentuje Komisję Medyczną na zewnątrz, zwołuje posiedzenia oraz informuje Zarząd 

PZPN o działalności Komisji. 

4. Przewodniczący powołuje  wszystkich szefów poszczególnych zespołów roboczych oraz swoich zastępców do 

poszczególnych zadań. 

5. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji Medycznej kieruje wyznaczony przez niego 

członek Komisji Medycznej.  

 

§ 5 

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

członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub osoby prowadzącej posiedzenie.   

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.  

 

§ 6 

Działalność Komisji Medycznej zabezpiecza od strony techniczno-organizacyjnej  Biuro PZPN.  

 

§ 7 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian przysługuje 

Zarządowi PZPN 

 

§ 8 

Niniejszy  Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN  Grzegorz Lato 

 

 

38 

 

Uchwała nr I/38 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Szkolenia PZPN 

 

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

 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału Szkolenia PZPN w następującym brzmieniu: 
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Regulamin Wydziału Szkolenia PZPN  

 

§ 1 

Wydział Szkolenia PZPN jest organem wykonawczym Zarządu PZPN powołanym do projektowania i 

realizowania zadań w zakresie szkolenia trenerów oraz selekcji i szkolenia piłkarzy nożnych, rywalizujących na 

boiskach polskich i międzynarodowych. 

 

§ 2 

W skład Wydziału Szkolenia PZPN wchodzą: Przewodniczący Wydziału, Dyrektor Sportowy PZPN, a także 

zaproponowani przez Przewodniczącego Wydziału i powołani przez Zarząd PZPN: koordynator (kierownik) 

sekcji wyszkolenia, sekretarz oraz do 20 członków. 

 

§ 3 

Do zakresu zadań Wydziału Szkolenia należy: 

      a)  projektowanie strategii rozwoju piłki nożnej w Polsce, 

b) programowanie procesu kształcenia oraz dokształcania instruktorów i trenerów, 

c) projektowanie, nadzorowanie i realizowanie systemu licencjonowania trenerów na terenie kraju, 

d) opiniowanie kandydatur na stanowisko selekcjonera I reprezentacji oraz wybór pozostałych trenerów 

zespołów reprezentacyjnych PZPN, a także nadzór i ocena pracy szkoleniowców poszczególnych 

reprezentacji młodzieżowych, 

e) kontrola i ocena pracy trenerów zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Szkolenia Sportowego 

Młodzieży, 

f) analiza i ocena poziomu wykształcenia trenerów w ligach zawodowych, amatorskich i Wojewódzkich 

Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży, 

g) analiza i ocena gry zespołów ligowych i reprezentacyjnych, 

h) współpraca z AWF-ami w przetwarzaniu danych uzyskiwanych z obserwacji gry i szkolenia oraz w 

badaniach naukowych, związanych z procesem treningowym, 

i) współpraca z redakcją czasopisma „Trener‖, 

j) popularyzacja podręczników, pism fachowych i innych materiałów szkoleniowych z wykorzystaniem 

strony internetowej Wydziału Szkolenia. 

k) cykliczne opracowanie unifikacji procesu szkolenia w piłce nożnej, 

l) nadzór nad pracą i działalnością  Szkoły Trenerów PZPN, 

m) monitorowanie, analiza oraz sporządzanie wniosków obserwacyjnych z Mistrzostw Świata i Mistrzostw 

Europy w piłce nożnej, 

n) delegowanie trenerów do udziału w konferencjach i kongresach UEFA i FIFA oraz innych federacji 

sportowych, 

o) współpraca Wydziału Szkolenia ze Stowarzyszeniem Trenerów Piłki Nożnej, Spółką Orange 

Ekstraklasa, Piłkarską Liga Polską oraz wszystkimi Wydziałami PZPN,  

p) organizowanie narad, konferencji szkoleniowych dla trenerów i lekarzy sportowych. 

§ 4 

Posiedzenia Wydziału Szkolenia PZPN odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 

 

§ 5 

Przyjmuje się następujące zasady funkcjonowania Wydziału Szkolenia PZPN:  

 

a) Projekty zadań wraz z kosztami ich realizacji przedstawiane są Zarządowi PZPN w formie strategicznej 

działalności Wydziału;  po zatwierdzeniu przez Zarząd realizowane są przez Komisje lub Zespoły 

Robocze pod nadzorem Przewodniczącego Wydziału . 

b) Strategiczne i strukturalne  zadania z zakresu polityki szkoleniowej Związku  

 realizowane są  przez wyznaczone Komisje Wydziału Szkolenia.  

c) Do Komisji i Zespołu Roboczego  wchodzą wyznaczeni przedstawiciele Wydziału Szkolenia, a także 

zaproszeni do współpracy trenerzy, naukowcy i lekarze oraz inne osoby na podstawie merytorycznych 

kwalifikacji. 

d) Komisja lub Zespół Roboczy wybiera ze swojego grona koordynatora. 

e) Komisja lub Zespół Roboczy  przygotowuje materiały (projekty i analizy) referowane przez 

koordynatora lub upoważnioną przez niego osobę  na posiedzeniu Wydziału. 

 

§ 6 

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

Wydziału. 
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2. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Wydziału lub wyznaczonego przez niego członka 

Wydziału prowadzącego zebranie. 

3. Reasumpcja uchwały może być podjęta na tym samym posiedzeniu, większością 2/3 głosów w obecności tych 

samych członków, którzy podejmowali uchwałę. 

4. Uchwały wymagające  decyzji Zarządu PZPN są uzasadniane. 

 

§ 7 

Sekretarz Wydziału Szkolenia prowadzi dokumentację ( akta i protokoły ) z działalności Wydziału, które są 

przechowywane w Biurze Związku. 

 

§ 8 

Przewodniczący reprezentuje Wydział na zewnątrz, zwołuje posiedzenia oraz informuje Zarząd PZPN o 

działalności Wydziału. 

 

§ 9 

Pracami Wydziału Szkolenia PZPN kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez 

niego członek Wydziału. 

 

§ 10 

Kadencja Wydziału Szkolenia równa jest kadencji Zarządu PZPN. 

 

§ 11 

Działalność Wydziału Szkolenia PZPN od strony techniczno-organizacyjnej zabezpiecza Biuro PZPN. 

 

§ 12 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian przysługuje 

Zarządowi PZPN. 

 

§ 13 

W sprawach uregulowanych odrębnymi uchwałami Wydział Szkolenia posiada uprawnienia organu 

orzekającego w sprawach dotyczących trenerów.  

      

§  14 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

§ 15 

Traci  moc uchwała nr V/72 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Wydziału Szkolenia PZPN.  

 

                                                                                 Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/39 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie utworzenia struktury PZPN  

ds. organizacji i przebiegu Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej  

UEFA EURO 2012 na terenie Polski 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w związku z art. 12 § 1 pkt 6) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

1. W związku ze stanowiskiem Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) dotyczącym rozpoczęcia działań 

związanych z organizacją Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012, 

niniejszym upoważnia się Wiceprezesa PZPN ds. Zagranicznych, Przewodniczącego Zespołu PZPN ds. EURO 

2012 – Pana Adama Olkowicza do podjęcia działań zmierzających do utworzenia struktury organizacyjnej PZPN 

dla realizacji przedsięwzięć dotyczących organizacji i przebiegu UEFA EURO 2012 na terenie Polski -  w 

postaci Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. 

 

2. Jedynym udziałowcem Spółki, o której mowa w ust. 1, jest Polski Związek Piłki Nożnej.  
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3. Ustala się, że Wiceprezes PZPN ds. Zagranicznych – Pan Adam Olkowicz będzie okresowo przekazywał 

Zarządowi PZPN informacje o prowadzonych działaniach w zakresie spraw objętych niniejsza Uchwałą.   

 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                             Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/40 z dnia 7 stycznia 2009 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia projektu zmian do Statutu PZPN na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 

zwołane na dzień 24 stycznia 2009 roku 

 

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

 

I. Po wysłuchaniu stanowiska Przewodniczącego Zespołu Statutowego PZPN – Pana Adama Gilarskiego i 

zapoznaniu się z treścią projektu zmian do Statutu PZPN opracowanego przez ww. Zespół Statutowy Zarząd 

PZPN rekomenduje pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekt zmian do Statutu PZPN , 

stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

Załącznik do uchwały nr I/40 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

 

 

U C H W A Ł A 

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 z dnia 24 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w Statucie PZPN 

 

W celu realizacji postanowień „Porozumienia z dnia 8 października 2008 roku zawartego pomiędzy Polskim 

Związkiem Piłki Nożnej a Ministrem Sportu i Turystyki‖, a także  w celu zapewnienia zgodności Statutu PZPN 

z treścią  Statutu Wzorcowego FIFA  oraz usprawnienia działania władz Związku – na podstawie art. 26 pkt. 1 )  

oraz art. 77 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. W Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. W art. 12 § 2 wyrazy „ decyzji osób, o których mowa w art.68‖ zastępuje się wyrazami „ uchwał Zarządu lub 

decyzji Sekretarza Generalnego‖.  

 

2. Art. 15 § 2 otrzymuje nowe, następujące  brzmienie:        

§ 2.  Członkami PZPN mogą być także inne osoby prawne, działające na rzecz sportu piłki nożnej przyjęte w 

poczet członków PZPN na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

 

3. Art.15 § 7 otrzymuje nowe, następujące  brzmienie:  

§ 7. Członkostwo Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w PZPN powstaje z chwilą przyjęcia ich w poczet 

członków przez Walne Zgromadzenie Delegatów na podstawie pisemnej deklaracji i zarejestrowanego przez sąd 

statutu określonego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej‖.  

 

4. Art. 32 § 8  otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

§ 8. W przypadkach, o których mowa w § 3 Zarząd PZPN większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy 

obecności bezwzględnej większości członków Zarządu może, z wyłączeniem Prezesa PZPN, czasowo zawiesić 

członka Zarządu, do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów, które winno podjąć uchwałę w sprawie 

zawieszonego członka Zarządu. Niniejsze rozwiązanie odnosi się odpowiednio do zawieszenia członka Komisji 

Rewizyjnej PZPN.‖  
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5. Dotychczasowy art. 32 § 8 otrzymuje numerację art. 32 § 9 w brzmieniu: 

§ 9. Postanowienia § 1 - § 8 stosuje się odpowiednio w razie zgłoszenia propozycji odwołania przez Zarząd 

Związku  członka organu jurysdykcyjnego PZPN.  

 

6. Art.36 § 6 zdanie 1 otrzymuje nowe  brzmienie:  

§ 6. Kierując pracami Zarządu Prezes nadzoruje wykonanie uchwał: Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

Zarządu oraz Komisji d.s. Nagłych.  

 

7. Art. 38 § 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

§ 1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej 8 razy w roku.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

      

                                            Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN  
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Uchwała nr I/41 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  interpretacji  

uchwały nr XIII/221 z dnia 26 września 2008 roku 

 

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

 

I. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dot. treści uchwały nr XIII/221 z  dnia 26 września 2008 roku 

Zarządu PZPN przyjmuje się, iż każdemu członkowi Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 złotych od każdej udzielonej licencji.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/42 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany w składzie  

Wydziału ds. Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

 

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

 

I. Odwołuje się Pana Jacka Sowę ze funkcji Sekretarza Wydziału ds. Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

43 

 

Uchwała nr I/43 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   

uzupełnienia składu Komisji ds. Mediów 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Mediów do składu ww. Komisji powołuje się Pana Jacka Sowę.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/44 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Pana Marcina Sabata  

w skład Wydziału ds. Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Marcina Sabata na funkcję Sekretarza Wydziału ds. Wojewódzkich Związków Piłki 

Nożnej.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

45 

 

Uchwała nr I/45 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania komisji  

ds. przeprowadzenia rozmów z kierownictwem KS Widzew Łódź S.A. 

 

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

 

I. Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego – Pana Janusza Matusiaka powołuje się 

komisję ds. przeprowadzenia rozmów z kierownictwem KS Widzew Łódź S.A.  w następującym składzie:  

 

1. Witold Dawidowski 

2. Mirosław Malinowski 

3. Jacek Masiota  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/46 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany  

w składzie Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi 

 

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

 

I. Odwołuje się Pana Pawła Kobyłeckiego ze składu Komisji ds. Licencji KlubowychII ligi. 

  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/47 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu  

Komisji Licencji Menedżerskich 

 

Na podstawie art. 58 § 3  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Licencji Menedżerskich do składu ww. Komisji powołuje się Panią 

Beatę Olczak.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/48 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany 

Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt h) w zw. z art. 47 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. W  Regulaminie Piłkarskiego Sądu Polubownego, przyjętego Uchwałą nr III/70 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu PZPN,  § 11  ust. 1   otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Piłkarski Sąd Polubowny składa się z 23 arbitrów powołanych przez Zarząd PZPN.‖ 

  

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.  

 

III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

tj. U. nr III/70 z  17.12.2008 r.  

zm. U. nr I/48 z 7.01.2009 r.  

 

Uchwała nr III/70 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt h) w zw. z art. 47 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO PZPN  

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

W celu ułatwienia rozstrzygania sporów o charakterze majątkowym, powstających w związku z uprawianiem w 

Polsce sportu piłki nożnej, powołany jest "Piłkarski Sąd Polubowny". 

§ 2 

"Piłkarski Sąd Polubowny" zwany dalej Sądem Polubownym, działający w ramach Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, korzysta z pełnej autonomii i niezależności w toku postępowania oraz orzekania. 

§ 3 

1. Siedzibą Sądu Polubownego jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Miejscem rozprawy i orzekania jest z reguły siedziba Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie. 

3. Z ważnych przyczyn Przewodniczący Sądu Polubownego lub Przewodniczący Zespołu Orzekającego może 

wyznaczyć inne miejsce rozprawy i orzekania. Powinno to nastąpić w formie uzasadnionego zarządzenia. 

4. Sąd Polubowny używa pieczęci ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby. 

Właściwość 
§ 4 

1. Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe, powstałe na tle 

uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania 

arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN. 

2. Do kompetencji Sądu Polubownego należą w szczególności sprawy dotyczące:  
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a) majątkowych stosunków cywilnoprawnych pochodnych stosunków członkowskich istniejących między 

zawodnikami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi,  

b) ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie lub promocję zawodnika w związku ze zmianą 

przynależności klubowej, 

c) umów sponsorskich i menedżerskich, 

d) umów między organizatorami imprez piłkarskich a ich partnerami wyspecjalizowanymi w dziedzinie 

sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i promocyjnych, 

e) wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem zawodów piłkarskich, 

f) umów dotyczących sprzętu zawieranych w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej, 

g) umów o dzieło lub zlecenia zawieranych z trenerami i instruktorami piłkarskimi oraz innymi uczestnikami 

ruchu sportowego, w tym trenerami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, 

h) ubezpieczeń w sporcie piłki nożnej. 

§ 5 

Sąd Polubowny nie jest uprawniony do przeprowadzania kontroli decyzji organizacji sportowych podjętych w 

postępowaniu dyscyplinarnym  i wewnątrzorganizacyjnym, przewidzianym przez inne przepisy związkowe lub 

klubowe. 

§ 6 

Kluby i związki sportowe, osoby fizyczne uprawiające sport piłki nożnej lub zajmujące się jego organizacją, 

podmioty gospodarcze profesjonalnie zajmujące się futbolem oraz wszelkie inne osoby prawne prawa 

prywatnego lub publicznego, mogą poddać pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego każdy spór majątkowy, 

dotyczący uprawiania sportu piłki nożnej lub zwrócić się o wydanie w tym zakresie opinii konsultacyjnej. 

§ 7 

Sąd Polubowny realizuje swoją podstawową funkcję przez wydawanie orzeczeń arbitrażowych w sprawach 

poddanych mu do rozpatrzenia na podstawie zapisu na sąd polubowny, którego przedmiotem są prawa 

pozostające w dyspozycji stron i nie objęte treścią stosunków prawa pracy. 

§ 8 

Niezależnie od realizacji funkcji określonej w paragrafie poprzedzającym, Sąd Polubowny może udzielić 

stronom pomocy przez zastępcze wyznaczanie arbitrów oraz przez podejmowanie czynności o charakterze 

organizacyjnym i konsultacyjnym, w sprawach wymienionych w § 4 i § 6 nin. Regulaminu, kierując się przy ich 

załatwianiu zasadami obowiązującymi w postępowaniu arbitrażowym. 

§ 9 

Sąd Polubowny jest właściwy do rozstrzygania sporów majątkowych wymienionych w § 4 i § 6 nin. 

Regulaminu, jeżeli: 

a) strony sporządziły zapis na sąd polubowny lub 

b) powód w pozwie poddał się kompetencji Sądu Polubownego, a pozwany na zapytanie Przewodniczącego lub 

Sekretarza Sądu wyraził zgodę na tę właściwość,  

c) stanowią tak przepisy PZPN, FIFA lub UEFA. 

§ 10 

1. Zespół Orzekający ma kompetencję do orzekania o właściwości Sądu. 

2. W przypadku braku właściwości Sądu pozew ulega odrzuceniu na rozprawie lub nn posiedzeniu niejawnym.  

3. Zarzut braku właściwości Sądu musi być podniesiony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.  

 

Organizacja 

 

§ 11 

1. Piłkarski Sąd Polubowny składa się z 23 arbitrów powołanych przez Zarząd PZPN. 

2. Arbitrzy Sądu Polubownego są powoływani na okres 4 lat i mogą być ponownie powołani na dalsze kadencje. 

3. Członkiem Sądu Polubownego nie może być sędzia państwowy. 

§ 12 

1. Arbitrem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.  

2. Arbitrem Sądu Polubownego może być tylko osoba wpisana na listę jego członków. 

3. Arbiter jest niezawisły, nie jest on reprezentantem którejkolwiek ze stron. Powierzoną mu funkcję sprawuje w 

sposób bezstronny, według swej najlepszej wiedzy i sumienia. Powinien zachować w tajemnicy przebieg narady 

i głosowania. 

4. Arbiter nie może przyjąć funkcji jeżeli w danej sprawie może istnieć uzasadniona wątpliwość co do jego 

bezstronności lub niezależności.  
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§ 13 

Przed objęciem swojej funkcji, członkowie Sądu Polubownego podpisują indywidualnie deklarację o 

następującej treści: 

―DEKLARUJĘ UROCZYŚCIE, ŻE Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ I PRZY WYKORZYSTANIU PEŁNI 

POSIADANEJ WIEDZY, WYKONYWAĆ BĘDĘ PRAWIDŁOWO I SUMIENNIE FUNKCJE ARBITRA, ŻE 

ZACHOWAM W TEJEMNICY PRZEBIEG NARAD, GŁOSOWAŃ, ŻE BĘDĘ POSTĘPOWAĆ Z PEŁNĄ 

OBIEKTYWNOŚCIĄ I NIEZALEŻNOŚCIĄ.‖ 

§ 14 

1. W przypadku ustąpienia, nie wypełniania obowiązków członka Sądu Polubownego lub w razie rażącego 

naruszenia obowiązków wiążących się ze sprawowaniem funkcji arbitra, Zarząd PZPN - na wniosek Prezydium 

Sądu - może odwołać danego arbitra i na jego miejsce powołać inną osobę. 

2. W razie śmierci arbitra lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych Zarząd PZPN powołuje 

nowego arbitra. 

§ 15 

1. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Sądu Polubownego są powoływani i odwoływani przez 

Zarząd PZPN.  

2. Na pierwszym posiedzeniu Sądu Polubownego danej kadencji jego członkowie wybierają ze swojego grona 2 

członków Prezydium Sądu. 

3. Bieżącą działalnością Sądu Polubownego kieruje jego Prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, 

Wiceprzewodniczący,  Sekretarz  i 2 członków, o których mowa w ust. 2.  

4. W razie ustania członkostwa w Sądzie Polubownym członka jego Prezydium, Sąd Polubowny w pełnym 

składzie wybiera spośród siebie nowego członka Prezydium. 

§ 16 

Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem Sądu Polubownego oraz Przewodniczącym Zespołu 

Orzekającego może być jedynie arbiter, który ma wyższe wykształcenie prawnicze, wiedzę i praktykę w 

działalności sportowej na szczeblu ogólnopolskim, a przy tym wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego, 

notariusza lub prokuratora albo w przeszłości wykonywał zawód sędziego państwowego, z zastrzeżeniem treści 

§ 11 ust. 3 nin. Regulaminu. 

§ 17 

Do zadań Prezydium Sądu Polubownego w szczególności należy: 

1. rozstrzyganie na wniosek Przewodniczącego lub Sekretarza kwestii właściwości Sądu, 

2. prowadzenie i ogłaszanie listy członków Sądu, 

3. wydawanie opinii o charakterze prawno-konsultacyjnym, związanych z uprawianiem sportu piłki nożnej, 

4. uchwalanie i dokonywanie zmian Regulaminu Kosztów Sądu Polubownego oraz Regulaminu Honorariów 

Arbitrów, 

5. wykonanie innych funkcji przewidzianych dla Prezydium Sądu w nin. Regulaminie. 

§ 18 

O ile nin. Regulamin nie przewiduje inaczej, uchwały Prezydium Sądu Polubownego są skuteczne tylko 

wówczas, jeżeli zostały podjęte bezwzględną większością głosów, przy obecności na posiedzeniu Prezydium co 

najmniej 3 członków. 

§ 19 

1. Przewodniczący  Sądu Polubownego kieruje jego pracami oraz reprezentuje go na zewnątrz.  

2. Bieżącą administrację Sądu Polubownego prowadzi Sekretarz, korzystający z pomocy personelu biurowego. 

§ 20 

1. Zadaniem Przewodniczącego Sądu Polubownego jest podejmowanie wszelkich czynności koniecznych do 

prawidłowego wykonywania sądownictwa arbitrażowego, jeżeli nie zostały one zastrzeżone dla Prezydium lub 

powierzone Sekretarzowi.  

Do uprawnień Przewodniczącego  Sądu Polubownego należy w szczególności: 

a) rozstrzyganie o zasadności żądania wyłączenia arbitra zgłoszonego przez stronę (§ 30), 

b) prowadzenie postępowania pojednawczego lub upoważnienie do  tego Sekretarza lub innego członka 

Prezydium Sądu, 

c) wyznaczenie arbitra na wniosek strony (§ 23 ust. 2) lub w zastępstwie strony, która odmawia lub zaniedba 

wyznaczenia arbitra w ciągu zakreślonego terminu (§ 23 ust. 1) oraz wyznaczenie Przewodniczącego Zespołu 

Orzekającego w przypadku, gdy arbitrzy nie mogą osiągnąć porozumienia co do jego osoby (§ 23 ust. 3). 

2. W wypadku, gdy Przewodniczący Sądu Polubownego zostanie wybrany Przewodniczącym lub członkiem 

Zespołu Orzekającego, to uprawnienia do podejmowania czynności, o których mowa w ust. 1 przechodzą na 

Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. 

3. W razie nieobecności Przewodniczącego obowiązki jego wykonuje Wiceprzewodniczący. 
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§ 21 

1. Zadaniem Sekretarza Sądu Polubownego jest podejmowanie zgodnie z nin. Regulaminem – wszelkich 

czynności dla zapewnienia prawidłowego biegu każdego postępowania arbitrażowego, z zastrzeżeniem 

uprawnień przysługujących przewodniczącym Zespołów Orzekających.  

Do uprawnień Sekretarza Sądu Polubownego w szczególności należy:   

a) prowadzenie korespondencji ze stronami,  

b) sprawdzanie autentyczności otrzymanych pism i ewentualnie żądanie 

    dostarczenia nowych dokumentów, 

c) zabezpieczenie technicznej strony przebiegu postępowań toczących się przed  

   Sądem Polubownym, 

d) dokonywanie doręczeń pism i orzeczeń arbitrażowych. 

2. Sekretarz Sądu Polubownego prowadzi jego administrację i wykonuje postanowienia Prezydium. 

 

Zespoły orzekające 

§ 22 

1. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów poddanych kompetencji Sądu Polubownego należy do trzyosobowych 

Zespołów Orzekających. 

2. Każda ze stron wyznacza jednego arbitra z listy członków Sądu, zaś obaj arbitrzy wybierają z tej listy  

superarbitra, który przewodniczy Zespołowi Orzekającemu. 

§ 23 

1. W wypadku, gdy którakolwiek ze stron odmawia wyznaczenia arbitra lub nie wskaże go w terminie 

zakreślonym przez Sąd Polubowny , to wówczas Przewodniczący Sądu Polubownego  wyznacza arbitra w 

zastępstwie strony. 

2. Przewodniczący  Sądu może wyznaczyć arbitra w zastępstwie strony na jej wniosek skierowany do Sądu 

Polubownego przed upływem terminu zakreślonego stronie do wyznaczenia arbitra. 

3. W wypadku, gdy arbitrzy wyznaczeni przez strony nie mogą w ciągu dwóch tygodni osiągnąć porozumienia, 

co do wyboru superarbitra, to wówczas wyznacza go Przewodniczący Sądu. 

§ 24 

W wypadku, gdy arbiter nie może pełnić funkcji, albo jeżeli z jego powodu przewleka się w sposób istotny 

postępowanie arbitrażowe, to wówczas - na wniosek stron - Prezydium Sądu może zarządzić wstąpienie arbitra 

zastępczego w miejsce dotychczasowego arbitra. 

Wyłączenie arbitra 

§ 25 

1. Wyznaczony arbiter powinien wyłączyć się niezwłocznie od udziału w sprawie jeśli uzna, że istnieją ku temu 

względy prawne lub osobiste. Arbiter może być także wyłączony przez Przewodniczącego Sądu Polubownego, 

uwzględniającego umotywowane żądanie strony. 

2. Arbiter powinien zawiadomić Przewodniczącego lub Sekretarza Sądu o zachodzącej podstawie swego 

wyłączenia i natychmiast zaniechać podejmowania jakichkolwiek czynności w danej sprawie. 

§ 26 

1. Arbiter powinien odmówić przyjęcia funkcji w danej sprawie lub zrezygnować z jej pełnienia, jeśli uzna, że 

nie może być bezstronnym, albo jeżeli według przepisów  prawnych obowiązujących w miejscu i czasie 

rozprawy oraz orzekania, dotyczy go przyczyna wyłączenia. 

2. W szczególności arbiter powinien wyłączyć się od udziału w sprawie w następujących sytuacjach: 

a) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

że wynik sprawy może oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, 

b) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego 

stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia, 

c) w sprawach osób związanych z arbitrem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

d) w sprawach, w których był on lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był adwokatem lub radcą prawnym 

jednej ze stron, 

e) w sprawach, w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak również w sprawach o ważność 

aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznawanego oraz w sprawach, w których 

występował jako prokurator.  

Powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 27 

Niezależnie od przyczyn wymienionych w paragrafie poprzedzającym Przewodniczący Sądu może wyłączyć 

arbitra na wniosek strony, która wykazuje, że między arbitrem a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi 

stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności arbitra. 
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§ 28 

1. Wniosek o wyłączenie arbitra strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, 

uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia i wskazując innego arbitra, który ewentualnie zastąpi wyłączonego 

arbitra, wskazanego wcześniej przez wnioskującą stronę. 

2. Strona która przystąpiła do rozprawy powinna uprawdopodobnić ponadto, że przyczyna wyłączenia dopiero 

później  powstała lub stała się jej znana. 

3. Aż do rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie, arbiter może spełniać tylko czynności nie cierpiące zwłoki. 

§ 29 

Odpis wniosku strony o wyłączenie arbitra wyznaczonego przez stronę przeciwną Sekretarz Sądu doręcza 

drugiej stronie, wzywając ją, aby w zakreślonym - nie krótszym niż dwa tygodnie - terminie wyznaczyła, na 

wypadek ewentualnego uwzględnienia wniosku, innego arbitra. W przeciwnym razie, w przypadku 

uwzględnienia wniosku, arbitra, w miejsce wyłączonego, wyznaczy Przewodniczący Sądu Polubownego. 

§ 30 

Wniosek o wyłączenie arbitra wraz z ewentualną odpowiedzią na wniosek strony przeciwnej rozpoznaje i 

rozstrzyga Przewodniczący Sądu Polubownego. 

§ 31 

1. Wniosek strony o wyłączenie Przewodniczącego Zespołu Orzekającego (superarbitra) rozpoznaje Prezydium 

Sądu Polubownego. Przepis § 28 stosuje się odpowiednio. 

2. W razie wyłączenia superarbitra, arbitrzy winni w terminie tygodniowym wyznaczyć nowego 

Przewodniczącego Zespołu Orzekającego. Niedotrzymanie tego terminu powoduje wyznaczenie superarbitra 

przez Prezydium Sądu Polubownego. 

§ 32 

Zgłaszającego w złej wierze wniosek o wyłączenie arbitra, Prezydium Sądu Polubownego może ukarać grzywną 

w wysokości do 1.000 złotych. 

Kompetencja Sądu Polubownego  

 § 33 

Sąd Polubowny jest właściwy do rozpoznania sporu  wynikającego z klauzuli prorogacyjnej sformułowanej w 

odrębnym dokumencie lub w umowie materialnoprawnej (np. w umowie transferowej, kontrakcie piłkarskim lub 

trenerskim), względnie z regulaminu organizacji sportowej wskazującego na kompetencję Sądu do rozpatrzenia 

sprawy.  

§ 34 

W przypadku sporządzenia przez strony odrębnego zapisu na sąd polubowny,  powinien on zawierać dokładne 

oznaczenie przedmiotu sporu albo stosunku prawnego, z którego spór wynikł lub może wyniknąć. Dopuszczalne 

jest zarówno zawarcie specjalnej umowy o poddanie pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego sporu już 

istniejącego (tzn. kompromis), jak i zamieszczenie w umowie głównej klauzuli przewidującej, że wszelkie spory 

mogące wyniknąć w przyszłości z tej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny (tzn. klauzula 

kompromisarska).  

§ 35 

Sąd Polubowny ma prawo interpretacji kompromisu lub klauzuli prorogacyjnej. 

§ 36 

1. Sąd Polubowny oraz Zespół Orzekający stosując postanowienia niniejszego Regulaminu - uwzględniają  

postanowienia regulaminu statuującego właściwość niniejszego Sądu, ewentualnie umowy o arbitraż, jeżeli 

ona jest sporządzona , o ile nie są one sprzeczne z Regulaminem Sądu. 

2. Zespół Orzekający rozstrzyga spór według prawa wybranego przez strony lub – gdy strony nie wybiorą 

prawa – według ogólnych reguł prawa najściślej związanego ze stosunkiem prawnym, którego spór dotyczy. 

§ 37 

W sytuacji przewidzianej w § 9 lit. b) Sąd Polubowny może rozpoznać spór majątkowy dotyczący uprawiania 

sportu piłki nożnej, jeżeli powód w pozwie poddał się właściwości Sądu Polubownego, a pozwany na zapytanie 

Przewodniczącego  lub Sekretarza wyraził na piśmie zgodę na tę właściwość. 

 

Czynności procesowe 
§ 38 

1. Strony mogą określić same, aż do chwili rozpoczęcia postępowania, tryb postępowania, który powinien być 

stosowany w toku rozpoznania sprawy. 

2. W wypadku, gdy strony tego nie uczyniły, Sąd Polubowny stosuje tryb postępowania określony w poniższych 

przepisach. Zespół Orzekający nie jest związany przepisami postępowania cywilnego. Nie może jednak 

zaniechać wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. 

§ 39  

1. Wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym następuje przez wniesienie pozwu. Pozew wnoszony jest 

do Sądu wraz z niezbędną liczbą kopii przeznaczonych dla każdej z osób pozwanych. 
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2. W przypadku uchylenia przez sąd państwowy wyroku Sądu Polubownego, podjęcie przez ten Sąd jeszcze raz 

postępowania w sprawie następuje na podstawie stosownego wniosku powoda. 

3. Pozew powinien zawierać: 

a) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów, 

b) dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie 

przytoczonych okoliczności, 

c) oznaczenie wartości przedmiotu sporu. 

4. Pozew może również wskazywać arbitra wyznaczonego przez stronę lub zawierać wniosek o wyznaczenie 

arbitra przez Sekretarza Sądu.  

§ 40 

Wymienione w pozwie dowody z dokumentów, jak również teksty zawartych między stronami umów i 

porozumień powinny być dołączone do pozwu w odpisach lub fotokopiach, których zgodność z oryginałem ma 

być potwierdzona. 

§ 41 

1. Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową, aby w terminie przez niego oznaczonym, nie krótszym niż 7 dni 

uiściła opłatę rejestracyjną oraz określony wpis i uzupełniła pozew, jeżeli jego treść nie odpowiada wymogom z 

§ 38 ust. 3. Wysokość opłaty rejestracyjnej i wpisu jest określona w Regulaminie Kosztów Piłkarskiego Sądu 

Polubownego.  

2. W razie nie uzupełnienia pozwu lub nie uiszczenia opłaty rejestracyjnej i/lub wpisu w całości w terminie 

oznaczonym przez Sekretarza Sądu - pozew podlega zwrotowi.  

3. W braku wskazania arbitra w pozwie Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową do wyznaczenia arbitra w 

zakreślonym terminie.  

4. Jeżeli strona powodowa cofnie powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia przed dokonaniem wyboru arbitrów 

i superarbitra Sekretarz Sądu wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.  

5. Cofnięcie powództwa, bez zrzeczenia się roszczenia jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę.  

6. Zespół Orzekający, może podczas pierwszej rozprawy, określić rzeczywistą wartość przedmiotu sporu. 

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.  

§ 42 

1. Po wszczęciu postępowania i uiszczeniu opłaty rejestracyjnej  oraz wpisu  Sekretarz Sądu Polubownego 

doręcza stronie pozwanej pozew wraz z regulaminem i listą arbitrów oraz wzywa ją, aby w ciągu zakreślonego 

terminu wyznaczyła jednego arbitra i  wniosła odpowiedź na pozew. Termin ten biegnie od chwili doręczenia i 

nie może być krótszy niż 7 dni.  

2. Nie wniesienie w zakreślonym terminie odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje dalszego biegu sprawy. 

3. Po złożeniu przez pozwanego odpowiedzi na pozew, Przewodniczący Zespołu Orzekającego może zarządzić 

w miarę potrzeby wymianę dalszych pism przygotowawczych, przy czym oznaczy wówczas porządek składania 

pism, terminy w których należy je składać i okoliczności, które mają być wyjaśnione. 

§ 43 

1. Do czasu zakończenia pierwszej rozprawy , strona pozwana może wnieść powództwo wzajemne , jeżeli 

roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie 

należy do właściwości Sądu Polubownego. 

2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega 

rozpoznaniu przez Zespół Orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego. 

3. Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia jeżeli pozostaje on w 

związku z roszczeniem powoda.  

§ 44 

1. W przypadku uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub po stronie pozwanej osoby te wyznaczają 

zgodnie jednego arbitra w terminie oznaczonym przez Sekretarza Sądu. 

2. W razie nie wyznaczenia arbitra przez w/w osoby w terminie określonym w ust.1 , arbitra wyznacza Sekretarz 

Sądu. 

3. Wezwania lub inne pisma kierowane są przez Sekretarza Sądu lub stronę  do wszystkich osób występujących 

po każdej ze stron.  

§ 45 

W postępowaniu przed Sądem wszystkich uczestników obowiązuje zasad poufności, o ile strony nie wyraziły 

zgody na ujawnienie osobom trzecim okoliczności sprawy w całości lub w części.  

§ 46 

Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może aż do 

zamknięcia rozprawy w I instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna). 

§ 47 

1. Wstąpienie do spraw interwenient uboczny powinien zgłosić w piśmie, w którym poda, jaki ma interes 

prawny we wstąpieniu i do której ze stron przystępuje. Pismo to należy doręczyć obu stronom. 
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2. Interwenient uboczny może ze wstąpieniem do sprawy połączyć dokonanie innej czynności procesowej. 

§ 48 

1. Każda ze stron może zgłosić opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego, jednakże nie później 

niż przy rozpoczęciu najbliższej rozprawy.  

2. Zespół Orzekający oddali opozycję po przeprowadzeniu co do niej rozprawy, jeżeli interwenient 

uprawdopodobni, że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy. 

3. Mimo wniesienia opozycji interwenient uboczny bierze  udział w sprawie, dopóki orzeczenie uwzględniające 

opozycję nie stanie się prawomocne. 

§ 49 

Interwenient uboczny jest uprawniony do wszelkich czynności procesowych dopuszczalnych według stanu 

sprawy. Nie mogą one jednak pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której 

przystąpił. 

§ 50 

Interwenientowi ubocznemu należy od chwili jego wstąpienia do sprawy doręczać, tak jak stronie, 

zawiadomienia o terminie i  posiedzeniach sądowych oraz pisma i orzeczenia sądowe. 

§ 51 

1. W wypadku, gdy wynik sprawy może mieć wpływ na roszczenia regresowe lub odszkodowawcze jednej ze 

stron w stosunku do osoby trzeciej, każda ze stron może, do zakończenia pierwszej rozprawy, postawić wniosek 

o zawiadomienie tej osoby o toczącej się sprawie z wezwaniem do wzięcia udziału w charakterze interwenienta 

ubocznego. 

2. Sekretarz Sądu Polubownego przekazuje jeden egzemplarz wniosku wraz załącznikami do osoby trzeciej z 

wezwaniem, by zakreślonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, oświadczyła, czy przystępuje do sprawy w 

charakterze interwenienta ubocznego. 

§ 52 

W sprawie może występować kilku interwenientów po każdej stronie. 

§ 53 

Interwenientowi ubocznemu nie przysługuje prawo wyboru arbitra.  

§ 54  

1. Sąd Polubowny dokonuje doręczeń za pośrednictwem poczty, listem poleconym, w tym za potwierdzeniem 

odbioru.  

2. Każde pismo w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone jeżeli zostało wręczone adresatowi, 

dostarczone do siedziby jego przedsiębiorstwa, do miejsca zwykłego pobytu adresata lub na jego adres 

pocztowy.  

3. Pismo w postępowaniu arbitrażowym uważa się także za doręczone , jeżeli zostało wysłane do ostatniego 

znanego miejsca siedziby przedsiębiorstwa lub na ostatni znany adres adresata wskazany w umowie, blankiecie 

firmowym lub korespondencji pomiędzy stronami listem poleconym lub w inny sposób potwierdzający próbę 

doręczenia.  

4. Zawiadomienie lub pismo uważa się za doręczone w dniu doręczenia, zgodnie z  ust. 1-3.  

5. Na wniosek i koszt strony, albo z urzędu doręczenie może być dokonane również w inny sposób. 

6. W sprawach nie cierpiących zwłoki, Zespół Orzekający może wzywać strony, świadków, biegłych lub inne 

osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z pominięciem sposobów przewidzianych w ust. 1-5 

jeżeli uzna to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Dotyczy to również doręczeń oraz zarządzeń 

mających na celu przygotowanie rozprawy, zwłaszcza zaś żądania niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy 

dokumentów. 

 

Postępowanie pojednawcze 

§ 55 

Każde postępowanie sporne może być, z urzędu lub na wniosek strony, poprzedzone postępowaniem 

pojednawcze, którego celem jest zawarcie ugody przez strony. 

§ 56 

Wyznaczenie terminu i przeprowadzenie postępowania pojednawczego należy do Przewodniczącego Sądu, 

względnie z jego upoważnienia do innego członka Prezydium Sądu. 

§ 57 

1. W wypadku. gdy w postępowaniu pojednawczym nie dojdzie do zawarcia ugody przez strony, wówczas na 

wniosek powoda  wszczyna się postępowanie sporne. 

2. W wypadku, gdy powód w ciągu 3 tygodni od zakończenia postępowania pojednawczego nie złoży wniosku o 

wszczęcie postępowania, uważa się, że pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z 

jego wniesieniem. 
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§ 58 

Ugoda zawarta przez strony w postępowaniu pojednawczym jest spisywana w protokole i podpisywana przez 

strony oraz arbitra prowadzącego to postępowanie. Treść każdej ugody powinna być zakończona 

sformułowaniem: ―podpisano i zobowiązano się realizować w dobrej wierze obowiązki wynikające z niniejszej 

ugody.‖ 

Przebieg postępowania arbitrażowego  

§ 59 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego wydaje przed rozprawą zarządzenia niezbędne do jej przygotowania, 

kieruje rozprawą i jest odpowiedzialny za sporządzanie uzasadnień postanowień procesowych i końcowego 

orzeczenia arbitrażowego. 

§ 60 

1. Rozprawy przed Sądem Polubownym nie są publiczne. 

2. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia strony Sekretarz Sądu.  

3. Członkowie Prezydium Sądu Polubownego, a także po dwóch mężów zaufania, wprowadzonych przez strony, 

mogą się przysłuchiwać sprawie. 

§ 61 

1. Każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności. 

2. Niestawienie się na rozprawę strony - prawidłowo powiadomionej o terminie - nie wstrzymuje biegu 

postępowania i podejmowania czynności procesowych. 

3. Strony mogą być zastępowane przez upoważnionych pełnomocników. 

4. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być adwokat lub radca prawny, a ponadto współuczestnik sporu, 

licencjonowany menedżer ds. piłkarzy, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające 

ze stroną w stosunku przysposobienia.  

5. Pełnomocnikiem osoby prawnej może być adwokat lub radca prawny, a ponadto upoważniony działacz lub 

pracownik tej osoby.  

§ 62 

1. Rozprawa odbywa się w języku polskim. 

2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego powołuje tłumacza, o ile ma się odbyć przesłuchanie osoby, nie 

mogącej zeznawać w języku polskim. 

§ 63 

W toku rozprawy stronom powinna być stworzona możliwość przedstawienia twierdzeń - tak co do faktów, jak i 

co do prawa - które uznają  za właściwe dla obrony swych praw. 

§ 64 

1. Po wywołaniu sprawy  najpierw powód, a potem pozwany zgłaszają ustnie wnioski formalne  i żądania oraz 

przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Strony mogą ponadto wskazywać podstawy prawne swych 

wniosków i żądań. 

2. Każda ze stron obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących 

okoliczności faktycznych. 

3. Rozprawa obejmuje ponadto, stosownie do okoliczności, postępowanie dowodowe i roztrząsanie jego 

wyników. 

§ 65 

1. Zespół Orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron. W 

szczególności , Zespół Orzekający może dopuścić dowód z dokumentów, dokonywać oględzin oraz 

przesłuchiwać strony, świadków i biegłych, a także odbierać od nich przyrzeczenie. 

2. Zespół Orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania na podstawie 

wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zespół Orzekający ocenia ,na tej podstawie , jakie znaczenie 

nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego 

przeprowadzeniu. 

3. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół Orzekający może zlecić taką 

czynność jednemu z arbitrów lub przeprowadzić dowód w inny właściwy sposób.  

4. Sąd może pobierać zaliczki na czynności dowodowe przeprowadzone przez Zespół Orzekający lub 

wyznaczonego arbitra.  

§ 66  

1. Każdy dokument, który nie został dotychczas przedstawiony  Zespołowi Orzekającemu i stronie przeciwnej, 

może być złożony na rozprawie. 

2. Zespół Orzekający może zażądać przedstawienia dokumentu, będącego w posiadaniu strony, a nie złożonego 

w trakcie procedury pisemnej, jeżeli jest to konieczne dla wyjaśnienia całokształtu sprawy.  

§ 67 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego może zarządzić przedstawienie dokumentów, ksiąg i planów  

znajdujących się u stron lub osób trzecich, względnie przeprowadzenie oględzin. 
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§ 68 

 

1. Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych 

wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków w 

zakresie kosztów i merytorycznego rozstrzygnięcia, jakie mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub 

niezastosowania się do zarządzeń Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.  

2. Zespół Orzekający pominie środki dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione 

lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki.  

§ 69 

1. Pozwany nie może odmówić wdania się w spór co do istoty sprawy, chociaż wniósł zarzuty formalne.  

2. Strony mogą podnosić wszystkie okoliczności, które mogą wyjaśnić ich stanowisko w sprawie.  

§ 70 

1. Przewodniczący Zespołu Orzekającego otwiera, prowadzi i zamyka rozprawę, upoważnia do zadawania pytań 

i ogłasza orzeczenie.  

2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego może odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa, jak również 

uchylić pytanie, jeżeli uzna je za niewłaściwe lub zbędne.  

§ 71 

Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli Sąd stwierdzi nieprawidłowości w doręczeniu wezwania albo jeżeli 

nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnymi wydarzeniami lub inną znaną Sądowi Polubownemu 

przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.  

§ 72 

1. Nie wcześniej niż po upływie terminu zakreślonego do wniesienia odpowiedzi na pozew, postępowanie może 

zostać zawieszone na wniosek strony.  

2. W razie zawieszenia postępowania na wniosek powoda lub na zgodny wniosek stron postępowanie nie podjęte 

przez którąkolwiek ze stron w ciągu roku zostaje umorzone.  

3. Sąd Polubowny może również zawiesić postępowanie w wypadku, gdy:  

1)rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego,  

2) rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji państwowej,  

3) ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby mieć wpływ na 

rozstrzygnięcie sprawy cywilnej.  

4. W przypadku, gdy postępowanie karne, dyscyplinarne lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, a jego 

rozpoczęcie zależy od wniosku strony, Sąd Polubowny zakreśli termin do jego złożenia do odpowiedniego 

organu.  

§ 73 

W wypadku, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania Sąd Polubowny postanowi 

podjąć zawieszone wcześniej postępowanie (§ 71 ust. 3) z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia kończącego 

postępowanie przed innym organem; Zespół Orzekający może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, 

podjąć dalsze postępowanie.  

§ 74 

1. Z rozprawy i każdej czynności Sądu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu 

Orzekającego oraz protokolant.  Protokolanta wyznacza Sekretarz Sądu. 

2. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony za pomocą aparatury dźwiękowej , o czym należy 

przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności.  

3. Stronom i ich pełnomocnikom Sąd Polubowny udostępnia możliwość przejrzenia akt sprawy, w tym 

protokółów w godzinach urzędowania , przy czym Sąd nie wydaje odpisów i kopii protokółów.  

4. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokółu nie później jednak jak na następnym posiedzeniu 

, a jeśli chodzi o protokół rozprawy, na której nastąpiło jej zamknięcie – dopóki wyroku nie wydano.  

§ 75 

1. W celu zabezpieczenia roszczenia, którego dochodzenie jest możliwe przed Sądem Polubownym, każda ze 

stron może wystąpić do właściwego sądu państwowego w trybie przewidzianym w art. 730 i nast. kpc.  

2. Strony mogą również poddać się dobrowolnie środkom zabezpieczającym zaproponowanym przez Sąd 

Polubowny lub każdą ze stron. 

3. Działając w trybie określonym w ust. 2 Zespół Orzekający, a przed jego powołaniem Prezydium Sądu może – 

na wspólny wniosek stron – zarządzić środki  zabezpieczające, które uzna za konieczne ze względu na przedmiot 

sporu. 

4. W związku z podjęciem środków, o których mowa w ust. 3 Sąd Polubowny może zażądać od każdej ze stron 

stosownych zabezpieczeń. 

5. Na wniosek którejkolwiek ze stron, są Polubowny może uchylić lub zmienić postanowienie wydane w trybie 

ust. 3. 
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§ 76 

Sąd Polubowny może stosować środki zabezpieczające przy uwzględnieniu rozwiązań istniejących w polskim 

kodeksie postępowania cywilnego oraz wykorzystywanych w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym.  

Zamknięcie rozprawy i głosowanie 
§ 77 

1. Przewodniczący zamyka rozprawę, gdy Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do 

stanowczego rozstrzygnięcia lub gdy Zespół Orzekający uzna, że strony mogły wystarczająco przedstawić 

okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw. Przed zamknięciem rozprawy Przewodniczący 

udziela stronom głosu.  

2. Można zamknąć rozprawę również w wypadku, gdy ma być przeprowadzony jeszcze dowód przez arbitra 

wyznaczonego lub dowód z akt, wyjaśnień organów państwowych lub społecznych, a rozprawę co do tych 

dowodów Zespół Orzekający uzna za zbyteczną.  

§ 78 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego może otworzyć zamkniętą rozprawę  na nowo, jeżeli przed wydaniem 

wyroku , Zespół Orzekający uzna to za konieczne.  

§ 79  

Narada i głosowanie Zespołu Orzekającego odbywają się bez udziału stron i osób trzecich.  

 

Orzeczenie arbitrażowe 

 

§ 80 

1. Orzeczenie arbitrażowe ma postać wyroku lub postanowienia Sądu Polubownego. Niezależnie od tego mogą 

być wydawane zarządzenia i inne decyzje procesowe.  

2. Wyrok Sądu Polubownego może mieć treść zasądzającą, ustalającą lub kształtującą.  

§ 81 

1. Wyrok Sądu Polubownego zapada większością głosów.  

2. Arbiter, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc 

odpowiednią wzmiankę na orzeczeniu i składając do akt sprawy pisemne uzasadnienie do zdania odrębnego.  

§ 82 

1. W wypadku, gdy co do wysokości kwoty, którą Zespół Orzekający ma zasądzić, powstaną trzy różne zdania, 

to wówczas głos oddany na kwotę najwyższą uważa się za głos oddany na kwotę bezpośrednio niższą.  

2. W przypadkach usprawiedliwionych sytuacją prawną lub faktyczną przynajmniej jednej ze stron, Sąd 

Polubowny może orzekać również według zasad słuszności.  

3. W sprawach o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia się lub w innych 

sprawach majątkowych, gdy Zespół Orzekający uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest 

niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swojej oceny, opartej na 

rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.  

§ 83 

1. Wyrok Sądu Polubownego powinien zawierać:  

f)  miejsce i datę wydania wyroku,  

g)  oznaczenie stron i arbitrów,  

h)  rozstrzygnięcie o żądaniach stron,  

i)  przytoczenie motywów, którymi kierował się Zespół Orzekający,  

j)  podpisy wszystkich arbitrów,  

2. W wypadku, gdy którykolwiek z arbitrów odmówi podpisu lub nie może podpisać wyroku, zaznacza się to na 

samym wyroku. Wyrok podpisany przez większość arbitrów ma moc prawną.  

3. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego zasądza się jedynie adwokatom lub radcom prawnym, 

reprezentującym strony w postępowaniu przed Sądem Polubownym.  

4. Niezależnie od treści umowy zawartej między adwokatem lub radcą prawnym a stroną Zespół Orzekający 

może zasądzić koszty, o których mowa w ust. 3, przy uwzględnieniu stawek minimalnych przewidzianych 

właściwymi rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie i 

radcowskie, nie więcej jak 3.000 PLN.  

§ 84 

1. Orzeczenie arbitrażowe powinno być ogłoszone na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę.  

2. W sprawie zawiłej Zespół Orzekający może odroczyć ogłoszenie wyroku na okres do trzech tygodni. W 

postanowieniu o odroczeniu należy wyznaczyć termin i miejsce ogłoszenia wyroku i ogłosić je niezwłocznie po 

zamknięciu rozprawy.  

§ 85  

W wypadku, gdy ogłoszenie orzeczenia arbitrażowego zostało odroczone, może go dokonać Przewodniczący 

Zespołu Orzekającego. Nieobecność stron(y) nie wstrzymuje ogłoszenia.  
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§ 86 

Ogłoszenie wyroku lub postanowienia Sądu Polubownego dokonuje się przez odczytanie sentencji, po czym, 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego podaje ustnie zasadnicze  powody rozstrzygnięcia.  

§ 87 

W ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyroku Sekretarz Sądu Polubownego, doręcza obu stronom za pokwitowaniem 

lub dowodem doręczenia odpis orzeczenia arbitrażowego z uzasadnieniem, opatrzony pieczęcią Sądu i 

podpisany za zgodność przez Sekretarza.  

§ 88 

1. Zespół Orzekający może z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od daty doręczenia 

orzeczenia dokonać uzupełnienia jego treści, jeżeli okaże się, że żądanie pozwu lub inna kwestia sporna albo 

rozstrzygnięcie o opłatach i poniesionych kosztach postępowania, zostało częściowo lub całkowicie pominięte. 

Uzupełniające orzeczenie arbitrażowe zapada po przeprowadzeniu nowej rozprawy, na którą wzywa się strony.  

2. Omyłki pisarskie lub rachunkowe, jak również inne oczywiste omyłki w treści orzeczenia mogą być 

sprostowane postanowieniem na wniosek jednej ze stron lub z urzędu przez Zespół Orzekający w każdym 

czasie.  

3. Rozstrzygnięcie o uzupełnieniu lub o sprostowaniu orzeczenia arbitrażowego staje się integralną częścią 

uzupełnionego lub sprostowanego orzeczenia. Dalsze jego odpisy powinny być wydawane w brzmieniu 

uwzględniającym dokonanie zmiany.  

§ 89 

1. Zespół Orzekający, który wydał orzeczenie arbitrażowe, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego 

treści, zgłoszone przez strony.  

2. Postanowienie w sprawie wykładni orzeczenia arbitrażowego Zespół Orzekający może wydać na posiedzeniu 

niejawnym.  

§ 90  

Wydatki Sądu Polubownego, które powstały w związku z uzupełnieniem, sprostowaniem i wykładnią orzeczenia 

arbitrażowego nie obciążają stron.  

Ponowne rozpatrzenie sprawy  

§ 91 

W ciągu 2 tygodni od doręczenia stronie orzeczenia z uzasadnieniem, może ona złożyć do Sądu Polubownego 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w pięcioosobowym zmienionym składzie orzekającym, wyznaczonym 

przez Prezydium Sądu.  

§ 92 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien czynić zadość wymogom przewidzianym dla pisma 

procesowego, oraz zawierać oznaczenie kwestionowanego orzeczenia, przytoczenie zarzutów i ich uzasadnienie 

oraz wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w określonej części.  

§ 93 

Strona przeciwna może w ciągu 2 tygodni od doręczenia jej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnieść 

nań odpowiedź skierowaną do Sekretarza Sądu.  

§ 94 

Prezydium Sądu może na posiedzeniu niejawnym wstrzymać wykonanie orzeczenia arbitrażowego, co do 

którego złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; może jednak uzależnić wstrzymanie od złożenia 

zabezpieczenia.  

§ 95 

Rozprawa mająca na celu rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odbywa się bez względu na 

niestawiennictwo jednej lub obu stron , prawidłowo zawiadomionych o terminie rozprawy.  

§ 96 

Po wywołaniu sprawy, rozprawa rozpoczyna się od sprawozdania arbitra - referenta, który przedstawia stan 

sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, po czym 

Przewodniczący  Zespołu Orzekającego  udziela głosu stronom.  

§ 97 

Zespół Orzekający może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je przytoczyć przed wydaniem 

orzeczenia arbitrażowego, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później.  

§ 98 

Przy rozpoznawaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie można rozszerzać żądania pozwu ani 

występować z nowymi roszczeniami.  

§ 99 

Zespół Orzekający nie może zmienić orzeczenia na niekorzyść strony składającej wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, chyba że złożyła go również strona przeciwna.  
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§ 100 

Zespół Orzekający oddala wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli jest on bezzasadny, utrzymując tym 

samym w mocy wyrok zaskarżony.  

§ 101 

W razie uwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Zespół Orzekający może zmienić orzeczenie 

arbitrażowe i orzec co do istoty sprawy, względnie uchylić zaskarżone orzeczenie i odrzucić pozew lub umorzyć 

postępowanie.  

§ 102 

Postępowanie mające na celu rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, odbywa się według 

przepisów postępowania pierwszoinstancyjnego, ze zmianami wynikającymi z postanowień niniejszego 

rozdziału.  

§ 103 

Orzeczenie arbitrażowe wydane w następstwie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest 

ostateczne.  

Wykonalność orzeczenia  

§ 104 

Orzeczenia arbitrażowe Sądu Polubownego mogą być realizowane w trybie wewnątrzorganizacyjnym lub na 

zasadach przyjętych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.  

§ 105 

W wypadku, gdy jedna ze stron nie wykona dobrowolnie orzeczenia arbitrażowego, wówczas Wydział 

Dyscypliny PZPN może podejmować  działania sankcjonujące zachowanie strony aż do momentu wykonania 

orzeczenia arbitrażowego.  

Opinia konsultacyjna 

§ 106  

3.  Sąd Polubowny może wydać opinię konsultacyjną w kwestii prawnej dotyczącej organizacji,  rozwoju i 

praktyki uprawiania sportu piłki nożnej.  

4.  Przedmiotowa kwestia prawna zostaje przekazana Przewodniczącemu  Sądu, który formułuje ją ostatecznie 

w postaci pytania prawnego, podlegającego rozstrzygnięciu przez skład 3 lub 5 arbitrów wyznaczonych przez 

Prezydium Sądu.  

§ 107 

O wydanie opinii konsultacyjnej, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, może zwrócić się do Sądu 

Polubownego każdy, kto ma w tym interes prawny.  

§ 108 

Opinia konsultacyjna wydana przez Sąd Polubowny może być, za zgodą stron, podana do publicznej 

wiadomości.  

Koszty postępowania 
§ 109 

1. Koszty przeprowadzenia każdego postępowania arbitrażowego określa Regulamin Kosztów Piłkarskiego Sądu 

Polubownego.  

2. Sąd Polubowny podejmuje czynności dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty lub oznaczonej zaliczki na 

wydatki.  

§ 110 

1. Opłatę zasadniczą z tytułu wszczęcia postępowania uiszcza powód.  

W razie, gdy opłata zasadnicza nie zostanie uiszczona w ciągu zakreślonego przez Sekretarza Sądu terminu 

uważa się, że pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z jego wniesieniem.  

2. Zaliczkę na wydatki uiszcza ta strona, która wydatki powoduje.  

3. Zespół Orzekający określa w orzeczeniu arbitrażowym opłaty końcowe na rzecz Sądu Polubownego oraz w 

jakiej mierze jedna ze stron ma zwrócić drugiej stronie poniesione przez nią opłaty i wydatki.  

§ 111 

W wypadku, gdy w toku postępowania Zespół Orzekający nie orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów 

postępowania lub też orzeczeniem nie objął całej należnej kwoty z tego tytułu, postanowienie w tym 

przedmiocie wyda Przewodniczący Zespołu Orzekającego w danej sprawie.  

§ 112 

Nie żąda się opłat od pism, jeżeli już z ich treści wynika, że podlegają one odrzuceniu.  

§ 113 

Za stwierdzenie prawomocności, odpisy, zaświadczenia, wyciągi oraz inne dokumenty, wydawane na podstawie 

akt pobiera się opłatę kancelaryjną.  
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§ 114 

1. Arbitrzy mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz do zwrotu wydatków poniesionych w 

związku z wykonaniem tych czynności, przyznawanych zgodnie z Regulaminem Honorariów Arbitrów.  

2. O wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez Sekretarza Sądu oraz personel biurowy decyduje w formie 

odrębnej uchwały Prezydium Sądu. 

Postanowienia końcowe  

§ 115 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, któremu przysługuje 

również prawo jego interpretacji oraz dokonywania zmian.  

§ 116 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 117 

Traci moc Uchwała  nr  III/44 z dnia 21 marca 2005 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Piłkarskiego Sądu  Polubownego PZPN.  

 

   Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr I/49 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych 

I ligi 

 

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

 

I. W  Regulaminie Komisji ds. Licencji Klubowych I ligi § 2 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd 

PZPN na 4-letnią kadencję‖.  

 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.  

 

III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/50 z dnia 7 stycznia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany 

Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi 

 

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

 

I. W Regulaminie  Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi  § 2 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd 

PZPN na 4-letnią kadencję‖.  

 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.  

 

III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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tj. U. nr III/78 z  17.12.2008 r.  

zm. U. nr I/50 z 7.01.2009 r.  

 

Uchwała nr III/78 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych II Ligi 
 

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

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych II Ligi w następującym brzmieniu:  

 

REGULAMIN KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH II LIGI  

 

§ 1 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych II Ligi, zwana dalej Komisją, jest organem jurysdykcyjnym Polskiego 

Związku Piłki Nożnej realizującym procedurę licencyjną dla klubów występujących w II ligi piłki nożnej.   

2.Komisja działa na podstawie postanowień Statutu PZPN oraz Uchwały Nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 

roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 2008/2009 i 

następne. 

 

§ 2 

1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i 3 członków powoływanych i odwoływanych przez 

Zarząd PZPN na 4-letnią kadencję. Spośród wszystkich członków Komisji, co najmniej jedna osoba, musi 

posiadać wykształcenie prawnicze, zaś jedna być dyplomowanym księgowym.  

2. Każdy z członków Komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji poufności zgodnie z pkt. 3.2.1.4 

Podręcznika Licencyjnego PZPN. 

3. Członkiem Komisji nie może być osoba zatrudniona jako pracownik lub będąca członkiem klubu 

piłkarskiego, posiadającego zespół występujący na szczeblu centralnych rozgrywek piłkarskich PZPN oraz 

osoba, która osobiście lub na podstawie jakiejkolwiek umowy świadczy usługi na rzecz klubów piłkarskich. 

Zakaz ten dotyczy również osób, których współmałżonkowie, rodzeństwo lub krewni w linii prostej świadczą 

w/wym. usługi. 

 

§ 3 

Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy. 

 

§ 4 

Komisja rozpatruje wnioski w przedmiocie przyznawania licencji lub jej przedłużenia, posiadając uprawnienie 

do wydania odmownych decyzji w tym zakresie. Upoważniona jest również do składania do Wydziału 

Dyscypliny wniosków o zawieszenie korzystania z licencji lub jej pozbawienia, a także nałożenia na klub 

następujących kar: 

1. nagany, 

2. kary pieniężnej do kwoty 25.000 złotych, 

3. odjęcia do 4 punktów w trwającym lub przyszłym sezonie piłkarskim,  

4. zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub 

na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu, 

5. zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach sportowych w 

miejscowości będącej siedzibą klubu,  

6. przeniesienia klubu do niższej klasy rozgrywkowej. 

 

§ 5 

Komisja rozpatruje wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji w ciągu 7 dni od jego złożenia. 

 

§ 6 

Uchwała Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji jest uzasadniana  z urzędu. 

 

§ 7 

1. Całokształtem Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec 

władz  i organów PZPN. 

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego przejmuje inny członek Komisji wyznaczony 

przez Przewodniczącego. 
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3. Stroną techniczno-administracyjną działalności Komisji kieruje Sekretarz Komisji wraz z upoważnionym 

pracownikiem Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN. Dokumentacja licencyjna przechowywana jest w 

Departamencie Rozgrywek i Licencji PZPN. 

 

§ 8 

Komisja może korzystać z pomocy ekspertów Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN w zakresie konsultacji 

dot. poszczególnych kryteriów licencyjnych. 

 

§ 9 

1. Posiedzenia Komisji są niejawne. 

2. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza Sekretarz, inny członek Komisji lub 

pracownik Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz osoba 

sporządzająca protokół. 

 

§ 10 
Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Komisji. W przypadku 

równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego  lub osoby prowadzącej posiedzenie. 

 

§ 11 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.                                

 

  

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/51 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany Uchwały nr XII/182 

z dnia 19 sierpnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie  

oświadczeń obserwatorów piłki nożnej 

 

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

 

I. W Uchwale nr XII/182 z dnia 19 sierpnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie oświadczeń obserwatorów piłki 

nożnej  wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. W pkt 2 skreśla się wyrazy „lub prawomocną decyzją dyscyplinarną organu PZPN lub właściwego związku 

piłki nożnej‖.   

 

2. W załączniku nr 1 do uchwały nr XII/182 dot. oświadczeń obserwatorów Ekstraklasy i I ligi  skreśla się 

wyrazy „ lub prawomocną decyzją dyscyplinarną organu PZPN‖ oraz wyrazy  „lub też podżegania lub 

pomocnictwa w popełnieniu takiego czynu‖.  

 

3. W załączniku nr 2 do uchwały nr XII/182 dot. oświadczeń obserwatorów II ligi i niższych klas 

rozgrywkowych skreśla się wyrazy „lub prawomocną decyzją dyscyplinarną organu PZPN lub właściwego 

ZPN‖ oraz wyrazy „lub też podżegania lub pomocnictwa w popełnieniu takiego czynu‖    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                      Prezes PZPN Grzegorz Lato                                                                                  
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Zm. U. nr XIII/212 z dn. 26.09.2008 r. 

Zm. U. nr I/51 z dn. 7.01.2009 r.  

  

 

Uchwała nr XII/182 z dnia 19 sierpnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie oświadczeń obserwatorów piłki nożnej (tekst jednolity) 

 

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

 

1. Zabroniony jest udział obserwatorów meczów piłki nożnej w zakładach buchmakerskich dot. jakichkolwiek 

rozgrywek ligowych lub pucharowych odbywających się w Polsce. Naruszenie powyższego zakazu pociąga 

za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych.   

 

2. W przypadku dopuszczenia się przez obserwatora, o którym mowa w pkt 1, przekupstwa sportowego 

stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego obserwator meczów Ekstraklasy i I ligi 

zobowiązany jest wpłacić na konto PZPN kwotę 100.000 zł, zaś obserwator II ligi i niższych klas 

rozgrywkowych na konto macierzystego Związku kwotę 20.000 zł.  

 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, sporządzone jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały dla obserwatorów Ekstraklasy i I ligi oraz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały dla obserwatorów II ligi i niższych klas rozgrywkowych.  

 

4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

      

Prezes PZPN  

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/182 z dnia 19 sierpnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie oświadczeń obserwatorów  

   

 

  

        ____________, dnia ___________ 

          (miejscowość) 

____________________ 

       (imię i nazwisko) 

 

Oświadczenie 

(dot. obserwatorów Ekstraklasy i I ligi) 

 

 Jako obserwator piłki nożnej zobowiązuję się wypełniać swoją funkcję w poszanowaniu przepisów oraz 

z wiernością dla zasad prawdziwego ducha piki nożnej. Wiem, iż tylko moja bezstronność i ciągłe dążenie do 

podnoszenia własnych kwalifikacji dają mi prawo do oceniania przebiegu sportowej rywalizacji. Dołożę 

wszelkich starań, aby o wynikach prowadzonych przeze mnie meczów decydowały wyłącznie umiejętności 

piłkarzy i trenerów. W okresie wypełniania swojej funkcji obserwatora zobowiązuję się nie angażować się w 

jakąkolwiek inną działalność związkową wymagającą poparcia klubów piłkarskich będących członkami PZPN i 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, z wyjątkiem organizacji sędziowskich. W przypadku dopuszczenia się 

przeze mnie przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego zobowiązuję 

się wpłacić na konto PZPN kwotę 100.000 zł.  

       Równocześnie oświadczam, iż w swojej działalności piłkarskiej nie popełniłem czynu przekupstwa 

sportowego, a w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu karnego popełnienia przeze mnie 

przekupstwa sportowego przed 1 lipca 2008 roku zobowiązuje się wpłacić na konto PZPN kwotę 100.000 

złotych.  

 

       __________________________________ 

            (podpis obserwatora Ekstraklasy i  I ligi)  

____________________________ 

(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/182 z dnia 19 sierpnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie oświadczeń obserwatorów  

     

 

        ____________, dnia ___________ 

          (miejscowość) 

____________________ 

       (imię i nazwisko) 

 

 

  

Oświadczenie 

(dot. obserwatorów II ligi i niższych klas rozgrywkowych) 

 

 

 Jako obserwator piłki nożnej zobowiązuję się wypełniać swoją funkcję w poszanowaniu przepisów oraz 

z  wiernością dla zasad prawdziwego ducha piki nożnej. Wiem, iż tylko moja bezstronność i ciągłe dążenie do 

podnoszenia własnych kwalifikacji dają mi prawo do oceniania przebiegu sportowej rywalizacji. Dołożę 

wszelkich starań, aby o wynikach prowadzonych przeze mnie meczów decydowały wyłącznie umiejętności 

piłkarzy i trenerów. W okresie wypełniania swojej funkcji obserwatora zobowiązuję się nie angażować się w 

jakąkolwiek inną działalność związkową wymagającą poparcia klubów piłkarskich będących członkami PZPN i 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, z wyjątkiem organizacji sędziowskich. W przypadku dopuszczenia się 

przeze mnie przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego zobowiązuję 

się wpłacić na konto ZPN kwotę 20.000 zł.  

       Równocześnie oświadczam, iż w swojej działalności piłkarskiej nie popełniłem czynu przekupstwa 

sportowego, a w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu karnego popełnienia przeze mnie 

przekupstwa sportowego przed 1 lipca 2008 roku zobowiązuje się wpłacić na konto PZPN kwotę 20.000 

złotych.  

 

      ________________________________________ 

                (podpis obserwatora II ligi i niższej klasy rozgrywkowej) 

 

___________________________ 

(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)  
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Uchwała nr I/52 z dnia 7 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany  

na liście sędziów międzynarodowych 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów skreśla się z listy sędziów międzynarodowych Pana 

Jarosława Żyro.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/53 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  wpisania na listę sędziów międzynarodowych Pana 

Pawła Gila 

 

Na podstawie art.  34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów wpisuje się na listę sędziów międzynarodowych Pana 

Pawła Gila.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

54 

 

Uchwała nr I/54 z dnia 7 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia  

dla Wiceprezesa PZPN ds. Organizacyjno-Finansowych 

 

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

 

I. Upoważnia się Wiceprezesa PZPN ds. Organizacyjno-Finansowych do podejmowania decyzji dotyczących 

dofinansowania działalności statutowej organizacji członkowskich do kwoty 5.000 PLN.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/09 

Z DNIA 23 STYCZNIA 2009 ROKU 
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Uchwała nr II/55 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany projektu Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN 

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

 

I. W Regulaminie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN przyjętym Uchwałą Zarządu PZPN nr 

III/50 z dnia 17 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) W pkt II ust. 14 pkt c) sformułowanie „w składzie 5 osób‖ zastępuje się sformułowaniem „w składzie 7 osób‖. 

2) W pkt II ust. 14 pkt d) sformułowanie „w składzie 5 osób‖ zastępuje się sformułowaniem „w składzie 7 

osób‖. 

 

II. Pozostałe postanowienia projektu Regulaminu Obrad nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/56 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany uchwały nr I/8  

z dnia 17 stycznia 2008 roku Zarządu PZPN dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy l i II ligi oraz 

reprezentacjach narodowych 
 

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

 

I. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały nr I/8 z dnia 17 stycznia 2008 roku Zarządu PZPN dla lekarzy 

pracujących w klubach Ekstraklasy I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych: 
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1. W § 5 ust 4 po słowach „Komisji Licencji Lekarskich" skreśla się słowa „Wydział Szkolenia PZPN" 

2.  W § 14 wprowadza się ust. 5 w następującym brzmieniu:  

„5. Na zawodach I i II ligi piłki nożnej dopuszcza się udział w zabezpieczeniu zawodów jednego lekarza 

licencjonowanego, opiekującego się zespołem gospodarzy, który po zawodach dokona adnotacji o ewentualnych 

urazach drużyny przeciwnej w protokole zawodów." 

3. W § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Naruszenie treści § 14 ust. 1 niniejszej Uchwały oraz sprawowanie opieki lekarskiej nad zespołem 

Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej przez lekarza nie posiadającego ważnej Licencji Lekarskiej PZPN powoduje 

zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku 

•   do klubu Ekstraklasy: 

a)Pierwsze sześć miesięcy - kara pieniężna 30.000 złotych 

b)Drugie sześć miesięcy i każde następne - kara pieniężna 60.000 złotych . 

•   do klubu I i II ligi: 

c)Pierwsze sześć miesięcy - kara pieniężna 15.000 złotych 

d)Drugie sześć miesięcy i każde następne - kara pieniężna 30.000 złotych." 

4. W § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Naruszenie treści § 14 ust. 2-5 niniejszej Uchwały oraz sprawowanie opieki lekarskiej nad zespołem 

Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez lekarza nie 

posiadającego ważnej Licencji Lekarskiej PZPN powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w 

stosunku 

•   do klubu Ekstraklasy: 

a) Pierwszy mecz - kara pieniężna 10.000 złotych 

b) Drugi i każdy następny mecz - kara pieniężna 20.000 złotych 

•    do klubu I i II ligi: 

a) Pierwszy mecz - kara pieniężna 5.000 złotych 

b) Drugi i każdy następny mecz - kara pieniężna 10.000 złotych." 

5. W § 15 ust. 4 po słowach „Komisji Medycznej" skreśla się słowa „i/lub Wydziału Szkolenia PZPN" 

6. W § 16 ust. 1 po słowach „Komisji Medycznej" skreśla się słowa „i/lub Wydziału Szkolenia PZPN" 

7. W § 16 ust. 1 pkt g) po słowach „Komisji Medycznej" skreśla się słowa „i/lub Wydziału Szkolenia PZPN" 

8. W §  17 ust. 1 po słowach „Komisji Medycznej" skreśla się słowa „i/lub Wydziału Szkolenia PZPN" 

9. W § 17 ust. 2 po słowach „Komisji Medycznej" skreśla się słowa „i/lub Wydziału Szkolenia PZPN" 

10. § 21 otrzymuje brzmienie: 

„Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2009 roku." 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/57 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zwolnienia klubów I ligi z obowiązku ponoszenia 

opłat  za sędziów, obserwatorów i delegatów  

w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009 

 

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

 

I. Działając na wniosek Piłkarskiej Ligi Polskiej zwalnia się  kluby I ligi piłki nożnej  od obowiązku ponoszenia 

opłat za prowadzenie przez sędziów  meczów ligowych w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009 oraz kosztów 

obserwacji meczów przez obserwatorów i delegatów. 

 

II. Warunkiem zwolnienia konkretnego klubu od ponoszenia kosztów, o których mowa w pkt I,  jest 

uregulowanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2009 roku wszystkich zobowiązań ciążących na 

tym klubie wobec PZPN. 

 

III. Zarząd PZPN zwraca się do Piłkarskiej Ligi Polskiej o podjęcie pilnych działań zmierzających do 

znalezienia sponsora rozgrywek o mistrzostwo I ligi, podpisanie z którym umowy pozwoliłoby na przejęcie 

przez PLP opłat za prowadzenie zawodów przez sędziów oraz pokrycia kosztów obserwacji meczów przez 

obserwatorów i delegatów.  
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IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

58 

 

Uchwała nr II/58 z dnia 23 stycznia 2009  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej roku w sprawie wysokości 

stawek ryczałtu sędziowskiego za prowadzenie zawodów Polskiej Ligi Futsalu 

 

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

 

I. Działając na wniosek Komisji Futsalu PZPN przyjmuje się - od dnia 1 stycznia 2009 roku – następujące 

wysokości stawek ryczałtu sędziowskiego za prowadzenie zawodów Polskiej Ligi Futsalu:  

 

1. Ekstraklasa Polskiej Ligi Futsalu: 

a. Pierwszy i drugi sędzia                      - 250,00 zł brutto; 

b. Trzeci sędzia i sędzia czasowy          -   70,00 zł  brutto; 

c.  Obserwator i delegat                         - 120,00 zł  brutto; 

 

2. I liga Polskiej Ligi Futsalu:               

a. Pierwszy i drugi sędzia                      - 150,00 zł brutto; 

b. Trzeci sędzia i sędzia czasowy          -   70,00  zł brutto; 

c.  Obserwator i delegat                         - 120,00  zł brutto; 

 

I liga kobiet Polskiej Ligi Futsalu oraz II liga mężczyzn Polskiej Ligi Futsalu: 

a. Pierwszy i drugi sędzia                       - 100,00 zł brutto 

b. Trzeci sędzia i sędzia czasowy           -   50,00 zł brutto; 

c. Obserwator i delegat                           - 100,00 zł brutto; 

 

II. Działając na wniosek Komisji Futsalu PZPN przyjmuje się - od dnia 1 stycznia 2009 roku – nowe stawki 

kosztów przejazdu liczonych według tabeli PZPN obowiązujących dla sędziów III ligi: 

 

-  do   20 km                    -   20,00 zł; 

-  do   50 km                    -   50,00 zł; 

-  do  100 km                   -   90,00 zł; 

-  do  160 km                   - 120,00 zł; 

-  do  200 km                   - 150,00 zł; 

-  do  260  km                   - 180,00 zł; 

-  do  320  km                   - 200,00 zł; 

 

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

1 stycznia 2009 roku.  

 

IV. Traci moc uchwała nr 20/134 z dnia 8 września 2005 roku Prezydium Zarządu PZPN dot. stawek dla 

sędziów I i II ligi.  

                                            

                                            Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

59 

 

Uchwała nr II/59 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/255 z dnia  

20 października 2008 roku dot. ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do 

niższych klas rozgrywkowych 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się co następuje:  
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I. Na wniosek Kolegium Sędziów PZPN wprowadza się następujące zmiany do Załącznika nr 1 do Uchwały nr 

XVI/255 z dnia 20 października 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. treści załącznika nr 1 

do Uchwały nr 2/7 z dnia 25 stycznia 2003 roku Prezydium Zarządu PZPN w sprawie ekwiwalentów dla 

sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych:        

1) W pkt 3 tabeli skreśla się wyrazy „ II liga kobiet‖.  

2)  W pkt 7 tabeli dopisuje się po wyrazie „seniorów‖ po przecinku wyrazy „II liga kobiet‖. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                         Prezes PZPN Grzegorz Lato 

             

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/7 z dnia 25 stycznia 2003 roku Prezydium Zarządu PZPN  

z późn. zm. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej (tekst jednolity) 

 

 

 

Tabela ekwiwalentów dla sędziów III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz sędziów technicznych 

 

Lp 

 

 Nazwa zawodów Sędzia główny Sędzia asystent Obserwator –  

delegat 

 

1. III liga, finał klubowych MP 

juniorów starszych, 1/128 PP, I 

liga kobiet  

300 200 200 

2. 1/2 klubowych MP juniorów 

starszych,1/2 finału klubowych 

MP juniorów młodszych, 

centralny  finał Pucharów Deyny, 

Michałowicza, Kuchara i 

Górskiego 

120 90 75 

3. IV liga seniorów 180 150 120 

4. Liga okręgowa seniorów,  120  90 80 

5. Liga juniorów starszych zpn 100 75 80 

6. Liga juniorów młodszych zpn 80 60 - 

7. Klasa A seniorów, II liga kobiet 100 75 70 

8. Klasa B i C seniorów   75 55 50 

9. Rozgrywki Pucharów 

Michałowicza, Deyny, Kuchara i 

Górskiego na szczeblu 

międzyzwiązkowym 

  75 55 50 

10. Okręgowa juniorów starszych  60 50 - 

11. Okręgowa juniorów młodszych  55 40 - 

12. Trampkarze i młodzicy  40 30 - 

13. Zawody sparingowe i kontrolne 

seniorów  

- I i II liga                                       

- III liga  

- pozostałe 

 

 

 

200  

 75  

 60 

 

 

150 

50 

40 

 

 

- 

14. Sędzia techniczny ( zawody 

międzynarodowe, 

międzypaństwowe, towarzyskie ) 

200 - - 

15. Puchar Syrenki 300 200 - 
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Uchwała nr II/60 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   

zmian w składzie Wydziału Dyscypliny 

 

Na podstawie art.  43 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN ze składu Wydziału Dyscypliny  odwołuje się Pana Macieja Bałazińskiego w 

związku ze złożoną rezygnacją.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/61 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Ustalania 

Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników 

 

Na podstawie art.   58 § 2 w zw. z art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Powołuje się Pana Andrzeja Padewskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji  

ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/62 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

składu Wydziału Piłkarstwa Kobiecego 

 

Na podstawie art.  58 § 3  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego do składu ww. Wydziału powołuje się 

następujące osoby: 

 

1. Borska Lidia 

2. Gajewska Ewa 

3. Grząba Józef 

4. Jaszczak Roman 

5. Kowalski Mariusz  

6. Małek Iwona 

7. Saks Leszek 

8. Schafer Ewaryst 

9. Sikora Eleonora 

10. Soroka Andrzej 

11. Szyngiera Władysław  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes  PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/63 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy 

z organizacjami samorządowymi i społecznymi 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Odwołuje się Pana Andrzeja Strejlau z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z organizacjami 

samorządowymi i społecznymi. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/64 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy 

z organizacjami samorządowymi i społecznymi 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Powołuje się Pana Janusza Piechocińskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z 

organizacjami samorządowymi i społecznymi. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/65 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu  

Komisji ds. Współpracy z organizacjami samorządowymi i społecznymi 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Do składu Komisji ds. Współpracy z organizacjami samorządowymi i społecznymi powołuje się następujące 

osoby: 

 

1. Janusz Cieślak 

2. Krzysztof Miklas 

3. Grzegorz Pietruczuk 

4. Andrzej Strejlau  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/66 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu  

Komisji ds. współpracy z LZS, AZS i SZS  

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. ds. współpracy z LZS, AZS i SZS powołuje się następujące osoby 

w skład ww. Komisji: 

 

1. Stefan Ekiert  

2. Stanisław Gonsior  

3. Iwona Kania  

4. Mieczysław Kilar 

5. Robert Kozieł 

6. Jacek Kucybała  

7. Andrzej Myczka  

8. Krzysztof Straszewski  

9. Tadeusz Swel 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

67 

 

Uchwała nr II/67 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

powołania składu Komisji ds. Piłki Plażowej 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Piłki Plażowej powołuje się następujące osoby w skład ww. 

Komisji: 

 

1. Marcin Danielewicz 

2. Paweł Janik  

3. Adam Górko  

4. Dominik Rulka  

5. Grzegorz Maciejasz 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

68 

 

Uchwała nr II/68 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu Komisji  

ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników 

 

Na podstawie art. 58 § 2 w zw. z art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników do składu 

ww. Komisji   powołuje się następujące osoby: 

 

1. Grzegorz Różycki 
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2. Krzysztof Ruciński  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/69 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

uzupełnienia składu Komisji ds. Etyki i Fair Play 

 

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

 

I. Powołuje się Pana  Zygfryda Kruczkowskiego do składu Komisji ds. Etyki i Fair Play.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/70 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany w składzie Wydziału Gier 

 

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

 

I. Odwołuje się Pana Stefana Komendołowicza ze składu Wydziału Gier.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/71 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu Wydziału Gier 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Stanisława Wójcika do składu Wydziału Gier.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/72 z dnia 23 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu  

Komisji PZPN ds. Współpracy z organizacjami  samorządowymi i społecznymi 

 

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 Komisji PZPN ds. Współpracy z organizacjami samorządowymi i społecznymi :  
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REGULAMIN KOMISJI PZPN DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI  

SAMORZĄDOWYMI I SPOŁECZNYMI 

 

§1 

Komisja PZPN d.s. Współpracy z organizacjami samorządowymi i społecznymi, zwana dalej w skrócie 

„Komisją‖  jest organem wykonawczym Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej powołanym dla określenia i 

wdrażania zasad nawiązywania oraz utrzymywania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

działającymi w sektorze samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju i promocji 

polskiej piłki nożnej. 

 

§2 

Do zadań i uprawnień Komisji należy: 

 

1.Określanie celów i zadań PZPN w sferze współpracy z organizacjami samorządowymi i społecznymi 

działającymi lub wyrażającymi wolę podjęcia aktywności na różnych płaszczyznach  dotyczących 

funkcjonowania polskiej piłki nożnej,  

 

2.Opracowywanie form i środków realizacji celów i zadań, o których mowa w ust. 1) oraz wdrażanie ich w życie 

przez Komisję i inne upoważnione jednostki organizacyjne Związku, 

 

3.Współdziałanie w opracowywaniu tez i założeń dotyczących regulacji prawno-finansowych odnoszących się 

do sektora organizacji pozarządowych i samorządowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kultury 

fizycznej i sportu,  

 

4.Formułowanie we współpracy z Wiceprezesem PZPN d.s. Zagranicznych zadań Związku w zakresie 

przygotowań do Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie UEFA EURO 

2012, które powinny być rozwiązane przy pomocy grona  wolontariuszy, organizacji samorządowych i 

społecznych,     

 

5.Podejmowanie przy pomocy organizacji samorządowych i pozarządowych działań ułatwiających zbudowanie 

samodzielnej siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej przed rozpoczęciem turnieju mistrzowskiego UEFA 

EURO 2012, 

  

6.Współdziałanie w  opracowywaniu projektów tez i założeń regulacji prawno-finansowych  dotyczących 

finansowania polskiej piłki nożnej oraz rozwoju infrastruktury sportowej,  

 

7.Promocja sportu młodzieżowego przy wykorzystaniu struktur samorządowych i społecznych w celu poprawy 

systemu szkolenia,  

 

8.Podejmowanie – wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN oraz organizacjami 

samorządowymi i społecznymi – działań na rzecz zwalczania przejawów dyskryminacji, przemocy i 

chuligaństwa na polskich stadionach,   

 

9.Współdziałanie z Wydziałem d.s. Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i innymi jednostkami 

organizacyjnymi Związku w zakresie realizacji wspólnej polityki Związku na odcinku współdziałania z 

organizacjami samorządowymi i społecznymi na terenie całego kraju,  

 

10.Realizacja innych działań zleconych przez Zarząd  Polskiego Związku Piłki Nożnej.   

 

§3 

1.Komisja składa się z Przewodniczącego,  Sekretarza  oraz  9 - 11 członków  powoływanych i odwoływanych 

przez Zarząd PZPN.  

2.Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZPN.  

3.Sekretarza oraz Członków Komisji powołuje i odwołuje, na wniosek Przewodniczącego, Zarząd PZPN.    

4.Całokształtem prac Komisji kieruje Przewodniczący, który w szczególności zwołuje posiedzenia Komisji i je 

prowadzi. W razie  nieobecności przewodniczącego pracami Komisji kieruje wyznaczony członek Komisji. 

5.Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w miesiącu.   

6.Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący lub inny członek prowadzący 

posiedzenie oraz protokólant, 
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§4 

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

Komisji, w tym Przewodniczącego, albo w przypadku jego nieobecności, wyznaczonego do kierowania pracami 

członka Komisji. 

 

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 wymagające dalszych decyzji  Zarządu PZPN wymagają uzasadnienia.  

 

§5 

W przypadku uzasadnionych potrzeb, Komisja powołuje na wniosek Przewodniczącego  zespoły problemowe 

spośród członków Komisji. 

 

§6 

Kadencja Komisji 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 uchwalenia. 

 

                                                            Prezes PZPN  Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/73 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji 

ds. Współpracy z Ludowymi Zespołami Sportowymi, Akademickim Związkiem Sportowym i Szkolnym 

Związkiem Sportowym 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w związku z art. 58 § 4 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, 

co następuje:  

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Współpracy  z Ludowymi Zespołami Sportowymi, Akademickim 

Związkiem Sportowym i Szkolnym Związkiem Sportowym 

 

Regulamin Komisji ds. Współpracy  z Ludowymi Zespołami Sportowymi, Akademickim Związkiem 

Sportowym i Szkolnym Związkiem Sportowym 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Komisja ds. Współpracy z Ludowymi Zespołami Sportowymi, Akademickim  Związkiem Sportowym i 

Szkolnym Związkiem Sportowym, zwana dalej w skrócie „Komisją‖ jest organem wykonawczym Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej powoływanym do określania oraz wdrażania zasad współpracy z Zarządami 

Głównymi LZS, AZS i SZS w zakresie rozwoju piłki amatorskiej na poziomie gmin i powiatów oraz  piłki 

szkolnej, w tym akademickiej.                   

 

 

§ 2 

Do zakresu i uprawnień Komisji należy:  
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1.Określanie celów i zadań PZPN w sferze współpracy z Zarządami Głównymi LZS, AZS i SZS oraz klubami 

działającymi pod ich auspicjami w zakresie rozwoju piłki amatorskiej i szkolnej, 

2.Opracowywanie i przedstawianie Zarządowi PZPN projektów  porozumień o współpracy PZPN z  LZS, AZS i 

SZS,    

3.Opracowywanie oraz przedstawianie Zarządowi PZPN  propozycji kalendarza imprez centralnych 

organizowanych przez  PZPN we współdziałaniu z  LZS, AZS SZS,  

4.Opracowywanie i realizacja  przedsięwzięć  w zakresie organizowanych wspólnie z podmiotami, o których 

mowa w ust. 1-2  imprez, szkoleń, konsultacji oraz  kursokonferencji,  

5.Rozwijanie poprzez sport amatorski nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

6.Inicjowanie wspólnie z podmiotami, o których mowa w ust.1-2 prac naukowo –badawczych w zakresie  

rekreacji i sportu, w tym szkolnego i akademickiego,   

7.Propagowanie zasad  bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich  oraz przeciwdziałanie patologiom w 

związku uprawianiem sportu piłki nożnej,  

8.Podejmowanie – we współdziałaniu z właściwymi komórkami PZPN oraz wojewódzkich związków piłki 

noznej -  inicjatyw w zakresie promocji Euro 2012,   

9.Realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd PZPN. 

 

II. Struktura organizacyjna Komisji  

 

§ 3 

Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz 5-10 członków powoływanych i odwoływanych przez 

Zarząd PZPN.  

 

§ 4 

Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZPN.  

 

§ 5 

Sekretarza i Członków Komisji, powołuje i odwołuje, na wniosek Przewodniczącego, Zarząd PZPN.  

 

§ 6 

1.Całokształtem prac Komisji kieruje Przewodniczący, który w szczególności zwołuje posiedzenia Komisji i je 

prowadzi. W razie  nieobecności przewodniczącego pracami Komisji kieruje wyznaczony członek Komisji. 

2.Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz na kwartał. Mogą być także zwołane w trybie 

nadzwyczajnym przez Przewodniczącego Komisji.   

3.Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący lub inny członek prowadzący 

posiedzenie oraz protokólant. 

 

§ 7 

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

Komisji, w tym Przewodniczącego, albo w przypadku jego nieobecności, wyznaczonego do kierowania pracami 

członka Komisji. 

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 wymagające dalszych decyzji Zarządu PZPN wymagają uzasadnienia.  

 

§ 8 

W przypadku istnienia uzasadnionych potrzeb, Komisja powołuje na wniosek Przewodniczącego,  zespoły 

problemowe spośród członków Komisji. 

 

§ 9 

Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN. 

 

§ 10 

Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane przez Zarząd PZPN. 

 

§ 11 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
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§ 12 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

                                                  Prezes PZPN  Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/74 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia Regulaminu Komisji Piłki Plażowej PZPN 

 

Na podstawie art. 58 § 4 w związku z art. 34 §  1 pkt l) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:   

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji Piłki Plażowej PZPN  w następującym brzmieniu:  

 

Regulamin Komisji Piłki Plażowej PZPN 

 

§ 1 

Komisja Piłki Plażowej PZPN, zwana dalej w skrócie „Komisją‖, jest organem wykonawczym Zarządu PZPN, 

powołanym w celu koordynacji działań podejmowanych w zakresie rozwoju i promocji na terenie Polski  Piłki 

Nożnej Plażowej. 

 

§ 2 

1. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz oraz członkowie w liczbie od 5 do 8 osób. 

2. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. 

3. Sekretarza oraz Członków Komisji powołuje i odwołuje, na wniosek Przewodniczącego Zarząd PZPN. 

 

§ 3 

Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane jedynie na podstawie decyzji Zarządu PZPN na wniosek 

Przewodniczącego Komisji. 

 

§ 4 

Do zakresu działań Komisji należy: 

 

1. Podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju Piłki Plażowej w kraju.   

2. Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem reprezentacji Polski w Piłce Plażowej 

każdego szczebla oraz rozgrywaniem przez nie meczy międzypaństwowych i międzynarodowych. 

3. Opiniowanie propozycji odnośnie powołania i odwołania trenerów reprezentacji Polski  w Piłce Plażowej oraz 

ocena ich pracy. 

4. Dokonywanie oceny poziomu Piłki Nożnej Plażowej w kraju i przedstawienie w tym zakresie wniosków. 

5. Udział wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi PZPN w opracowaniu systemów rozgrywek w Piłce 

Plażowej, przepisów dotyczących organizacji rozgrywek, statusu zawodników oraz zmian przynależności 

klubowej. 

6. Prowadzenie z upoważnienia Zarządu PZPN rozgrywek Polskiej Ligi Piłki Plażowej, Pucharu Polski w Piłce 

Plażowej oraz innych imprez sportowych w Piłce Plażowej na zasadach określonych innymi przepisami. 

7. Podejmowanie decyzji dotyczących rozgrywek, o których mowa w ust. 6, w sprawach określonych przepisami 

związkowymi. 

8. Powołanie oraz odwołanie członków sekcji: Gier, Dyscypliny, Sędziowskiej oraz innych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania Komisji. 

9. Organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami klubów Piłki Plażowej. 

10. Współpraca z Wydziałem Szkolenia PZPN i innymi komórkami wewnątrzzwiązkowymi w zakresie 

szkolenia i doszkalania kadry trenersko-instruktorskiej dla potrzeb Piłki Plażowej. 

11. Prowadzenie w porozumieniu z Kolegium Sędziów PZPN poprzez Sekcję Sędziowską naboru i szkolenia 

sędziów Piłki Plażowej oraz kierowanie ich działaniami w zakresie obsady zawodów w piłce plażowej.  

12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd i właściwe organy wykonawcze PZPN. 

 

§ 5 

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, w razie jego nieobecności Sekretarz lub inny członek Komisji. 
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§ 6 

Posiedzenia Komisji odbywają, się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

§ 7 

Uchwały lub decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów 

decydujący jest głos przewodniczącego posiedzenia. 

 

§ 8 

W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć bez prawa podejmowania decyzji członkowie organów 

władz wykonawczych PZPN oraz zaproszeni goście. 

 

§ 9 

Organem administracyjnym Komisji jest Biuro z siedzibą w Warszawie. 

 

§ 10 

Podział kompetencji poszczególnych członków Komisji oraz organizację pracy Biura ustala Przewodniczący,  

mając na uwadze zapewnienie prawidłowej działalności  Komisji.  

 

§ 11 

Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN. 

 

§ 12 

Uprawnienie do zmiany i  interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§ 13 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                             Prezes PZPN  Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/75 z dnia 23 stycznia 2009 roku   

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia Regulaminu Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN 

 

Na podstawie art. 57 § 4 w związku z art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:   

 

Przyjmuje się Regulamin Klubu Wybitnego Reprezentanta w następującym brzmieniu:  

 

Regulamin Klubu Wybitnego Reprezentanta 

 

§1 

Klub Wybitnego Reprezentanta, zwany dalej „Klubem", jest jednostką organizacyjną PZPN grupującą 

najwybitniejszych piłkarzy Polski - reprezentantów kraju. 

 

§2 

Klub poprzez uhonorowanie najwybitniejszych piłkarzy Polski daje wyraz uznania dla talentu, cech charakteru 

oraz sportowych dokonań zawodników, jak również jest wyrazem podziękowania za wkład w rozwój polskiego 

piłkarstwa; 

 

§3 

Celem Klubu jest w szczególności: 

1. Wykorzystanie autorytetu członków Klubu Wybitnego Reprezentanta dla promowania polskiego piłkarstwa, 

szczególnie reprezentacji narodowej; 

2. Podniesienie rangi reprezentowania Polski na arenach międzynarodowych poprzez: 

a. Uczestniczenie   członków   Klubu   w   meczach   reprezentacji Polski, rozgrywanych na terenie kraju, a także 

w towarzyszących tym meczom imprezach, konferencjach, spotkaniach itp.  

b. Uczestniczenie przedstawiciela Klubu w ekipie reprezentacyjnej na mecze wyjazdowe reprezentacji Polski,  
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c. Udział w imprezach reprezentacyjnych rangi mistrzowskiej (finały Mistrzostw Świata oraz  Mistrzostw 

Europy w piłce nożnej), 

d. Uczestniczenie w meczach reprezentacji juniorskich i młodzieżowych,  

e. Spotkania członków Klubu z młodymi reprezentantami Polski, celem przekazania im swej wiedzy oraz 

doświadczeń 

 

§4 

Klub składa się z: 

1. Przewodniczącego, którym jest piłkarz, który  uczestniczył jako czynny zawodnik reprezentacji narodowej 

Polski w piłce nożnej w największej liczbie turniejów finałowych Mistrzostw Świata w piłce nożnej 

2. członków, którzy w reprezentacji Polski rozegrali co najmniej 60 meczów międzypaństwowych wg 

oficjalnych kryteriów FIFA oraz 

3. członków honorowych, którzy w reprezentacji Polski rozegrali mniej niż 60 meczów międzypaństwowych wg 

oficjalnych kryteriów FIFA, jednakże wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami sportowymi oraz postawą poza 

boiskiem. 

 

§5 

Członków honorowych Klubu powołują na wiosek Przewodniczącego Klubu członkowie Klubu zwykłą 

większością głosów w głosowaniu na posiedzeniu członków Klubu. Członkom honorowym Klubu przysługują 

wszelkie prawa członków Klubu. 

 

§6 

Pracami Klubu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Klubu. 

 

§7 

1. Posiedzenia członków Klubu odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy. 

2. Z posiedzenia Klubu sporządza się protokół, który wymaga podpisu Przewodniczącego lub wyznaczonego 

przez niego członka Klubu. Do protokołu dołącza się listę obecności członków na posiedzeniu. 

 

§8 

Uchwały  lub  decyzje  Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Przy równej 

liczbie głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie Klubu. 

 

§9 

Uprawnienie do zmiany i interpretacji  niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

 

§10 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/76 z dnia 23 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu  

Komisji ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników  

 

Na podstawie art. art. 34 § 1 pkt h) i 58 § 2 i § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników w następującym  

brzmieniu: 

 

Regulamin Komisji ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
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§ 1 

1. Komisja ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników zwana dalej „Komisją‖, jest organem 

wykonawczym Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  powołanym do ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie 

zawodnika, któremu  wygasła umowa z dotychczasowym klubem.    

 

2. Komisja działa na podstawie postanowień Uchwały nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w 

sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności 

klubowej oraz niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 

 Komisja składa się z Przewodniczącego oraz 2 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN 

na 4 - letnią kadencję. Członkowie Komisji mogą podlegać ponownemu powoływaniu.  

 

§ 3 

1. Posiedzenia Komisji są zwoływane przez Przewodniczącego i odbywają się w razie potrzeby rozpatrzenia 

konkretnej sprawy.    

 

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy. 

 

§ 4 

1. Całokształtem Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją zewnątrz oraz wobec władz 

i innych  organów PZPN. 

 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 Komisja może podejmować uchwały i decyzje zwykłą większością 

głosów, przy obecności wszystkich jej 3 członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego 

Komisji.  

 

3. Obsługę techniczno-administracyjną działalności Komisji zapewnia wyznaczony pracownik PZPN. 

Dokumentacja licencyjna przechowywana jest w Biurze Związku.    

 

 

II. POSTĘPOWANIE   PRZED  KOMISJĄ DS. USTALANIA EKWIWALENTU   

 

§ 5 

W postępowaniu przed Komisją pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny (zawodowy 

pełnomocnik), a także umocowany przez zarząd klubu jego pracownik. Dowód umocowania do reprezentowania 

strony winien być przedstawiony przy pierwszej czynności podejmowanej w sprawie.  

 

§ 6 

Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek, zawierający: określenie stron, sprecyzowanie żądania, 

uzasadnienie, wszelkie dowody na jego poparcie oraz dowód doręczenia odpisu wniosku wraz z załącznikami 

stronie przeciwnej. Zawodowy pełnomocnik zobowiązany jest również do podania podstawy prawnej 

składanego wniosku.  

 

§ 7 

Komisja może odrzucić bez merytorycznego rozpoznania wniosek, który nie spełnia warunków określonych w § 

6.  Jeśli wniosek nie jest składany przez zawodowego pełnomocnika, Przewodniczący, przed przystąpieniem 

do rozpoznawania wniosku, wzywa stronę do usunięcia jego braków, wyznaczając w tym celu odpowiedni 

termin. 

 

§ 8 

W przypadku, gdy wniosek dotyczy sporu pomiędzy dwoma lub więcej stronami, strona przeciwna 

zobowiązana jest do złożenia do Komisji, w terminie 7 dni od otrzymania odpisu wniosku, pisemnej 

odpowiedzi, zawierającej stanowisko w przedmiocie złożonego wniosku, wraz z wszelkimi dowodami na jego 

poparcie. 

 

§ 9 
Po otrzymaniu przez Komisję wniosku oraz ewentualnie odpowiedzi strony przeciwnej, Przewodniczący  

kieruje sprawę do rozpatrzenia na posiedzenie Komisji. Przy braku odpowiedzi strony przeciwnej na wniosek, 
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Komisja  może rozpoznać sprawę bez przeprowadzania postępowania dowodowego, przyjmując twierdzenia 

strony wnioskującej za prawdziwe, o ile nie budzą one uzasadnionych wątpliwości. 

 

§ 10 

Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu prawidłowo powiadomionej strony, nie wstrzymuje 

rozpoznania sprawy. 

 

§ 11 

W przypadku, jeśli Komisja uzna, że sprawa wymaga złożenia przez strony dodatkowych wyjaśnień lub 

środków dowodowych, albo uzna nieobecność strony za usprawiedliwioną, przewodniczący posiedzenia odracza 

rozpoznanie sprawy oraz wyznacza termin następnego posiedzenia. 

 

§ 12 

Strony mają prawo i obowiązek odpowiadania na pytania oraz składania wyjaśnień i wniosków, co do twierdzeń 

strony przeciwnej. 

 

§ 13 

Komisja może pominąć środki dowodowe powoływane przez strony, które nie zostały złożone w sposób 

określony w § 8, lub nie zostały złożone w terminie zakreślonym przez Komisję , lub powoływane są jedynie dla 

zwłoki. 

 

§ 14 

Nie budzące uzasadnionych wątpliwości twierdzenia, co do których strona przeciwna nie ustosunkowała się, 

Komisja uznaje za przyznane. 

 

III. ROZSTRZYGANIE SPRAW – ORZECZENIA KOMISJI  

 

§ 15 

Sprawy prowadzone przez Komisję rozstrzygane są w drodze orzeczenia, które jest wydawane po dostatecznym 

wyjaśnieniu sprawy. Komisja orzeka na podstawie dowodów i twierdzeń złożonych przez strony, a w 

uzasadnionych przypadkach może również powoływać dowody z własnej inicjatywy. 

§ 16 

Orzeczenia Komisji wydawane są w oparciu o przepisy PZPN. W przypadkach nieregulowanych przepisami, lub 

w przypadku, gdy jedna ze stron w sposób rażący nadużywa swego prawa, Komisja może, jeśli wymagają tego 

okoliczności i nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZPN, podjąć decyzję na 

zasadzie słuszności, kierując się dobrem polskiej piłki nożnej oraz zasadami sportowej rywalizacji. 

 

§  17  

Orzeczenia  ogłaszane są na posiedzeniu do wiadomości stron, w miarę możliwości niezwłocznie  po 

rozpatrzeniu sprawy. Stronę występującą bez zawodowego pełnomocnika Komisja  poucza również o środkach 

odwoławczych. 

 

§ 18 

Komisja ma prawo odroczyć ogłoszenie decyzji. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ogłoszenia decyzji. 

 

§ 19 

Komisja sporządza pisemne uzasadnienie orzeczenia. Jest ono podpisywane przez wszystkich członków Komisji 

i doręczane  stronom. 

 

§ 20 

Każda ze stron może zaskarżyć orzeczenie Komisji – za jej pośrednictwem – do Związkowego Trybunału 

Piłkarskiego w ciągu 2 tygodni od otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem. Orzeczenie Trybunału jest 

ostateczne.  

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 21 

Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN.  
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§ 22 

Uprawnienie do  zmiany oraz interpretacji  niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi  PZPN.   

 

§ 23 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN  Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/77 z dnia 23 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Seniora    

 

Na podstawie art. 57 § 3 Statutu PZPN postanawia się co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Klubu Seniora Polskiego Związku Pitki Nożnej w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN KLUBU SENIORA 

 

Rozdział I Członkowie Klubu 

 

1. Członkiem Klubu Seniora PZPN może zostać po ukończeniu 60 roku życia każdy działacz władz centralnych 

PZPN, jego wydziałów, komisji i innych jednostek organizacyjnych Związku. Do przyjęcia w poczet Klubu 

wymagana jest rekomendacja przynajmniej jednego z jego członków. Nie dotyczy to Członków Honorowych 

PZPN, wyrażających wolę przynależności do Klubu. 

2. Do praw członka Klubu Seniora należy: 

 Uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu oraz okresowych posiedzeniach koleżeńskich jego 

członków,  

 Udział w Walnych Zgromadzeniach PZPN, spotkaniach jubileuszowych, noworocznych i imprezach 

sportowych organizowanych przez PZPN. 

 

Rozdział II Zakres Działania Klubu 

 

1. Integracja działaczy Związku dla wykorzystania ich doświadczeń w realizacji celów i zadań PZPN. 

2. Propagowanie osiągnięć polskiego piłkarstwa i kultywowanie jego najlepszych tradycji, w szczególności w 

zakresie przywiązania do barw narodowych i klubowych, przestrzegania zasad fair play oraz wzorowych postaw 

etycznych. 

3. Prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich z zaproszonymi przedstawicielami władz Związku 

oraz innymi osobami działającymi w obrębie sportu. 

4. Formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków w szczególności dotyczących dokumentów o węzłowy m 

znaczeniu dla rozwoju piłkarstwa w Polsce. 

5. Wspieranie inicjatyw władz PZPN w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych, głównie przez 

udział w pracach funkcjonujących wydziałów i komisji. 

6. Organizowanie - przy współudziale Biura PZPN - cyklicznych spotkań Członków Honorowych PZPN i 

innych członków Klubu. 

7. Występowanie do władz PZPN z wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych, wyróżnień i odznak 

związkowych oraz tytułów członka honorowego PZPN. 

8. Nadawanie godnej oprawy znaczącym jubileuszom, obchodzonych przez członków Klubu Seniora. 

9. Udzielanie - w ramach przewidzianych w preliminarzu środków pomocy jego członkom poprzez: wsparcie 

finansowe, odwiedzanie w ciężkich sytuacjach losowych oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach 

i ceremoniach pożegnalnych. 

10. Prowadzenie ewidencji Członków Honorowych PZPN, reprezentowanie ich wobec władz Związku, jak 

również prowadzenie innej dokumentacji, dot. działalności Klubu. 

 

Rozdział III Władze Klubu Seniora i sprawy organizacyjne 

 

1. Władzami Klubu Seniora są: 

• Przewodniczący Klubu 
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• Wiceprzewodniczący 

• Sekretarz 

2. Przewodniczącego Klubu Seniora wybierają jego członkowie na okres 4 lat, w głosowaniu tajnym lub 

jawnym, zgodnie z przyjętymi przez zebranych ustaleniami w dniu głosowania. Wiceprzewodniczącego i 

sekretarza wybierają członkowie Klubu na wniosek przewodniczącego. 

3. Przewodniczący reprezentuje Klub wobec władz Związku i zgodnie z długoletnią tradycją uczestniczy jako 

gość zaproszony w posiedzeniach zarządu PZPN. Wchodzi także w skład powoływanych komitetów 

jubileuszowych i bierze udział w obradach Komisji Odznaczeń. 

4. Zebrania Klubu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu zgodnie z ustalonym terminarzem i akceptowaną 

tematyką spotkań. 

5. Zebrania Klubu prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. 

6. Klub Seniora korzysta w swej działalności w zakresie ustalonym z Sekretarzem Generalnym PZPN z pomocy 

Biura PZPN, w szczególności z lokalu Związku, urządzeń technicznych oraz materiałów biurowych. 

7. Świadczenia finansowe na działalność Klubu Seniora przewidziane są w zatwierdzonym rocznym 

preliminarzu. 

 

Rozdział IV Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin Klubu Seniora został opracowany w oparciu o Statut PZPN i uchwalony przez zebranie Klubu. 

Wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZPN. 

2. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uzgodnienia władz Klubu z Zarządem PZPN. 

3. Traci moc uchwała nr III/49 z 22.03.2005 r. Zarządu PZPN w sprawie Regulaminu Klubu Seniora PZPN.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/78 z dnia 23 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Piłkarstwa Kobiecego PZPN 

 

Na podstawie art. 58 § 4 Statutu PZPN postanawia się co następuje: 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału Piłkarstwa Kobiecego PZPN w następującym brzmieniu:  

 

Regulaminu Wydziału Piłkarstwa Kobiecego PZPN 

 

§ 1 

Wydział Piłkarstwa Kobiecego PZPN zwany dalej w skrócie „Wydziałem‖ jest organem wykonawczym Zarządu 

PZPN, powołanym w celu koordynowania wszystkich działań podejmowanych w zakresie piłki nożnej kobiet. 

 

§ 2 

1. W skład Wydziału wchodzą: 

- Przewodniczący, 

- Sekretarz, 

- członkowie w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowej działalności Wydziału. 

2. Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. 

3. Sekretarza i członków Wydziału powołuje na wniosek Przewodniczącego Zarząd PZPN.  

 

§ 3 

Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie decyzji Zarządu PZPN na wniosek 

Przewodniczącego Wydziału. 

 

§ 4 

Dla zapewnienia prawidłowej pracy Wydziału Przewodniczący może powoływać zespoły merytoryczne stałe lub 

działające czasowo, w celu opracowywania materiałów dotyczących różnorodnych zagadnień, będących 

przedmiotem działalności Wydziału oraz wykonania określonych prac związanych z przygotowaniem i 

organizacją imprez piłkarstwa kobiecego. 
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§ 5 

Do zakresu działania Wydziału należy: 

1. Podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju sportu piłki nożnej kobiet, tworzenia 

struktur terenowych oraz powstawania nowych klubów lub sekcji piłkarstwa kobiecego. 

2. Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem reprezentacji Polski kobiet 

wszystkich kategorii wiekowych. 

3. Opiniowanie propozycji powoływania i odwoływania trenerów reprezentacji Polski, o których mowa w 

ust. 2 oraz ocena ich pracy. 

4. Dokonywanie oceny poziomu piłkarstwa kobiecego w kraju i przedstawianie w tym zakresie wniosków 

władzom PZPN. 

5. Opracowywanie wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi PZPN systemów rozgrywek w piłce 

nożnej kobiet, przepisów dotyczących organizacji rozgrywek, statusu zawodniczek oraz zmiany barw 

klubowych. 

6. Podejmowanie decyzji dotyczących rozgrywek, o których mowa w ust. 5 w sprawach określonych 

odrębnymi przepisami związkowymi. 

7. Organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami klubów piłki nożnej kobiet. 

8. Współpraca z Wydziałem Szkolenia i Wydziałem Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN oraz innymi 

komórkami wewnątrzzwiązkowymi w zakresie usystematyzowania procesu szkolenia młodzieży 

żeńskiej, szkolenia i doszkalania kadr trenersko-instruktorskich oraz udzielania pomocy szkoleniowej 

klubom piłki nożnej kobiet. 

9. Przygotowywanie preliminarza wydatków i przychodów Wydziału. 

10. Wnioskowanie w sprawie podziału środków finansowych na szkolenie młodzieży żeńskiej. 

11. Przygotowanie materiałów o charakterze szkoleniowym i informacyjnym dla mediów oraz do 

publikacji na łamach wydawnictw PZPN. 

12. Wydawanie komunikatów w zakresu działania Wydziału. 

 

§ 6 

Pracami Wydziału kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Sekretarz lub wyznaczony Członek 

Wydziału. 

 

§ 7 

Posiedzenia Wydziału odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. 

 

§ 8 

Uchwały lub decyzje Wydziału podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 

 

§ 9 

W posiedzeniach Wydziału mają prawo uczestniczyć członkowie organów władzy PZPN 

oraz zaproszeni goście. 

 

§ 10 

Organizację pracy oraz podział kompetencji poszczególnych członków oraz powołanych zespołów 

merytorycznych Wydziału ustala Przewodniczący, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej działalności 

Wydziału. 

 

§ 11 

Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu PZPN. 

 

§ 12 

Prawo zmiany i interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§ 13 

Traci moc Regulamin Wydziału Piłkarstwa Kobiecego z dnia 1.07.2005 roku. 

 

§ 14 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

149



79 

 

Uchwała nr II/79 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. utworzenia  

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością EURO 2012 Polska 

 

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

 

I. Polski Związek Piłki Nożnej postanawia utworzyć Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie EURO 

2012 POLSKA.  

 

II. Ustala się, że kapitał założycielski Spółki, o której mowa w ust. 1 wynosi 50.000 złotych i zostanie on 

pokryty w całości z funduszy PZPN.  

 

III. Upoważnia się osoby, o których mowa w art. 72 § 1 Statutu PZPN do podejmowania w imieniu PZPN 

wszelkich czynności związanych z utworzeniem Spółki i wykonywaniem uprawnień przysługujących 

udziałowcom (wspólnikom) Spółki. 

 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN  Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/80 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołania Michała Listkiewicza  

z funkcji Delegata Turniejowego UEFA 

 

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

 

I.  W związku z powołaniem Spółki EURO 2012 oraz decyzjami UEFA odnośnie likwidacji funkcji Delegata 

Turniejowego UEFA odwołuje się Pana Michała Listkiewicza z ww. funkcji.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 31 stycznia 2009 roku. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/81 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Michała Listkiewicza  

na stanowisko doradcy Zarządu PZPN ds. międzynarodowych    

 

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

 

I.  Powołuje się Pana Michała Listkiewicza na stanowisko doradcy Zarządu PZPN ds. międzynarodowych.   

 

II. Upoważnia się Prezesa PZPN do ustalenia zasad zatrudnienia doradcy Zarządu PZPN ds. międzynarodowych.         

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2009 roku. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/82 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Adama Olkowicza  

na stanowisko Dyrektora Turnieju  

 

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

 

I.  Powołuje się Wiceprezesa PZPN ds. Zagranicznych, Przewodniczącego Zespołu ds. EURO 2012 – Pana 

Adama Olkowicza – na stanowisko Dyrektora Turnieju, z zachowaniem zasad zatrudnienia obowiązujących 

dotychczas Delegata Turnieju.    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2009 roku. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/83 z dnia 23 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Komisji 

do opracowania ostatecznej treści umowy pomiędzy PZPN i firmą NIKE 

 

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

 

I. Powołuje się Komisję do opracowania ostatecznej treści umowy pomiędzy PZPN i firmą sprzętową NIKE w 

następującym składzie:  

- Rudolf Bugdoł          - Przewodniczący   

- Stefan Antkowiak     - Członek  

- Witold Dawidowski  - Członek    

- Ireneusz Serwotka   - Członek    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                     

                                                                         Prezes PZPN  Grzegorz Lato  
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Uchwała nr II/84 z dnia 23 stycznia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   

powołania zespołu roboczego ds. piłkarstwa kobiecego 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego powołuje się zespół ds. opracowania i 

przedłożenia Zarządowi PZPN projektów uchwał, wniosków i postulatów związanych z funkcjonowaniem i 

organizacją piłkarstwa kobiecego w Polsce w składzie : Józef Bergier, Antoni Piechniczek i Edward Potok.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/85 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

terminów posiedzeń w I-szym półroczu 2009 roku 

 

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

 

I. Przyjmuje się następujące terminy posiedzeń Zarządu PZPN w I-szym półroczu 2009 roku:   

 

1) 13 lutego 2009 r. 

2) 5 marca 2009 r. 

3) 26 marca 2009 r. 

4) 16 kwietnia 2009 r. 

5) 7 maja 2009 r. 

6) 28 maja 2009 r. 

7) 18 czerwca 2009 r. 

8) 9 lipca 2009 r. 

 

II. Terminy, o których mowa w pkt I nie są ostateczne i w związku z zaistnieniem ważnych okoliczności mogą 

zostać zmienione. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr II/86 z dnia 23 stycznia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przekazania środków własnych na działalność Gimnazjalnych i Licealnych Ośrodków 

Szkolenia Sportowego Młodzieży w roku 2009 

 

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

 

I. W ramach preliminarza budżetowego zatwierdza się przekazanie środków własnych z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów funkcjonowania 16 Gimnazjalnych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży w trzech 

transzach: 

-   15.000 zł    - do 30 stycznia 2009 r. 

-   25.000 zł  - do 30 kwietnia 2009 r. 

-   20.000 zł   - do 30 października 2009 r.  

Łączna kwota dotacji to 960.000 zł. 

 

II. Zatwierdza się przekazanie środków własnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania 10 

Licealnych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży (w Kujawsko-Pomorskim ZPN, Lubuskim ZPN, 

Mazowieckim ZPN, Pomorskim ZPN, Łódzkim ZPN, Śląskim ZPN, Świętokrzyskim ZPN, Wielkopolskim 

ZPN, Małopolskim ZPN, Zachodniopomorskim ZPN), które uzyskają dotację MSiT w okresie od stycznia do 

grudnia 2009 r., w trzech transzach: 

-   10.000 zł   - do 30 stycznia 2009 r. 

-   10.000 zł    - do 30 kwietnia 2009 r. 

-   10.000 zł    - do 30 października 2009r.  

Łączna kwota dotacji to 300.000 zł. 

 

III. Zatwierdza się przekazanie środków własnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania 6 

Licealnych Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży (w Dolnośląskim ZPN, Lubelskim ZPN, Opolskim 

ZPN, Podkarpackim ZPN, Podlaskim ZPN. Warmińsko-Mazurskim ZPN). które uzyskają dotację MSiT na okres 

wrzesień - grudzień 2009 r., w trzech transzach: 

-   25.000 zł   - do 30 stycznia 2009r. 

-   25.000 zł   - do 30 kwietnia 2009r. 
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-   30.000 zł   - do 30 października 2009r.  

Łączna kwota dotacji to 480.000 zł. 

 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN III/09 

Z DNIA 13 LUTEGO 2009 ROKU 
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Uchwała nr III/87 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

harmonogramu realizacji Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN 

z dnia 24 stycznia 2009 roku 

 

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

 

I. Przyjmuje się następujący harmonogram realizacji Uchwały Końcowej Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia PZPN w dniu 24 stycznia 2009 roku 

 

Temat do realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialane 

1) Realizacja projektu wydawania kart Extranet 

dla klubów oraz wystawianie faktur dla 

podmiotów składających wnioski  

30.06.2009 r. Edward Potok 

2) Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania 

Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej 

kompetencji w zakresie opracowania wymogów 

licencyjnych dla klubów IV ligi i niższych klas 

rozgrywkowych  

31.03.2009 r. Jan Bednarek 

3) Rozważenie przez Zarząd Związku możliwości 

przekazania dotacji przez PZPN na wyposażenie 

biur Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

30.06.2009 r. Rudolf Bugdoł 

Zdzisław Kręcina 

4) Organizowanie corocznych szkoleń 

Przewodniczących Wydziałów Gier i Dyscypliny 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w celu 

zapewnienia jednakowej interpretacji przepisów 

do 30.06 każdego 

roku  

Jan Bednarek 

Janusz Matusiak 

5) Przygotowanie informacji dot. działań 

podejmowanych w celu pozyskiwania środków 

finansowych na działalność PZPN 

30.06.2009 r. Rudolf Bugdoł 

6) Wyjaśnienie kwestii uczestnictwa Wiceprezesa 

Janusza Matusiaka w pracach Komisji ofertowej 

na sprzęt sportowy 

28.02.2009 r. Grzegorz Lato 

7) Wyjaśnienie kwestii łączenia przez Pana 

Janusza Matusiaka funkcji Wiceprezesa PZPN ds. 

Piłkarstwa Profesjonalnego, Wiceprezesa Klubu 

Wisła Płock i Prezesa SMS Łódź  

28.02.2009 r. Grzegorz Lato  

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr III/88 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

upoważnienia do złożenia oświadczeń w sprawie Spółki EURO 2012 Polska 

 

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

 

I. Upoważnia się Prezesa PZPN Grzegorza Lato i Wiceprezesa PZPN ds. Organizacyjno-Finansowych Rudolfa 

Bugdoła do złożenia, w formie aktu notarialnego, oświadczeń w sprawie utworzenia Spółki z o.o. EURO 2012 

Polska. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

      Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/89 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie nowej siedziby PZPN 

 

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

 

I. Ustala się, iż nową, tymczasową siedzibą Związku – do momentu wybudowania nowej siedziby – będzie 

budynek przy ul. Bitwy Warszawskiej 7.   

 

II. Powołuje się konsultantów Prezesa PZPN ds. budowy nowej siedziby w osobach Pana Jana Bednarka i Pana 

Kazimierza Grenia.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/90 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania systemu Extranet 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN, po wysłuchaniu przedstawionego przez członka Zarządu PZPN – 

Pana Edwarda Potoka sprawozdania z przebiegu rozmów i ustaleń z przedstawicielami Spółki IT Sport, 

postanawia się, co następuje: 

 

I. Zaaprobować rekomendowany sposób doprowadzenia do usunięcia istniejących nieprawidłowości w zakresie 

funkcjonowania systemu Ekstranet oraz niewykonania przez IT Sport sp. z o.o. obowiązku wydania 60 638 kart 

identyfikacyjnych dla zawodników oraz warunki zawarcia w tym przedmiocie stosownych porozumień, a także 

nabycia rozszerzonej licencji niewyłącznej dot. programu Ekstranet. 

 

II. Wyrazić zgodę na zawarcie porozumień z IT Sport sp. z o.o. wg przedstawionych założeń, względnie po 

dokonaniu ich modyfikacji (korekt) stosownie do dalszych ustaleń z IT Sport sp. z o.o., w szczególności w 

zakresie ostatecznej decyzji o nabyciu rozszerzonej licencji niewyłącznej dot. programu Ekstranet. 

 

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/91 z dnia 13 lutego 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia terminarza rozgrywek piłkarskich  

o Mistrzostwo i Puchar Ekstraklasy w sezonie 2009/2010   

 

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

 

I. Przyjmuje się terminarz rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo i Puchar Ekstraklasy w sezonie 2009/2010, 

stanowiący załącznik nr 1) do niniejszej Uchwały.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

                                                                      Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/92 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia do wiadomości  

Uchwały nr 57/04/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach 

dot. przyjęcia na członka KS „Polonia” Bytom SA 

 

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

 

I. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości Uchwałę nr 57/04/09 z dnia 9 lutego 2009 roku Zarządu Śląskiego 

Związku Piłki Nożnej, postanawiającą: 

 

1) przyjęcie KS „Polonia‖ Bytom Spółka Akcyjna w poczet członków z jednoczesnym wpisaniem do rejestru 

członków Związku. 

2) zaakceptowanie przekazania na rzecz KS „Polonia’ Bytom SA sekcji piłkarskiej Towarzystwa Sportowego 

„Polonia‖ w Bytomiu zgodnie z postanowieniami Uchwały Walnego Zebrania tego Klubu i aktem notarialnym 

zawartym pomiędzy stronami w dniu 29.12.2008 roku z jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowej klasy 

rozgrywkowej. 

3) uznanie KS „Polonia‖ Bytom S.A. następcą prawnym TS „Polonia‖ Bytom.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/93 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia do wiadomości  

Uchwały nr 56/03/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach  

dot. wygaśnięcia członkostwa TS „Polonia” Bytom 

 

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

 

I. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości Uchwałę nr 56/03/09 z dnia 9 lutego 2009 roku Zarządu Śląskiego 

Związku Piłki Nożnej, postanawiającą: 

 

1) przyjęcie do wiadomości likwidację sekcji piłki nożnej Towarzystwa Sportowego „Polonia‖ w Bytomiu z 

dniem 13.11.2008 roku tj. z dniem podjęcia Uchwały przez Walne Zebranie Członków oraz Zarząd TS 

„Polonia‖ Bytom o przekazaniu sekcji piłki nożnej do KS „Polonia‖ Bytom S.A. w organizacji. 

2) orzeczenie wygaśnięcia członkostwa TS „Polonia‖ Bytom w Śląskim Związku Piłki Nożnej i PZPN w trybie 

§ 13 ust. 3 Uchwały Zarządu PZPN z 29 września 2000 roku o członkostwie. 
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II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

94 

 

Uchwała nr III/94 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia do wiadomości  

Uchwały nr  55/02/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach  

dot. przyjęcia na członka MKS „ODRA” Wodzisław Śląski 

 

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

 

I. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości Uchwałę nr 55/02/09 z dnia 9 lutego 2009 roku Zarządu Śląskiego   

Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Miejskiego Klubu Sportowego „Odra‖ Wodzisław Śląski w poczet 

członków z jednoczesnym wpisaniem do rejestru członków Związku.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/95 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany w składzie  

Komisji ds. Licencji Klubowych I ligi 

 

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

 

I. Odwołuje się Pana Andrzeja Szczepańskiego ze składu Komisji ds. Licencji Klubowych I ligi.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/96 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany  

w składzie Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi 

 

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

 

I. Odwołuje się Pana Jerzego Kowalskiego ze składu Komisji ds. Licencji Klubowych  

II ligi.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/97 z dnia 13 lutego 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego  

obchodów 90-lecia istnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 

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

 

I. Powołuje się Komitet Organizacyjny obchodów 90-lecia istnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej, który 

tworzyć będą: 

1. Wiceprezesi Polskiego Związku Piłki Nożnej 

2. Członkowie Zarządu PZPN: 

 a)Stefan Antkowiak  

b) Witold Dawidowski 

 c) Zdzisław Drobniewski  

d) Edward Potok 

 e) Ireneusz Serwotka 

3. Sekretarz Generalny PZPN 

4. Przewodniczący Koła Seniorów PZPN 

5. Nestor PZPN – Leszek Rylski  

6. Przewodniczący Komisji Odznaczeń PZPN 

7. Dyrektor Sportowy PZPN 

8. Przewodniczący Wydziału Zagranicznego PZPN 

9. Przewodniczący Komisji ds. Mediów PZPN 

10. Rzecznik prasowy PZPN 

11. Przewodniczący Klubu Wybitnego Reprezentanta 

12. Przewodniczący Komisji ds. dokumentacji i zasobów archiwalnych PZPN  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/98 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Regulaminu Izby 

ds. Rozstrzygania Sporów Sportowych 

 

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

 

I. Powołuje się Zespół ds. opracowania Regulaminu Izby ds. Rozstrzygania Sporów Sportowych w 

następującym składzie: 

 

1. Marcin Animucki  

2. Zdzisław Drobniewski  

3. Stefan Majewski 

4. Jacek Masiota  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/99 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia ramowego planu pracy Zarządu PZPN w I-szej połowie 2009 roku 

 

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

 

I. Przyjmuje się następujący ramowy plan pracy Zarządu PZPN w I-szej połowie 2009 roku 

 

Ramowy plan pracy Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - I połowa 2009 roku 

 

Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 5 marca 2009 roku 

 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Omówienie struktury organizacyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej 

IV. Omówienie spraw związanych z przyjęciem preliminarza budżetowego na 2009 rok  

V. Sprawy finansowe 

VI. Sprawy Wydziałów i Komisji  

VII. Sprawy bieżące 

VIII. Sprawy różne 

 

Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 26 marca 2009 roku 

 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Przyjęcie struktury organizacyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej 

IV. Omówienie przygotowań do meczów eliminacyjnych MŚ 2010: Irlandia Płn – Polska i Polska – 

San Marino 

V. Omówienie spraw związanych z przyjęciem Regulaminów Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy, 

I i II ligi 

VI. Sprawy finansowe 

VII. Sprawy Wydziałów i Komisji  

VIII. Sprawy związane z organizacją obchodów 90-lecia PZPN  

IX. Sprawy bieżące 

X. Sprawy różne 

 

Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 16 kwietnia 2009 roku 

 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Omówienie meczów eliminacyjnych MŚ 2010: Irlandia Płn – Polska i Polska – San Marino 

IV. Sprawy finansowe 

V. Omówienie spraw szkoleniowych oraz problematyki związanej z pracami Wydziału Szkolenia 

VI. Omówienie kwestii związanych z systemem rozgrywek  

VII. Sprawy Wydziałów i Komisji  

VIII. Sprawy bieżące 

IX. Sprawy różne 

 

Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 7 maja 2009 roku 

 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Sprawy finansowe 

IV. Sprawy Wydziałów i Komisji  

V. Omówienie kwestii związanych z systemem rozgrywek  

VI. Sprawy związane z organizacją obchodów 90-lecia PZPN  

VII. Sprawy bieżące 

VIII. Sprawy różne 
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Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 28 maja 2009 roku 

 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Sprawy finansowe 

IV. Sprawy Wydziałów i Komisji  

V. Omówienie spraw szkoleniowych oraz problematyki związanej z pracami Wydziału Szkolenia 

VI. Sprawy związane z reprezentacjami narodowymi Polski  

VII. Sprawy bieżące 

VIII. Sprawy różne 

 

Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 18 czerwca 2009 roku 

 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Sprawy finansowe 

IV. Sprawy Wydziałów i Komisji  

V. Sprawy związane z reprezentacjami narodowymi Polski  

VI. Sprawy bieżące 

VII. Sprawy różne 

 

Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 9 lipca 2009 roku 

 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Sprawy finansowe 

IV. Sprawy Wydziałów i Komisji 

V. Sprawy związane z reprezentacjami narodowymi Polski   

VI. Sprawy bieżące 

VII. Sprawy związane z organizacją obchodów 90-lecia PZPN  

VIII. Sprawy różne 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/100 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

projektu aneksu do Umowy o zarządzanie ligą zawodową Ekstraklasa S.A. – PZPN 

 

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

 

I. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości dotychczasowy przebieg rozmów dotyczących podpisania aneksu 

do Umowy o zarządzanie ligą zawodową Ekstraklasa S.A. – PZPN. Będą one kontynuowane po otrzymaniu 

stanowiska Rady Nadzorczej Ekstraklasy S.A. w przedmiocie projektu przygotowanego przez Departament 

Prawny PZPN i Komisję Roboczą Zarządu PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr III/101 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   

dofinansowania XVI Halowych Mistrzostw Polski Sędziów 

 

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

 

I. Na wniosek Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej na konto ww. Związku przekazuje się kwotę 4.560 

złotych celem dofinansowania XVI Halowych Mistrzostw Polski Sędziów, które odbyły się w dniach 19-21.12. 

2008 roku.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/102 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. upoważnienia Komisji ds. Nagłych 

do podjęcia uchwały w sprawie ewentualnego połączenia klubów  

KS Gawin Królewska Wola oraz ITS Ślęza Wrocław  

 

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

 

I. Upoważnia się Komisję ds. Nagłych PZPN do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości 

ewentualnego połączenia klubów KS Gawin Królewska Wola oraz ITS Ślęza Wrocław.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/103 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia listy delegatów  

ds. bezpieczeństwa szczebla centralnego na rundę wiosenną sezonu 2008/2009 

 

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

 

I. Na wniosek Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich przyjmuje się poniższą listę delegatów ds. 

bezpieczeństwa szczebla centralnego na rundę wiosenną sezonu 2008/2009: 

Ekstraklasa 

 

1. Andrzej Bińkowski   Podkarpacki ZPN  Mielec 

2. Zdzisław Czarnecki  PZPN    Warszawa 

3. Marek Doliński  PZPN    Warszawa 

4. Kazimierz Greń  Podkarpacki ZPN  Rzeszów 

5. Romuald Jankowiak  Lubuski ZPN   Zielona Góra 

6. Wojciech Jugo   Podkarpacki ZPN  Tarnobrzeg 

7. Paweł Kobyłecki  Mazowiecki ZPN   Radom 

8. Tomasz Kosiec  PZPN    Warszawa 

9. Janusz Kowalski  PZPN    Warszawa 

10. Jerzy Kowalski  Małopolski ZPN   Kraków 

11. Robert Kozieł  Świętokrzyski ZPN  Kielce 

12. Jerzy Lula   Śląski ZPN   Sosnowiec 

13. Jerzy Miedziński  Wydz. Piłkarstwa Kobiecego Warszawa 

14. Marek Najder  PZPN    Warszawa 
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15. Kazimierz Oleszek  PZPN    Warszawa 

16. Waldemar Podsiadło  Śląski ZPN   Katowice 

17. Edward Potok  Łódzki ZPN   Łódź 

18. Andrzej Rynkiewicz  Zachodnio-Pomorski ZPN  Szczecin 

19. Krzysztof Smulski  Śląski ZPN   Sosnowiec 

20. Stanisław Speczik  PZPN    Warszawa 

21. Mirosław Starczewski Mazowiecki ZPN   Warszawa 

22. Andrzej Szczepański  Pomorski ZPN   Gdańsk 

23. Dariusz Szewirski  PZPN    Warszawa 

24. Andrzej Tomaszewski Lubelski ZPN   Lublin 

25. Wiesław Wieczorek  PZPN    Warszawa 

26. Sylwester Wiśniewski Lubelski ZPN   Lublin 

 

I i II liga 

 

1. Wiesław Bartosik  Małopolski ZPN   Kraków 

2. Stanisław Bobkiewicz  Świętokrzyski ZPN  Kielce 

3. Jan Bzowy   Śląski ZPN   Częstochowa 

4. Remigiusz Charzyński  Mazowiecki ZPN   Ciechanów 

5. Michał Dołożenko  Kujawsko-Pomorski ZPN  Bydgoszcz 

6. Zdzisław Drobniewski  Łódzki ZPN   Bełchatów 

7. Kazimierz Dziuba  Dolnośląski ZPN    

8. Grzegorz Figarski  Świętokrzyski ZPN  Kielce 

9. Janusz Głuch   Wielkopolski ZPN  Krotoszyn 

10. Andrzej Hendrzak   Podkarpacki ZPN  Rzeszów 

11. Kazimierz Janecki  Kujawsko-Pomorski ZPN  Dobrzyń n. Wisłą 

12. Dariusz Kępa   Świętokrzyski ZPN  Kielce 

13. Władysław Kramczyk  Mazowiecki ZPN   Radom 

14. Józef Kubica   Śląski ZPN   Katowice 

15. Wiesław Maciak   Wielkopolski ZPN  Poznań 

16. Tomasz Miętkiewicz  Warmińsko-Mazurski ZPN  Olsztyn 

17. Włodzimierz Motyka  Łódzki ZPN   Piotrków Tryb. 

18. Andrzej Nizielski  Mazowiecki ZPN   Warszawa 

19. Andrzej Ordysiński  Świętokrzyski ZPN  Kielce 

20. Zbigniew Owczarek  Dolnośląski ZPN    

21. Jan Popiołek   Małopolski ZPN   Kraków 

22. Ewaryst Schäfer   Kujawsko-Pomorski ZPN  Bydgoszcz 

23. Tadeusz Siejewicz  Podlaski ZPN   Białystok 

24. Januariusz Stodolny  Kujawsko-Pomorski ZPN  Bydgoszcz 

25. Zygmunt Świtała   Wielkopolski ZPN  Piła  

26. Bruno Tomaszek   Opolski ZPN   Opole 

27. Henryk Zieńczuk   Pomorski ZPN   Gdańsk 

 

Na szkolenie ze starego naboru 

 

1. Stanisław Bisztyga  Małopolski ZPN   Kraków 

2. Leszek Brzeziński  Śląski ZPN   Częstochowa 

3. Ryszard Lider   Podlaski ZPN   Białystok 

 

Na szkolenie z nowego naboru 

 

1. Szymon Czyżewski  Warmińsko – Mazurski ZPN 

2. Zbigniew Magnuszewski  Warmińsko – Mazurski ZPN 

3. Jerzy Krygier   Pomorski ZPN 

4. Gerard Sobecki   Pomorski ZPN 

5. Wiesław Białucha  Kujawsko – Pomorski ZPN 

6. Janusz Pietrzyk   Kujawsko – Pomorski ZPN 

7. Krzysztof Grochocki  Mazowiecki ZPN 

8. Dariusz Kluge   Mazowiecki ZPN 

9. Ryszard Żodzik   Podlaski ZPN 
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10. Adam Kirpsza   Podlaski ZPN 

11. Jan Żołnierek   Wielkopolski ZPN 

12. Stanisław Nowak  Świętokrzyski ZPN 

13. Paweł Wysocki   Świętokrzyski ZPN 

14. Tadeusz Leszczyński  Zachodniopomorski ZPN 

15. Stanisław Sachajko  Lubelski ZPN 

16. Kazimierz Chrzanowski  Lubelski ZPN 

17. Andrzej Biskup   Śląski ZPN 

18. Janusz Piórek   Śląski ZPN 

19. Tadeusz Babij   Lubuski ZPN 

20. Alfred Nowosadzki  Lubuski ZPN 

21. Maciej Bukowiecki  Łódzki ZPN 

22. Jan Grzelka   Łódzki ZPN 

23. Marek Hławko   Podkarpacki ZPN 

24. Wiesław Lada   Podkarpacki ZPN 

25. Jan Rusin   Dolnośląski ZPN 

26. Paweł Zalewski   Dolnośląski ZPN 

27. Józef Cichoń   Małopolski ZPN 

28. Tadeusz Kędzior   Małopolski ZPN 

29. Zdzisław Kowalski  Opolski ZPN 

30. Piotr Świętek   Opolski ZPN 

31. Henryk Nowacki   Pomorski ZPN   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/104 z dnia 13 lutego 2009 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. W § 2 ust. 1 sformułowanie „16 członków‖ zastępuje się sformułowaniem „19 członków‖. 

2. W § 4 ust. 1 pkt 1) sformułowanie „w składzie 5 członków Wydziału‖ zastępuje się sformułowaniem „w 

składzie minimum 5 członków Wydziału‖.  

3. W § 4 ust. 1 pkt 2) sformułowanie „w składzie 5 członków Wydziału‖ zastępuje się sformułowaniem „w 

składzie minimum 5 członków Wydziału‖. 

4. W § 4 ust. 1 pkt 3) sformułowanie „w składzie 5 członków Wydziału‖ zastępuje się sformułowaniem „w 

składzie minimum 5 członków Wydziału‖. 

 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr III/105 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   

zmian w składzie 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 do składu w/w 

Wydziału powołuje się następujące osoby: 

 

1. Piotr Bielecki – Członek  

2. Marcin Stefański – Członek 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/106 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

uzupełnienia składu Wydziału Dyscypliny 

 

Na podstawie art. 43 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN do składu Wydziału Dyscypliny powołuje Pana Kamila Kosiora. 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/107 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

Odwołania Pana Miłosza Hady ze składu Wydziału Dyscypliny 

 

Na podstawie art. 43 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN ze składu Wydziału Dyscypliny odwołuje się Pana Miłosza Hady- w związku ze 

złożoną rezygnacją.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/108 z dnia 13 lutego 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

zmiany Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych Ekstraklasy 

 

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

 

I. W Regulaminie Komisji ds. Licencji Klubowych Ekstraklasy, przyjętym uchwałą Zarządu PZPN nr III/76 z 

dnia 17 grudnia 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany: 
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1) W § 2 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

 

„1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 3 do 5 członków. Jest ona powoływana 

na czteroletnią kadencję równą kadencji Zarządu. Członkowie Komisji mogą podlegać ponownemu powołaniu. 

W składzie Komisji musi znaleźć się co najmniej jeden wykwalifikowany prawnik oraz co najmniej jeden biegły 

rewident posiadający uprawnienia uznane przez stosowną Krajową Izbę Biegłych Rewidentów i wpisany na listę 

podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych.‖  

 

2) W § 8 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„3. Stroną techniczno-administracyjną Komisji kieruje upoważniony pracownik Departamentu Rozgrywek i 

Licencji PZPN.‖  

 

3) W § 10 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„2. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza pracownik  Departamentu Rozgrywek 

i Licencji PZPN lub inny członek Komisji.‖  

 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   

 

 

tj. U. nr III/76 z  17.12.2008 r.  

zm. U. nr III/108  z 13.02.2009 r.  

 

Uchwała nr III/76 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych Ekstraklasy (tekst jednolity) 

 

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

Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych Ekstraklasy w następującym brzmieniu: 

REGULAMIN KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH EKSTRAKLASY 

§ 1  

1. Komisja ds. Licencji Klubowych Ekstraklasy, zwana dalej „Komisją‖ jest organem jurysdykcyjnym pierwszej 

instancji Polskiego Związku Piłki Nożnej realizującym procedurę licencyjną dla klubów występujących w 

Ekstraklasie piłki nożnej. 

2. Komisja działa na podstawie postanowień Statutu PZPN oraz Podręcznika Licencyjnego PZPN na sezon 

2008/2009   i następne, przyjętego uchwałą nr  I/9     z dnia  31 marca 2006    Zarządu PZPN. 

§ 2  

1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 3 do 5 członków. Jest ona 

powoływana na czteroletnią kadencję równą kadencji Zarządu. Członkowie Komisji mogą podlegać 

ponownemu powołaniu. W składzie Komisji musi znaleźć się co najmniej jeden wykwalifikowany prawnik 

oraz co najmniej jeden biegły rewident posiadający uprawnienia uznane przez stosowną Krajową Izbę 

Biegłych Rewidentów i wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych. 

2. Zarząd PZPN może powołać w skład Komisji również pracowników PZPN, z wyjątkiem Kierownika Działu 

Licencji, który nie może być powołany, jako członek takiego organu. 

3. Każdy z członków Komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji zachowania poufności   oraz  deklaracji 

niezależności, stanowiących załączniki do Rozdziału 3 Podręcznika Licencyjnego.  

4. 1) Członkiem Komisji nie może być osoba zatrudniona jako pracownik, członek, wspólnik/akcjonariusz, 

partner biznesowy, sponsor, konsultant klubu piłkarskiego  posiadającego zespół występujący na szczeblu 

centralnym rozgrywek lub osoba, która osobiście lub na podstawie jakiejkolwiek umowy świadczy usługi na 

rzecz klubów piłkarskich wnioskujących o wydanie licencji.  

2) Zakaz ten dotyczy także osób będących członkami rodzin (małżonkami, dziećmi, rodzicami , bądź 

rodzeństwem )osób, o którym mowa w pkt 4.1).  

§ 3  

Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy. 
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§ 4  

Komisja podejmuje decyzje w przedmiocie wydania licencji lub  odmowy wydania licencji klubom Ekstraklasy 

na podstawie dostarczonych dokumentów i poprzez dokonanie weryfikacji spełnienia kryteriów wymaganych 

przez Podręcznik Licencyjny .  

 

§ 5  

Komisja posiada  prawo składania wniosków do Wydziału Dyscypliny o zawieszenie korzystania z licencji lub 

jej pozbawienie, a także nałożenia kar przewidzianych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.   

 

§ 6 

Kworum wymagane do podejmowania decyzji przez Komisję wynosi minimum 3 członków obecnych, w tym 

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów 

obecnych na posiedzeniu Komisji, przy czym w przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos 

Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Komisji.  

 

§ 7 

Uchwała Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji jest uzasadniana z urzędu. 

 

§ 8 

1. Całokształtem Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją zewnątrz oraz wobec władz 

i organów PZPN.  

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego przejmuje Wiceprzewodniczący.  

3. Stroną techniczno-administracyjną Komisji kieruje upoważniony pracownik Departamentu Rozgrywek 

i Licencji PZPN. Dokumentacja licencyjna przechowywana jest w Departamencie Rozgrywek i Licencji PZPN.  

§ 9 

Komisja może korzystać z pomocy ekspertów Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN w zakresie konsultacji 

dot. poszczególnych kryteriów licencyjnych. 

 

§ 10 

1. Posiedzenia Komisji są niejawne. 

2. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza pracownik  Departamentu 

Rozgrywek i Licencji PZPN lub inny członek Komisji. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji lub osoba 

prowadząca zebranie  oraz osoba sporządzająca protokół. 

 

§ 11 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/109 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

zakazu uczestnictwa sędziów i obserwatorów w zakładach bukmacherskich 

 

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

 

I. Od początku rundy wiosennej sezonu 2008/2009 wprowadza się zakaz uczestnictwa wszystkich sędziów i 

obserwatorów oraz członków ich najbliższych rodzin (współmałżonków i dzieci) w zakładach bukmacherskich 

obejmujących rozgrywki lig polskich. W przypadku nieprzestrzegania powyższego zakazu sędziowie i 

obserwatorzy Ekstraklasy oraz I ligi zobowiązani są wpłacić na rzecz PZPN kwotę 100.000 zł zaś sędziowie i 

obserwatorzy II ligi i niższych klas rozgrywkowych – kwotę 50.000 zł na rzecz macierzystych związków piłki 

nożnej. 

 

II. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Kolegium Sędziów PZPN.  
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III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr III/110 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu  

Komisji ds. Licencji Klubowych I ligi 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Andrzeja Górę do składu Komisji ds. Licencji Klubowych I ligi.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/111 z dnia 13 lutego 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

uzupełnienia składu Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Pawła Kobyłeckiego do składu Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/112 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia do wiadomości Uchwały nr  3/2009 Zarządu 

Świętokrzyskiego  Związku Piłki Nożnej w Kielcach dot. zmiany nazwy Sportowej Spółki Akcyjnej 

„Kolporter” Korona Kielce 

 na KORONA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach 

 

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

 

I. Niniejszym przyjmuje się do akceptującej wiadomości Uchwałę nr 3/2009 z dnia 26 stycznia 2009 roku 

Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej o zmianie nazwy Sportowej Spółki Akcyjnej Kolporter Korona 

Kielce na aktualną nazwę – KORONA Spółka Akcyjna na podstawie złożonych przez Spółkę dokumentów. 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/113 z dnia 13 lutego 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia do wiadomości Uchwały nr  4/2009 Zarządu Świętokrzyskiego  Związku Piłki Nożnej w Kielcach 

dot. zmiany nazwy stowarzyszenia kultury fizycznej KKP Kolporter Korona Kielce na KKP KORONA 

 

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

 

I. Niniejszym przyjmuje się do akceptującej wiadomości Uchwałę nr 4/2009 z dnia 26 stycznia 2009 roku 

Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej o zmianie nazwy KKP Kolporter Korona Kielce na aktualną 

nazwę – KKP KORONA na podstawie złożonych przez dokumentów. 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/114 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   

wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie PKOL 

 

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

 

I. Delegatami Polskiego Związku Piłki Nożnej na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PKOL w 

dniu 4 kwietnia 2009 roku są: Prezes PZPN – Pan Grzegorz Lato oraz Członek Zarządu PZPN – Pan Stefan 

Antkowiak.  

 

II. Kandydatem PZPN na Członka Zarządu PKOL wybieranym w trybie art. 29 ust. 4 pkt 1) Statutu PKOL jest 

Pan Grzegorz Lato. 

 

III. Kandydatem PZPN wybieranym do Zarządu PKOL w trybie art. 29 ust. 4 pkt 3) i art. 30 Statutu PKOL jest 

Pan Stefan Antkowiak. 

 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/115 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

zmiany Uchwały nr IX/128 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie oświadczeń sędziów 

piłki nożnej nie mających podpisanych umów z PZPN 

 

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

 

I. W załączniku nr 2 do Uchwały nr IX/128 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie oświadczeń 

sędziów piłki nożnej nie mających podpisanych umów z PZPN skreśla się wyrazy „lub prawomocną decyzją 

dyscyplinarną organu PZPN lub właściwego ZPN‖.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Zm. U. nr XIII/215 z 26.09.2008 r.  

Zm. U. nr III/115 z 13.02.2009 r. 

 

Uchwała nr IX/128 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie oświadczeń sędziów piłki nożnej nie mających podpisanych umów z PZPN 

(tekst jednolity) 

 

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

 

1. Zabroniony jest udział w zakładach bukmacherskich sędziego piłki nożnej nie mającego podpisanej 

umowy z PZPN, a prowadzącego zawody w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II i III ligi oraz w 

rozgrywkach pucharowych na szczeblu centralnym.  Naruszenie powyższego zakazu pociąga za sobą 

zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych.   

2. W przypadku dopuszczenia się przez sędziego, o którym mowa w pkt 1, przekupstwa sportowego 

stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego lub prawomocną decyzją dyscyplinarną organu 

PZPN lub właściwego związku piłki nożnej sędzia Ekstraklasy i I ligi zobowiązany jest wpłacić na 

konto PZPN kwotę 100.000 zł, zaś sędzia II ligi i niższych klas rozgrywkowych na konto 

macierzystego Związku kwotę 20.000 zł .  

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, sporządzona jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały dla sędziów Ekstraklasy i I ligi oraz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały dla sędziów II ligi i niższych klas rozgrywkowych.  

4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

       Prezes PZPN Michał Listkiewicz  

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/128 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie oświadczeń sędziów piłki nożnej nie mających podpisanych umów z PZPN    

     

  

        ____________, dnia ___________ 

          (miejscowość) 

____________________ 

       (imię i nazwisko) 

 

Oświadczenie 

 

Jako sędzia piłki nożnej zobowiązuję się wypełniać swoją funkcję w poszanowaniu przepisów oraz z  wiernością 

dla zasad prawdziwego ducha piki nożnej. Wiem, iż tylko moja bezstronność i ciągłe dążenie do podnoszenia 

własnych umiejętności dają mi prawo do oceniania przebiegu sportowej rywalizacji. Dołożę wszelkich starań, 

aby o wynikach prowadzonych przeze mnie meczów decydowały wyłącznie umiejętności piłkarzy i trenerów. W 

okresie wypełniania swojej funkcji sędziego czynnego zobowiązuję się nie angażować się w jakąkolwiek inną 

działalność związkową wymagającą poparcia klubów piłkarskich będących członkami PZPN i Wojewódzkich 

Związków Piłki Nożnej, z wyjątkiem organizacji sędziowskich. W przypadku dopuszczenia się przeze mnie 

przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego lub prawomocną decyzją 

dyscyplinarną organu PZPN zobowiązuję się wpłacić na konto PZPN kwotę 100.000 zł.  

  

       __________________________________ 

       (podpis sędziego nie mającego umowy z PZPN) 

____________________________ 

(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/128 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie oświadczeń sędziów piłki nożnej nie mających podpisanych umów z PZPN    

     

  

        ____________, dnia ___________ 

        (miejscowość) 

____________________ 

(imię i nazwisko) 

 

 

Oświadczenie 

 

Jako sędzia piłki nożnej zobowiązuję się wypełniać swoją funkcję w poszanowaniu przepisów oraz z  wiernością 

dla zasad prawdziwego ducha piki nożnej. Wiem, iż tylko moja bezstronność i ciągłe dążenie do podnoszenia 

własnych umiejętności dają mi prawo do oceniania przebiegu sportowej rywalizacji. Dołożę wszelkich starań, 

aby o wynikach prowadzonych przeze mnie meczów decydowały wyłącznie umiejętności piłkarzy i trenerów. W 

okresie wypełniania swojej funkcji sędziego czynnego zobowiązuję się nie angażować się w jakąkolwiek inną 

działalność związkową wymagającą poparcia klubów piłkarskich będących członkami PZPN i Wojewódzkich 

Związków Piłki Nożnej, z wyjątkiem organizacji sędziowskich. W przypadku dopuszczenia się przeze mnie 

przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego lub zobowiązuję się 

wpłacić na konto ZPN kwotę 20.000 zł.  
  

       __________________________________ 

       (podpis sędziego nie mającego umowy z PZPN) 

____________________________ 

(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)  
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Uchwała nr III/116 z dnia 13 lutego 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie Menedżerów ds. Piłkarzy 

 

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

 

I. Na wniosek Komisji Licencji Menedżerskich PZPN, postanawia się wpisać na listę Menedżerów ds. Piłkarzy 

następującą osobę: 

 

1/ Dariusz Siedlarski   - licencja nr 60/2008 

  

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/117 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   

uzupełnienia składu Komisji ds. Mediów 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Mediów do składu ww. Komisji powołuje się Pana Jerzego Talagę.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/118 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia cen biletów na mecz eliminacyjny do 

Mistrzostw Świata RPA 2010 Polska – San Marino w Kielcach 

 

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

 

I. Ustala się następujące ceny biletów na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata RPA 2010 pomiędzy 

reprezentacjami Polski i San Marino, który odbędzie w dniu 1 kwietnia 2009 roku na stadionie w Kielcach: 

 

1. Sektor A górny 150 PLN 

2. Sektor A dolny 30 PLN 

3. Sektor B górny 10 PLN 

4. Sektor B dolny 0 PLN 

5. Sektor C górny 0 PLN 

6. Sektor C dolny 0 PLN 

7. Sektor D górny 0 PLN 

8. Sektor D dolny 0 PLN 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/119 z dnia 13 lutego 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

powołania doradców Prezesa PZPN 

 

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

 

I. Powołuje się Panów Jana Bednarka i Kazimierza Grenia na doradców Prezesa PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

    Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/120 z dnia 13 lutego 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie powołania Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego  

 

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na okres kadencji władz PZPN 2008-2012 powołuje się Wydział Piłkarstwa Profesjonalnego. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IV/09 

Z DNIA 5 MARCA 2009 ROKU 
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Uchwała nr IV/121 z dnia 5 marca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości 

 

Na podstawie postanowień art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 50 i nast. ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

– o rachunkowości (Dz. U. z 2002r nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 34 § 1 pkt c) Statutu 

PZPN uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się, że rokiem obrotowym w PZPN będzie okres 12-tu miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym. 

 

§ 2 

Ustala się dla Polskiego Związku Piłki Nożnej metody wyceny aktywów i pasywów, w ciągu roku i na dzień 

bilansowy, z założeniem że Stowarzyszenie będzie kontynuowało działalność oraz odrębnie w sytuacji 

zagrożenia możliwości dalszej kontynuacji działalności, a także ustalania wyniku finansowego – stanowiące 

załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 3 

Ustala się dla Polskiego Związku Piłki Nożnej zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierające: 

1) zakładowy plan kont określający: 

a) wykaz kont księgi głównej, 

b) przyjęte zasady ewidencji księgowej zdarzeń na poszczególnych kontach księgi głównej, 

c) zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej; 

2) wykaz ksiąg rachunkowych – zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach 

danych - stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 4 

Ustala się dla Polskiego Związku Piłki Nożnej wykaz stosowanych systemów komputerowych tj. : 

1)  System Rachunkowość i Finanse, 

2)  Budżetowanie 

3)  System Kadrowo-Płacowy, 

4)  Program magazynowy, 

5)  Analizy Finansowe 

6)  System Rejestracji Zamówień i Sprzedaży biletów. 

 

§ 5 

Ustala się własny wzór sprawozdania finansowego składający się z: 

1)  wprowadzenia do sprawozdania, 

2)  bilansu, 

3)  rachunku zysków i strat, 

4)  dodatkowych informacji i objaśnień. 

 

§ 6 

1. Przenosi się postanowieniami niniejszej uchwały uprawnienia i obowiązki dotyczące prowadzenia 

rachunkowości Spółki, w zakresie wynikającym z postanowień art. 4, ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy o rachunkowości na 

Sekretarza Generalnego i Dyrektora Departamentu Finansowo-Księgowego, 

2. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego i Dyrektora Departamentu Finansowo-Księgowego do 

wprowadzania bieżących zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z uwzględnieniem 

zmian w ustawie o rachunkowości, Statucie PZPN oraz zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN. 

 

§ 7 

Niniejsza Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku. 

         

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/122 z dnia 5 marca 2009 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

wystąpienia do UEFA o przyznanie dofinansowania na szkolenie młodzieży  

w klubach Ekstraklasy w sezonie 2007/2008 

 

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

 

I. Wystąpić do UEFA o przyznanie dofinansowania na szkolenie grup młodzieżowych w klubach Ekstraklasy, 

objętych procedurą licencyjną za sezon 2007/2008. 

II. Określić łączną wysokość dofinansowania na kwotę 298 000 EUR. 

III. Podział przyznanego dofinansowania dokonany zostanie w wysokości 1/16 przyznanej kwoty na każdy klub 

uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy sezonu 2007/2008.  

IV. Przeliczenie kwot na złote zostanie dokonane wg tabeli kursów NBP, zakup środków wg dnia wpływu 

środków na konto PZPN. 

V. Realizację Uchwały powierza się Departamentowi Rozgrywek i Licencji oraz Departamentowi Finansowo-

Księgowemu.  

VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr IV/123 z dnia 5 marca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  dofinansowania Ośrodka Szkolenia Sportowego 

Młodzieży w Gdańsku  

 

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

 

I. Przekazuje się kwotę 5.000 PLN - tytułem dofinansowania Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w 

Gdańsku w związku z pożarem magazynu sprzętu sportowego.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/124 z dnia 5 marca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

wniosku Komisji ds. Mediów dot. druku programu meczowego  

oraz wydania pierwszego numeru czasopisma „Polska Piłka‖ 

 

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

 

I. Działając na wniosek Komisji ds. Mediów wyraża się zgodę na wydrukowanie – na podstawie przedłożonego 

preliminarza - programu na mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata pomiędzy reprezentacjami Polski i San 

Marino, który odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2009 roku w Kielcach oraz na wydanie pierwszego w 2009 roku 

numeru czasopisma „Polska Piłka‖.    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr IV/125 z dnia 5 marca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia wewnętrznej struktury organizacyjnej  Związku  

 

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

 

I. Przyjmuje się wewnętrzną strukturę organizacyjną PZPN stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/126 z dnia 5 marca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot.  

zmiany uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN   

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

 

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

 

I. W uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 

nożną wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 2 ust. 1 po wyrazie „rozgrywki‖ dodaje się sformułowanie: „piłki nożnej mężczyzn‖. 

2. W § 2 ust. 3 zdanie pierwsze po wyrazie „rozgrywki‖ dodaje się sformułowanie: „piłki nożnej mężczyzn‖. 

3. W § 2 ust. 4 zdanie pierwsze po wyrazie „rozgrywki‖ dodaje się sformułowanie: „piłki nożnej mężczyzn‖. 

4. Wprowadza się nowy § 2a w następującym brzmieniu: 

„§ 2a. 1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących klasach: 

a) Ekstraliga, 

b) I liga, 

c) II liga. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa w ust. 1 a)-

c) Wydziałowi Piłkarstwa Kobiecego PZPN lub właściwym organom związków piłki nożnej.‖ 

5. Wprowadza się nowy § 2b w następującym brzmieniu: 

„§ 2b. 1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej halowej w następujących klasach: 

a) Ekstraklasa,  

b) I liga, 

c) II liga. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa w ust. 1 a)-

c) Wydziałowi Futsalu PZPN lub właściwym organom związków piłki nożnej. 

6. Wprowadza się nowy § 2c w następującym brzmieniu: 

„§ 2c. 1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej plażowej. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek piłki nożnej plażowej 

Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN lub właściwym organom związków piłki nożnej.‖ 

7. W § 6 pkt 6 sformułowanie „odpowiednio PZPN lub związku piłki nożnej‖ zastępuje się sformułowaniem 

„odpowiednio PZPN, związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki‖.  

8. W § 7 ust. 1 pkt 2 sformułowanie „jednostką organizacyjną PZPN lub właściwego związku piłki nożnej, który 

jest odpowiedzialny za prowadzenie rozgrywek danego szczebla‖ zastępuje się sformułowaniem „jednostką 

organizacyjną PZPN, właściwego związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki‖. 

9. W § 9 ust. 5 dodaje się pkt pkt 9)-10) w następującym brzmieniu: 

„9) w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Futsalu pierwszą instancją są odpowiednio Sekcja Gier lub 

Sekcja Dyscypliny działające w ramach Wydziału Futsalu, drugą odpowiednio według właściwości Wydział 

Gier PZPN lub Wydział Dyscypliny PZPN, 

10) w rozgrywkach prowadzonych przez Komisję ds. Piłki Plażowej pierwszą instancją  jest Komisja ds. Piłki 

Plażowej, drugą odpowiednio według właściwości  Wydział Gier PZPN  oraz Wydział Dyscypliny PZPN.‖ 

10.  § 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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„§ 10 Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN, związku piłki 

nożnej lub organu prowadzącego rozgrywki.‖ 

11. W § 12 dodaje się nowy ust. 8 w następującym brzmieniu: 

„8. W rozgrywkach piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 12 ust. 1)-7) 

będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.‖  

12. W § 18 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu: 

„3. W rozgrywkach piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 18 ust. 1)-3) 

będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.‖ 

13. W § 20  ust. 1 otrzymuje numerację ust. 1 a). 

14. W § 20 dodaje się ust. 1 b) w następującym brzmieniu: 

„1b) Powołanie do reprezentacji piłki nożnej kobiet , piłki nożnej halowej i piłki nożnej plażowej następuje na 

zasadach odrębnie ustalonych przez organy prowadzące rozgrywki.‖  

15. § 31 otrzymuje numerację § 31 ust. 1. 

16. W § 31 dodaje się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu: 

„2. Postanowienia ust. 1) stosuje się odpowiednio w stosunku do organów prowadzących rozgrywki piłki nożnej 

kobiet, piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej.‖ 

17. W § 34 skreśla się sformułowanie „w tym rozgrywek drużyn kobiet,‖.  

  

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

tj. U. nr IX/140  z 3 i 7 .07.2008 r. 

zm. U. nr IV/126  z 5.03.2009 r.  

 

Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

(tekst jednolity)   

 

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

 

PRZEPISY W SPRAWIE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Spotkania piłki nożnej rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną, niniejszych 

postanowień oraz regulaminów wydanych przez PZPN, ligę zawodową i związki piłki nożnej.  

2. Każdy klub biorący udział w zawodach mistrzowskich i pucharowych obowiązany jest wystawić najlepszą 

drużynę będącą do jego dyspozycji w danej klasie. 

3. Kluby piłkarskie będące członkami PZPN uczestniczące we współzawodnictwie sportowym mogą posiadać 

wyłącznie formę prawną stowarzyszenia kultury fizycznej lub sportowej spółki akcyjnej.  

4. Dopuszcza się przejściowo uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich zespołów nie będących członkami 

PZPN, a posiadających inną formę organizacyjną niż określona w ust. 3. Decyzję w tym przedmiocie 

podejmuje właściwy związek piłki nożnej.   

 

§ 2 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn w następujących klasach: 

a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako  rozgrywki szczebla centralnego, 

b) juniorzy starsi: klubowe mistrzostwo Polski z udziałem mistrzów poszczególnych związków piłki 

nożnej – jako rozgrywki szczebla centralnego, 

c) juniorzy młodsi – klubowe mistrzostwa Polski z udziałem mistrzów poszczególnych związków piłki 

nożnej,  

d) reprezentacje juniorów: Puchar im. Kazimierza Deyny, Puchar im. Jerzego Michałowicza, Puchar im. 

Wacława Kuchara, Puchar im. Kazimierza Górskiego – całość rozgrywek. 

 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa w ust. 1 pkt 

b) – d) właściwym związkom piłki nożnej. 
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3. Związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki piłki nożnej mężczyzn w następujących klasach: 

a) seniorzy III liga –związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki przemiennie 

b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C, 

c) Puchar Polski wg regulaminu w celu wyłonienia zespołów uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu 

centralnym, 

d) juniorzy: klubowe mistrzostwa związku piłki nożnej  wg odrębnego regulaminu 

 

4. Ekstraklasa SA prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn w następujących klasach: 

a) Ekstraklasa 

b) Młoda Ekstraklasa 

c) Puchar Ekstraklasy 

d) Superpuchar 

 

5. Wiek juniorów, juniorów młodszych i młodzików określają regulaminy poszczególnych rozgrywek i 

zawodów, zgodnie z kategoriami wiekowymi ustalonymi przez UEFA. 

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach ligi zawodowej zobowiązane są posiadać zespół uczestniczący w 

rozgrywkach Młodej Ekstraklasy.  

 

7 Inne kluby, niż wymienione w ust. 6 uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich zobowiązane są posiadać 

przynajmniej jedną drużynę w klasach rozgrywek seniorów, niższej od tej, w której uczestniczy pierwszy zespół 

danego klubu, z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w ust. 8. Zasada ta może być zmieniona przez 

Zarządy ZPN w odniesieniu do rozgrywek prowadzonych przez Związek.  

 

8. Stosuje się następujące zasady: 

 

a) kluby I i II ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do III ligi włącznie,  

b) kluby III ligi - do IV ligi włącznie, 

c) we wszystkich przypadkach spadku drużyny klubu do klasy niższej, zespoły tego klubu muszą być 

automatycznie przeniesione do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli pozostanie ich w dotychczasowej klasie 

rozgrywek byłoby sprzeczne z niniejszymi postanowieniami, 

d) drużyna rezerwowa nie może awansować do ligi lub klasy, w której uczestniczy w rozgrywkach I 

zespół klubu. 

9.Zarząd PZPN, uwzględniając stosowne przepisy licencyjne, ustala ilość zespołów młodzieżowych dla klubów 

Ekstraklasy, I i II ligi, natomiast Zarządy właściwych związków piłki nożnej ustalają ilość zespołów 

młodzieżowych dla klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez dany związek. 

 

10.Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą mieć dowolną ilość drużyn w 

rozgrywkach Pucharu Polski oraz  rozgrywkach juniorów wszystkich kategorii wiekowych. 

 

§ 2 a  

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących klasach: 

a) Ekstraliga, 

b) I liga, 

c) II liga. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa w ust. 

1 a)-c) Wydziałowi Piłkarstwa Kobiecego PZPN lub właściwym organom związków piłki nożnej.” 

 

§ 2 b  

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej halowej w następujących klasach: 

a) Ekstraklasa,  

b) I liga, 

c) II liga. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa w ust. 

1 a)-c) Wydziałowi Futsalu PZPN lub właściwym organom związków piłki nożnej. 

 

§ 2 c  

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej plażowej. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek piłki nożnej plażowej 

Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN lub właściwym organom związków piłki nożnej.” 
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§ 3 

1. W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować klub wyłącznie piłkarze zgłoszeni i 

uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki. 

 

2. Zawodnik może być zgłoszony i potwierdzony dla klubu jeżeli ukończył 9 lat, przedłoży pisemną zgodę 

rodziców (przedstawicieli ustawowych) i spełni warunki, wynikające z innych przepisów piłkarskich oraz 

niniejszych postanowień. 

 

3. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorów 

zawodnika – reprezentanta kraju po ukończeniu 15 roku życia w razie istnienia zgody rodziców lub prawnych 

opiekunów oraz pozytywnej opinii Wydziału Szkolenia PZPN i przychodni sportowo-lekarskiej.  

 

§ 4 

1. O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku klasach 

rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z 

następującymi zasadami: 

1) jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali, nie biorący udziału 

w meczu zawodnicy tej drużyny, mogą brać udział w zawodach klasy niższej; 

2) jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub puchar, 

zawodnicy tej drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej niż połowę meczu, nie mogą 

uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie; 

Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce (terminie) 

mistrzostw, nie więcej jednak jak trzech  zawodników. 

3) zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkań w drużynie wyższej 

klasy; 

4) zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, w tym samym terminie, jeżeli w 

pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry (przepis ten nie dotyczy bramkarzy); 

5) zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w różnych zawodach swojego klubu w 

wymiarze czasu, odpowiadającym jednym zawodom w klasie rozgrywkowej, do której został zgłoszony 

(przepis ten nie dotyczy bramkarzy). 

2. Postanowienia ust. 1 pkt. 1-3 nie dotyczą juniorów. 

 

§ 5 

1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie 

sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. 

 

2. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1 przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika 

nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.   

3. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje sędziego do opisania 

spornej sytuacji w protokóle, a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji spotkania, wiążące się również z brakiem 

jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki. 

 

§ 6 

1. Wydziały związków piłki nożnej, właściwe do spraw gier i ewidencji,  prowadzą wykazy boisk i przed 

rozpoczęciem każdego cyklu rozgrywanego kwalifikują ich przydatność do gier mistrzowskich poszczególnych 

klas. 

 

2. Protokoły weryfikacji boisk do rozgrywek są przechowywane w dokumentacji właściwych związków piłki 

nożnej W protokołach należy uwzględnić dane techniczne obiektu, w tym dotyczące elektrycznego oświetlenia 

boiska. 

 

3. Spotkania mistrzowskie i pucharowe są rozgrywane wyłącznie na boiskach zweryfikowanych dla danej lub 

wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu, określonym w jego statucie. 

 

4. Klub – gospodarz spotkania ma obowiązek powiadomienia przeciwnika o terminie i miejscu zawodów, 

zgodnie z regulaminem danych rozgrywek oraz przygotowania boiska do gry, zgodnie z przepisami gry w piłkę 

nożną. 
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5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej rozegranie 

spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inne boisko odpowiadające 

warunkom podanym w ust.3 niniejszego paragrafu. 

 

6. W spotkaniach rozgrywanych na neutralnym boisku obowiązki gospodarza przejmuje organizator, 

wyznaczony przez właściwe wydziały w sprawach gier i ewidencji odpowiednio PZPN, związku piłki nożnej 

lub innego organu prowadzącego rozgrywki.  

 

Za boiska neutralne uważa się: 

1) dla drużyn z tej samej miejscowości: boisko innego klubu w tej miejscowości (z zachowaniem przepisu 

ust. 2 niniejszego paragrafu), a w przypadku braku odpowiedniego boiska – uzgodnione lub wylosowane 

w obecności przedstawiciela organu prowadzącego rozgrywki – boisko jednego z zainteresowanych 

klubów; 

2) dla drużyn z różnych miejscowości: boisko w innej miejscowości, możliwe w równej odległości od siedzib 

obu zainteresowanych klubów. 

 

7. Mecze piłki nożnej nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na mocy decyzji 

związkowego organu dyscyplinarnego lub państwowej władzy administracyjnej.  

 

8. Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy i delegaci z ramienia PZPN lub związku piłki nożnej 

mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym 

boisku. 

 

9. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub związkowego 

właściwy organ prowadzący rozgrywki   może podjąć decyzję o zmianie terminu zawodów piłkarskich lub 

uznaniu ich za nie odbyte bez przyznawania punktów. 

 

10. W rozumieniu niniejszej uchwały określenie „pole gry i strefa bezpieczeństwa‖ oznacza teren wydzielony 

ogrodzeniem lub w inny sposób oddzielający widzów od uczestników zawodów. 

 

§ 7 

I. Zawody nie rozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry. 

 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego 

czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich 

piłkarzy oraz kibiców  - wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od 

początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, 

gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, itp.) należy, gdy pozwalają na to 

warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.  

 

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do zasady Wydział Gier 

PZPN lub właściwego związku piłki nożnej, a termin dokończenia (rozegrania) meczu ustalany jest w 

porozumieniu z organem lub jednostką organizacyjną PZPN, właściwego związku piłki nożnej lub innego 

organu prowadzącego rozgrywki. 

 

W drodze wyjątku, decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na 

dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne 

zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, jak określono w ust. 1 powyżej, a istnieją warunki 

dla dokończenia (rozegrania) spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym.   

 

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, obserwatora i 

delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania. 

 

4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o rozegraniu w nowym terminie zawodów, 

które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 1 

powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami 

PZPN.   
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5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed 

upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu 

następujących zasad : 

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku 

uzyskanego do momentu przerwania zawodów. 

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym 

klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w 

wyniku zmiany,  

- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w chwili 

dokańczania zawodów, 

- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek otrzymanych od 

początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

d)   zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość kartek 

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek 

odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych 

zawodach‖.   

 

II. Zawody weryfikowane jako walkower 

 

6. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść: 

1) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i 

zawodach, zgodnie z § 22. 

2) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut; 

3) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5; 

4) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi 

jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką; 

5) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 

minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 

6) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z 

przepisami; 

7) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na 

podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 

8) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o których 

mowa  w § 24; 

9) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników 

będzie mniejsza niż 7; 

10) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył 

któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane; 

11) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów  czynnie znieważył któregokolwiek z 

sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane; 

12)  drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego 

przed upływem ustalonego czasu gry. 

13)  drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut; 

14) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład zawodników, wraz z 

załącznikiem; 

15) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono pozytywne 

wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom; 

16)  drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale w nim 

nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20. 

 

7. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem. 

 

8. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower – utrzymuje się wynik 

uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 

 

9. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej decyzji. 
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10. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki sportowej i uczciwej 

rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy rozgrywkowej lub o puchar, przypadki 

braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu 

sprawozdania obserwatora lub innego przedstawiciela PZPN lub zpn wszczęcie przez właściwy organ 

prowadzący postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym 

PZPN. 

 

11. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów jako przegranych 0:3 

na niekorzyść drużyny gospodarza z przyczyn wiążących się z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i porządku na 

obiektach piłkarskich. 

 

§ 8 

W przypadku, gdy drużyna gości naruszy przepisy § 7, ust. 1 pkt 2 lub 9, organ prowadzący rozgrywki może jej 

nakazać zwrócenie wydatków  poniesionych przez gospodarza oraz odszkodowania za utracony 

udokumentowany dochód z nie odbytych zawodów. 

 

§ 9 

1. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego na następujących 

zasadach: 

1) zastrzeżenia mogą dotyczyć: braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i terminie zawodów, 

spóźnionego przybycia na boisko drużyny przeciwnika, stanu przygotowania i oznaczenia boiska, 

bramek, piłek, ubiorów zawodników i sędziego, tożsamości zawodników oraz wypełnienia i 

dostarczenia składu drużyny; 

2) zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze zgłoszenia nie 

będą przyjmowane, chyba że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów, protesty muszą 

być przez sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi 

drużyny gospodarzy czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z 

zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń, jak również wydane zarządzenie; 

3) zastrzeżenia w sprawozdaniu sędziowskim muszą być czytelnie podpisane przez kapitana i kierownika 

drużyny, są one wolne od opłacenia kaucji. 

 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, mogą być także zgłoszone przez klub w drodze pisemnego protestu 

skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki, z załączonym dowodem wpłacenia kaucji w ustalonej 

wysokości.  

 

3. Protesty po zawodach muszą być dostarczone w terminie 48 godzin, przy czym kopie protestów powinny być 

przekazane stronie przeciwnej. 

 

4. Kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują przed rozpoczęciem zawodów sprawozdanie sędziowskie w 

obecności sędziów, podając czytelnie imię i nazwisko oraz nazwę klubu, natomiast po zakończeniu zawodów 

kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez względu na to czy wnoszą zastrzeżenia. 

 

5. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu zastrzeżeń lub protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności: 

1) w rozgrywkach Ekstraklasy, Młodej Ekstraklasy, Pucharu Ekstraklasy i Superpucharu pierwszą 

instancją jest Komisja Ligi Ekstraklasy SA, a drugą instancją Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN; 

2) I i II ligi oraz Pucharu Polski na szczeblu centralnym pierwszą instancją jest Wydział Gier PZPN, a 

drugą instancją Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN; 

3) w rozgrywkach III ligi, prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone związki piłki nożnej pierwszą 

instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą 

instancją Wydział Gier PZPN; 

4) w rozgrywkach prowadzonych przez związki piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział właściwy w 

sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją związkowa komisja 

odwoławcza; 

5) w rozgrywkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. pkt. c) i d) pierwszą instancją jest Wydział Gier PZPN, a 

drugą instancją Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN; 

6) w rozgrywkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. e) prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone 

związki piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego 

związku piłki nożnej, a drugą instancją Wydział Gier PZPN; 

7) w rozgrywkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. e) prowadzonych na szczeblu centralnym pierwszą 

instancją jest Wydział Gier PZPN, a drugą instancją Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN; 
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8) w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Piłkarstwa Kobiecego pierwszą instancja jest Wydział 

Piłkarstwa Kobiecego, drugą odpowiednio według właściwości Wydział Gier PZPN lub Wydział 

Dyscypliny PZPN; 

9) w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Futsalu pierwszą instancją są odpowiednio Sekcja 

Gier lub Sekcja Dyscypliny działające w ramach Wydziału Futsalu, drugą odpowiednio według 

właściwości Wydział Gier PZPN lub Wydział Dyscypliny PZPN; 

10) w rozgrywkach prowadzonych przez Komisję ds. Piłki Plażowej pierwszą instancją  jest Komisja 

ds. Piłki Plażowej, drugą odpowiednio według właściwości  Wydział Gier PZPN  oraz Wydział 

Dyscypliny PZPN. 

 

6. W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN we wszystkich 

rodzajach rozgrywek. 

 

7. Odwołanie  od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5 mogą być wnoszone  w 

terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał 

decyzję. 

 

8. W przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie zainteresowanej służy 

prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji, składanej bezpośrednio organu do drugiej 

instancji. 

 

9. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 

 

10. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 

§ 10 

Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN, związku piłki 

nożnej lub organu prowadzącego rozgrywki. 

 

§ 11 

1. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów nie stawi się, 

kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów 

zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia 

spotkania. 

 

2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. W przypadku, 

gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia zawodów. W innych 

przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn. 

 

3. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi 

podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z tych zawodów odpowiedzialny jest 

gospodarz lub organizator zawodów. Sprawozdanie powinno być dostarczone właściwym władzom w 

określonym terminie. 

 

4. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia zawodów, jego funkcję automatycznie przejmuje 

sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez właściwy organ. 

 

5. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne. 

 

6. W przypadku niestawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan drużyny gospodarzy 

obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydata na sędziego asystenta. 

 

7. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie lub pucharowe, niezależnie od zaistniałych opóźnień lub 

niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe, pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek 

umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako towarzyskie, jest nieważna. 

 

§ 12 

1. Przed zawodami kierownik drużyny obowiązany jest do wypełnienia sprawozdania z zawodów w części 

dotyczącej składu zespołu, wpisując czytelnie imiona, nazwiska, numery kart i koszulek zawodników. 

Sprawozdanie podpisują kapitan i kierownik drużyny w obecności sędziego. 
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2. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych numerów na 

strojach dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane 

koszulki, zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim. 

 

3. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 6 

oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener,  

asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska tych osób winny być wpisane na dodatkowym 

załączniku do sprawozdania z zawodów. 

 

4. Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych. 

 

5. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce rezerwowych spoczywa na sędziach prowadzących 

zawody. 

 

6. Kierownik lub kapitan drużyny może wpisać do sprawozdania mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 

7, a każdego następnego wchodzącego do gry zawodnika, musi natychmiast dopisać do sprawozdania. 

 

7. Wymiana zawodników powinna być sygnalizowana za pomocą tablic z numerami zawodnika wchodzącego 

do gry i zawodnika schodzącego z boiska (dotyczy szczebla centralnego). 

 

8. W rozgrywkach piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 12 ust. 1)-

7) będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki. 

 

§ 13 

1. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach klubowych. W tym 

celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów powinien poinformować przeciwnika 

o strojach, w jakich zamierza wystąpić. 

 

2. Jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego  koloru, drużyna 

gospodarzy ma obowiązek – na polecenie sędziego – zmienić ubiór.  

 

3.         Jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn – zmiany 

koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien 

dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy. 

Nie przestrzeganie tych przepisów może być powodem do przyznania walkoweru, o ile zastrzeżenia 

zgłoszono sędziemu przed rozpoczęciem zawodów. 

 

§ 14 

1.         Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, zawodników, działaczy, 

trenerów, instruktorów i zawodników oraz za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu sportowego 

przed rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu. 

 

2.         Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa polega na: 

 

1. zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom, działaczom i 

zawodnikom, 

2. wyznaczeniu odpowiedniej ilości porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach, którzy mają czuwać 

nad zachowaniem się publiczności, a w razie potrzeby usuwać widzów naruszających ład i spokój na 

obiekcie sportowym.  

3. w przypadku klubu Ekstraklasy, I i II ligi wyznaczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa. 

4. umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy na trybunach regulaminu obiektu sportowego zgodnie z 

wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

5. zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom radiowym i telewizyjnym, 

fotoreporterom i ich obsłudze technicznej, a także przedstawicielom policji. 

6. zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom, delegatom, obserwatorom 

oficjalnie skierowanym na zawody oraz innym uprawnionym osobom. 

7. zapewnieniu ochrony pojazdów osób, wymienionych w ust. 6. 
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§ 15 

1.         Organ prowadzący rozgrywki może z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego klubu 

delegować na zawody swojego przedstawiciela. 

2.         Delegowany przedstawiciel powinien w ciągu 3 dni złożyć właściwemu organowi pisemne sprawozdanie 

z obserwowanych zawodów.   

3.         Sprawozdanie delegowanego przedstawiciela  może stanowić podstawę do podjęcia postępowania 

dyscyplinarnego.  

 

§ 16 

1.         Zawody w rozgrywkach mistrzowskich rozgrywane są systemem mecz i rewanż (każdy z każdym), przy 

czym drużyny spotykają się ze sobą dwukrotnie, po jednym razie na własnym boisku.  

2.         W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli i kategorii wiekowych stosuje się następującą 

punktacje: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za mecz nierozstrzygnięty – jeden punkt, a za przegraną 

– zero punktów. 

 

3.         Przed rozpoczęciem mistrzostw właściwy organ prowadzący rozgrywki ogłasza regulamin tych 

rozgrywek, który nie może być zmieniany w czasie trwania mistrzostw.  

 

4.         W rozgrywkach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kolejność zespołów w tabeli ustala się 

według ilości zdobytych punktów. 

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 

1).  przy dwóch zespołach: 

a. Ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach 

tych drużyn, 

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, 

e. przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, 

f. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły zajmujące pierwsze i drugie 

miejsce w tabeli, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku, stosuje się wyłącznie zasady 

określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na 

neutralnym boisku wyznaczonym przez PZPN lub właściwy związek piłki nożnej. 

 

2).  Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań 

wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w ust 1) w punktach a, 

b, c, d oraz e. 

 

§ 17 

Klub zgłaszający się do PZPN rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od najniższej klasy w danym związku piłki 

nożnej. 

 

§ 18 

1.         W rozgrywkach mistrzowskich od Ekstraklasy do klasy okręgowej włącznie może brać udział tylko jedna 

drużyna tego samego klubu. 

 

2.         W pozostałych klasach dopuszczalny jest udział dwu lub więcej drużyn tego samego klubu, o ile w tych 

klasach związek piłki nożnej prowadzi rozgrywki w dwu lub więcej grupach. 

 

3.         Drużyny rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas noszą  nazwę 

klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: Orkan II, itp. 

 

4. W rozgrywkach piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 18 ust. 1-3 

będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki. 

 

§ 19 

1.         Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej klasy 

zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek niżej o dwie klasy 

rozgrywkowe. 
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2.         Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań, zostaje 

automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu na 

ilość zdobytych punktów. 

 

3.         Weryfikacje spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco: 

a.         w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych meczów, 

b.         w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, 

natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika.  

 

§ 20 

1 a).   Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji B, reprezentacji młodzieżowej oraz na grupowe 

mecze eliminacyjne i turniej finałowy Mistrzostw Europy juniorów U-17 i U-19, a także na zgrupowanie 

szkoleniowe poprzedzające ww. imprezy więcej niż trzech zawodników jednego klubu może być powodem 

do przełożenia zawodów na inny, wyznaczony przez właściwy organ prowadzący rozgrywki termin – na 

wniosek zainteresowanego klubu.  

 

1.b).  Powołanie do reprezentacji piłki nożnej kobiet , piłki nożnej halowej i piłki nożnej plażowej 

następuje na zasadach odrębnie ustalonych przez organy prowadzące rozgrywki. 

 

2.         Zawodnik powołany do jednego z zespołów, o których mowa w ustępie 1 lub na zgrupowanie kadry tych 

zespołów, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na zgrupowanie. 

 

3.         Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do podejmowania decyzji o 

zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry. 

 

4.         W przypadku, gdy zawodnik jest kontuzjowany, a może chodzić, zobowiązany jest do stawienia się na 

miejsce zbiórki, a o dalszym ewentualnym zwolnieniu zadecyduje lekarz kadry. 

5.         Zawodnik, który na skutek kontuzji lub choroby nie może stawić się na wezwanie PZPN, zobowiązany 

jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza klubowego. O zwolnieniu zadecyduje 

lekarz kadry. 

 

6.         Zawodnik powołany do zespołów reprezentacji, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, ale 

w nich nie uczestniczący bez zgody kierownictwa Związku lub lekarza kadry, nie może brać udziału w 

najbliższych zawodach mistrzowskich, o Puchar Ekstraklasy i o Puchar Polski, pod rygorem orzeczenia 

walkoweru. 

 

§ 21 
1.         Kluby są zobowiązane uzyskać zgodę organów prowadzących rozgrywki na organizowanie 

międzynarodowych spotkań w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich i/lub pucharowych. Bez zgody organu 

prowadzącego rozgrywki kluby nie mogą uczestniczyć w jakichkolwiek towarzyskich spotkaniach 

międzynarodowych, jeżeli kolidują one z terminami spotkań mistrzowskich i/lub pucharowych 

 

2.         Kluby mogą występować do organu prowadzącego rozgrywki o zmianę terminów spotkań mistrzowskich 

i pucharowych kolidujących z oficjalnymi międzynarodowymi imprezami piłkarskimi. 

 

§ 22 

1.         Kluby zawieszone w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach 

nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach piłki nożnej, a rozgrywanie spotkań z ich drużynami będzie 

karane. 

 

2.         Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu klubu należy zweryfikować  jako 

walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu do końca rozgrywek obowiązuje 

stosowanie zasad § 19 ust.3. 

 

OPIEKA ZDROWOTNA 

 

§ 23 

Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są obowiązani: 
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1. poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia do klubu, przy 

czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej musi być odnotowana na karcie 

zgłoszenia oraz w wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich według obowiązującego wzoru. 

2. przeprowadzać okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowywane w karcie badań lekarskich . 

 

§ 24 

1.         Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż 

półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań. 

 

2.         W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie 

pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich. 

 

3. Sędziowie spotkań piłki nożnej maja obowiązek sprawdzania karty badań lekarskich wszystkich 

zawodników. 

 

§ 25 

1.         Upoważnieni przez PZPN i związki piłki nożnej lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki B testu 

antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu.  

 

2.         Badania lekarskie powinny być przeprowadzane przez poradnie lekarskie. 

 

3.         Kluby Ekstraklasy,  I, II i III ligi powinny mieć stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi 

przepisami licencyjnymi.  

 

4.         Gospodarze spotkań piłki nożnej są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu 

przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad: 

a.         lekarza – na zawodach Ekstraklasy, I, II i III ligi, 

b.         pielęgniarki lub pielęgniarza posiadającego aktualne prawo wykonywania zawodu – w pozostałych 

zawodach. 

 

5.         Gospodarze spotkań piłki nożnej mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej 

apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej. 

 

6.         Gospodarze spotkań piłki nożnej są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje 

konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby. 

 

§ 26 

1.         Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych 

na skutek uprawiania sportu piłki nożnej.  

 

2.         Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust. 1 spoczywa na klubie lub związku 

sportowym, którego zawodnik jest członkiem lub reprezentantem.  

 

3.         PZPN i związki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach 

organizowanych przez kluby. 

 

PRZEPISY FINANSOWE 

 

§ 27 
1.         Wszystkie umowy między członkami PZPN, w szczególności dotyczące zmiany przynależności 

klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą być zawierane w postaci pisemnego dokumentu 

podpisanego przez statutowych przedstawicieli obu stron, ujawnionych we właściwych rejestrach sądowych. 

 

2.         Umowy, o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z przepisami państwowymi i związkowymi, 

obowiązującymi członków PZPN. 

 

 

§ 28 
Rozgrywki mistrzowskie i pucharowe prowadzone są według następujących zasad finansowych: 
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1.         W rozgrywkach dwurundowych (mecz i rewanż) gospodarz pokrywa pełne koszty organizacji spotkania, 

a drużyna przeciwnika – koszty uczestnictwa w meczu. 

2.         W przypadku rozgrywania jednego meczu, kluby rozliczają całość kosztów i dochodów, uczestnicząc 

solidarnie w zyskach lub stratach, z uwzględnieniem następujących zasad naliczania kosztów: 

1) w koszta organizacji spotkania nie mogą wchodzić wydatki związane z korzystaniem z obiektu 

sportowego, jeżeli mecz odbywa się na boisku jednej z tych drużyn, 

2) wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniu przysługują jedynie klubom, które mają siedzibę poza 

miejscem zawodów, koszta uczestnictwa mogą obejmować tylko wydatki za przejazdy oraz 

zakwaterowanie i wyżywienie w danej miejscowości, według obowiązujących przepisów. 

3.         Wszelkie odstępstwa od postanowień, określonych w ust. 1 i 2 są dopuszczalne za zgodą organu 

prowadzącego rozgrywki na podstawie  pisemnego porozumienia zawartego między zainteresowanymi klubami. 

 

§ 29 
W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz zostanie przerwany 

przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się w następujący sposób: 

 

1. Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna była od nich nie 

zależna (katastrofy i klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie zakwalifikowania przyczyny należy do 

organów prowadzących rozgrywki. 

2. Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania, jeśli winę 

ponosi drużyna przeciwnika. 

3. Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot poniesionych kosztów jeśli winę ponosi gospodarz spotkania. 

 

§ 30 

Wszystkie spory finansowe klubów, w sprawach dotyczących kosztów wyznaczonych lub uzgodnionych, a nie 

odbytych spotkań nie uwzględnione w niniejszych postanowieniach, rozstrzygają organy prowadzące rozgrywki. 

 

§ 31 

1. Wynikające z niniejszej uchwały uprawnienia związków piłki nożnej mogą być przekazane na 

podstawie stosownych uchwał funkcjonującym w ramach tych związków OZPN-om lub podokręgom. 

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do organów prowadzących rozgrywki piłki 

nożnej kobiet, piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej. 

 

§ 32 

O wszystkich innych sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych niniejszymi przepisami, decyduje Zarząd 

PZPN . 

 

§ 33 

Traci moc uchwała Zarządu PZPN z 29 września  2000 roku „Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 

nożną‖  

 

§ 34 

Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do wszystkich rozgrywek,  chyba że przepisy szczególne 

stanowią inaczej.  

 

§ 35 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN  
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Uchwała nr IV/127 z dnia 5 marca 2009 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

zatwierdzenia listy obserwatorów sędziowskich UEFA 

 

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

 

I. Zatwierdza się następującą listę obserwatorów sędziowskich UEFA na rok 2009: 
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1.  Iwona Małek Wybraniec (panel piłki nożnej kobiecej)  

2.  Michał Listkiewicz 

3.  Zbigniew Przesmycki 

4. Mirosław Ryszka 

5.  Sławomir Stempniewski 

6. Piotr Werner 

7.  Ryszard Wójcik 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr IV/128 z dnia 5 marca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   

dot. zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały nr 2/7 z dnia 25 stycznia 2003 roku Prezydium Zarządu 

PZPN w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów  

 i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych z późn. zm.  

 

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

 

I. W Uchwale nr 2/7 z dnia 25 stycznia 2003 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych z 

późn. zm. przyjmuje się nową „Tabelę ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do 

niższych klas rozgrywkowych‖ stanowiącą Załącznik nr 1 do nin. Uchwały.  

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I pozostają bez zmian. 

 

III. Traci moc Uchwała nr XVI/255 z dnia 20 października 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                               Prezes PZPN Grzegorz Lato         

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 5 marca 2009 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych 

 

T A B E L A    E K W I W A L E N T Ó W     

dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych 

 

Lp Nazwa zawodów 
Sędzia 

 główny          

Asystenci 

 

Obserwator                      

-   delegat 

1.  III liga,  1/128 PP, Ekstraliga kobiet   300    210  210 

2. Finał Klubowych MP Juniorów starszych   300    210  - 

3. 

½ klubowych MP juniorów starszych, finał klubowych           MP 

juniorów młodszych,  centralny finał Deyny,                              

Michałowicza i I liga kobiet 
  250    180 120 

4. 
½  klubowych MP juniorów młodszych, centralny finał 

Kuchara i Górskiego   
  200    150    - 

5.  IV liga seniorów ,     160    120   100 

6. Klasa Okręgowa seniorów,    120      90   80 

7. II liga kobiet,    100      75   70 
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8. 
Liga Juniorów starszych  ( MLJ starszych lub najwyższa 

Wojewódzka Liga Juniorów starszych) 
  100      80  

9. 
Klasa „A” seniorów, rozgrywki Pucharów  Michałowicza, 

Deyny na szczeblu międzyzwiązkowym 
    90      70   60 

10. 
Liga Juniorów  młodszych (MLJ młodszych lub najwyższa 

Wojewódzka Liga Juniorów młodszych), 
    80      65     - 

11. II liga Juniorów ZPN starszych     75      55     - 

12. II liga Juniorów ZPN młodszych     60      50     - 

13. 
Klasa „B” i „C” seniorów, rozgrywki Pucharów Kuchara           

i Górskiego  na szczeblu międzyzwiązkowym 
    75      55   40 

14. 
Okręgowa Juniorów starszych,                                        

Juniorzy przy klasie okręgowej i juniorzy przy klasie „A” 
    55      45 

 

15. 
Okręgowa Juniorów młodszych                                         

Juniorzy przy klasie „B”   Liga Trampkarzy 
    50      40  

16 Trampkarze i młodzicy     40      30  

17 Zawody sparingowe i kontrolne seniorów:        --       --  

 Ekstraklasy   200   150  

 I ligi   150   100  

 II ligi   100     75  

 III ligi     75     50  

  IV   ligi      50     40  

  Dla pozostałych klas rozgrywkowych     40     30  

18. Zawody sparingowe i kontrolne zespołów juniorskich      30     20  

19. 
Sędzia techniczny  II ligi, zaw. międzynarodowe. Turnieje 

międzypaństwowe, towarzyskie   200 

  

20. Puchar Syrenki   300   200  

 

 

 

a) poz. 2 – 4  – ekwiwalenty wypłaca PZPN 

b) poz.  9 i 13 – ekwiwalenty za Rozgrywki Pucharów wypłacają ZPN-y. 

          Ekwiwalenty I ligi kobiet wyszczególnione w poz. 3. obowiązują od sezonu rozgrywkowego 2009/2010,  

do 30.06.2009 obowiązują jak w poz. 1 
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Uchwała nr IV/129 z dnia 5 marca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany uchwały nr III/73  z dnia 17 grudnia 2008 

roku Zarządu PZPN przyjmującej Regulamin Komisji Futsalu 

 

Na podstawie art. 58 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. W Regulaminie Komisji Futsalu przyjętym uchwałą nr III/73  z dnia 17 grudnia 2008 roku Zarządu PZPN 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 4 ust. 8 skreśla się wyraz „sędziowskiej‖. 

2. W § 4 ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„11. współpraca z Kolegium Sędziów PZPN i odpowiednimi komórkami Kolegium Sędziów w związkach 

terenowych w realizowaniu obsady sędziowskiej na mecze, naborze i szkoleniu dla potrzeb futsalu.‖  

 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu Komisji Futsalu nie ulegają zmianie. 
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III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

tj. U. nr III/73  z 17.12.2008 r. 

zm. U. nr IV/129 z 5.03. 2009 r.  

 

Uchwała nr III/73 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Komisji Futsalu (tekst jednolity) 
 

Na podstawie art. 58 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji Futsalu w następującym brzmieniu:  

 

REGULAMIN KOMISJI FUTSALU 

 

§1 

Komisja Futsalu PZPN, zwana w dalszej części uchwały „Komisją‖ jest organem wykonawczym Zarządu PZPN, 

powołanym w celu koordynacji działań podejmowanych w zakresie Futsalu. 

 

§2 

1. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, sekretarz oraz członkowie w liczbie od 7 do 9. 

2. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. 

3. Sekretarza oraz członków Komisji powołuje na wniosek przewodniczącego Zarząd PZPN. 

 

§3 

Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie decyzji Zarządu PZPN na wniosek 

przewodniczącego Komisji. 

 

§4 

Do zakresu działania Komisji należy: 

1. podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju Futsalu, 

2. koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem reprezentacji Polski w Futsalu każdego 

szczebla oraz rozgrywanie przez nie meczy międzypaństwowych i międzynarodowych, 

3. opiniowanie propozycji odnośnie powołania i odwołania trenerów reprezentacji Polski, o których mowa w ust. 

2 oraz ocena ich pracy, 

4. dokonywanie oceny poziomu piłki nożnej halowej w kraju i przedstawienie w tym zakresie wniosków, 

5. udział wspólnie z innym komórkami organizacyjnymi PZPN w opracowaniu systemów rozgrywek w Futsalu, 

przepisów dotyczących organizacji rozgrywek, statusu zawodników oraz zmiany przynależności klubowej, 

6. prowadzenie z upoważnienia Zarządu PZPN rozgrywek Polskiej Ligi Futsalu, Halowego Pucharu Polski i 

innych imprez sportowych w Futsalu na zasadach określonych innymi przepisami, 

7. podejmowanie decyzji dotyczących rozgrywek o których mowa w ust. 6 w sprawach określonych przepisami 

związkowymi, 

8. powoływanie oraz odwoływanie członków sekcji: gier, dyscypliny, oraz innych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania Komisji. 

9. organizowaniae narad i spotkań z przedstawicielami klubów Futsalu, 

10. współpraca z Wydziałem Szkolenia PZPN i innymi komórkami wewnątrzzwiązkowymi w zakresie szkolenia 

i doszkalania kadry Trenersko-instruktorskiej dla potrzeb Futsalu, 

11. współpraca z Kolegium Sędziów PZPN i odpowiednimi komórkami Kolegium Sędziów w związkach 

terenowych w realizowaniu obsady sędziowskiej na mecze, naborze i szkoleniu dla potrzeb Futsalu, 

12. wykonywanie innych zadań zleconych przez organy wykonawcze PZPN. 

 

§5 

Pracami Komisji kieruje przewodniczący a w razie jego nieobecności sekretarz lub inny członek Komisji. 

 

§6 

Posiedzenia Komisji odbywają  się,  w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
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§7 

Uchwały lub decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej  ilości  głosów 

decydujący jest głos przewodniczącego posiedzenia. 

 

§8 

W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć bez prawa podejmowania decyzji członkowie organów 

wykonawczych PZPN oraz zaproszeni goście. 

 

§9 

Organizację pracy biura oraz podział kompetencji poszczególnych członków Komisji ustala przewodniczący 

mając na uwadze zapewnienie prawidłowej działalności Komisji. 

 

§ 10 

Organem administracyjnym Komisji jest Biuro Zamiejscowe z siedzibą w Katowicach. 

 

§ 11 

Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN. 

 

§12 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN 

 

§13 

Traci moc Uchwała nr IW67 2 dnia 30 czerwca 2005 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej -

„Regulamin Komisji ds. Futsalu" 

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/130 z dnia 5 marca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

powołania składu Wydziału Zagranicznego 

 

Na podstawie art. 58 § 2 w zw. z art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Zagranicznego do składu ww. Wydziału  powołuje się następujące 

osoby:  

 

1. Jan Chaładaj     

2. Romuald Deryło                       

3. Edward Haliżak       

4. Tomasz Jagodziński      

5. Bogdan Kacpura             

6. Paweł Kosmala             

7. Wiesław Lada             

8. Michał Listkiewicz      

9. Grzegorz Mielcarski    

10. Krystian Rogala    

11. Katarzyna Rud         

12. Bogusław Sosnowski      

13. Sławomir Stempniewski   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/131 z dnia 5 marca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Wydziału Zagranicznego 

 

Na podstawie art. art. 34 § 1 pkt h) oraz 58 § 2 i § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału Zagranicznego w następującym brzmieniu:  

 

REGULAMIN WYDZIAŁU ZAGRANICZNEGO PZPN 

 

§ 1 

Wydział Zagraniczny jest organem doradczym Zarządu PZPN powołanym do prowadzenia działalności 

międzynarodowej Związku. 

                                                         

§ 2 

Do zadań Wydziału należy w szczególności: 

1. nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z podobnymi organami Związków piłkarskich innych 

krajów.  

2. współpraca, z upoważnienia Zarządu PZPN, z  instytucjami właściwymi do prowadzenia sportowej 

problematyki międzynarodowej,  

3. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi (Komisja Zagraniczna Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego oraz komórkami do spraw międzynarodowych Towarzystwa Polonia, Olimpiad 

Specjalnych i innych organizacji sportowych),  

4. formułowanie, wspólnie z Wiceprezesem PZPN ds. Zagranicznych, zadań Związku w zakresie 

przygotowań organizacyjnych do międzynarodowych wydarzeń piłkarskich (mecze międzypaństwowe 

wszystkich szczebli, mistrzostwa Świata i Europy, turnieje międzynarodowe) oraz pomoc w ich organizacji,  

5. aktywne włączanie się w zadania Związku wynikające z przyjmowania delegacji zagranicznych w 

Polsce  

6. wymiana doświadczeń z zagranicznymi związkami piłkarskimi dotyczących zasad działalności oraz 

organizacji imprez międzynarodowych,  

7. promowanie i wspieranie polskich działaczy w działalności w strukturach FIFA i UEFA,  

8. realizacja innych zadań zlecanych przez Zarząd PZPN.  

 

§ 3 

1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz 8 - 15 członków powoływanych i 

odwoływanych przez Zarząd PZPN.  

2. Całokształtem prac Komisji kieruje Przewodniczący, który w szczególności zwołuje posiedzenia 

Komisji i je prowadzi. W razie nieobecności przewodniczącego pracami Komisji kieruje wyznaczony członek 

Komisji.  

3. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.  

4. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący lub osoba prowadząca 

posiedzenie, a także protokolant posiedzenia.  

 

§ 4 

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

Komisji, w tym Przewodniczącego, albo w przypadku jego nieobecności, wyznaczonego do kierowania pracami 

członka Komisji.  

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.  

 

§ 5 

W przypadku uzasadnionych potrzeb, Komisja powołuje na wniosek Przewodniczącego zespoły problemowe 

spośród członków Komisji. 

 

§ 6 

Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN. 

 

§ 7 
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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/132 z dnia 5 marca  2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

powołania ekspertów systemu licencyjnego 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN oraz Podręcznika Licencyjnego PZPN na sezon 2008/2009 i 

następne postanawia się, co następuje: 

 

I. Do współpracy z Komisją ds. Licencji Klubowych Ekstraklasy oraz Komisją Odwoławczą ds. Licencji 

Klubowych w zakresie realizacji systemu licencyjnego klubów ligowych powołuje się następujących ekspertów: 

• Krystyna Czerniawska – ekspert w dziedzinie kryteriów finansowych, 

• Andrzej Bińkowski, Zdzisław Czarnecki- eksperci w dziedzinie kryteriów infrastruktury, 

• Jerzy Kopa – ekspert w dziedzinie kryteriów sportowych, 

• Anna Bryk – ekspert w dziedzinie kryteriów personelu i administracji, 

• Jacek Kryszczuk – ekspert w dziedzinie kryteriów prawnych. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/133 z dnia 5 marca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołania Przewodniczącego  

Komisji ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników 

 

 

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

 

I. W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się Pana Andrzeja Padewskiego z funkcji Przewodniczącego 

Komisji ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników. 

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/134 z dnia 5 marca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Ustalania 

Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników 

 

Na podstawie art. 58 § 2 w zw. z art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Powołuje się Pana Zbigniewa Koźmińskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji  

ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników.  
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II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/135 z dnia 5 marca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   

uzupełnienia składu Wydziału Szkolenia  

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Szkolenia do składu ww. Wydziału powołuje się Pana Włodzimierza 

Małowiejskiego.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/136 z dnia 5 marca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia  

składu Wydziału Funduszy Strukturalnych 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Funduszy Strukturalnych do składu ww. Wydziału powołuje się 

Pana Zbigniewa Bartnika.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/137 z dnia 5 marca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych z dnia 26 

lutego 2009 roku w sprawie zgłoszenia Pana Piotr Nurowskiego  

na funkcję Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

 

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 26 lutego 2009 roku dot. zgłoszenia Pana Piotra 

Nurowskiego na funkcję Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego  

   

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/138 z dnia 5 marca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany Uchwały nr XII/182 

z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie oświadczeń obserwatorów piłki nożnej  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. W załączniku nr 1 do Uchwały nr XII/182 z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie oświadczeń obserwatorów 

piłki nożnej skreśla się zdanie czwarte w brzmieniu: „W okresie wypełniania swojej funkcji obserwatora 

zobowiązuje się nie angażować się w jakąkolwiek inną działalność związkową wymagającą poparcia klubów 

piłkarskich będących członkami PZPN i Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, z wyjątkiem organizacji 

sędziowskich.‖ 

 

II. W załączniku nr 2 do Uchwały nr XII/182 z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie oświadczeń obserwatorów 

piłki nożnej skreśla się zdanie czwarte w brzmieniu: „W okresie wypełniania swojej funkcji obserwatora 

zobowiązuje się nie angażować się w jakąkolwiek inną działalność związkową wymagającą poparcia klubów 

piłkarskich będących członkami PZPN i Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, z wyjątkiem organizacji 

sędziowskich.‖ 

  

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

Zm. U. nr XIII/212 z dn. 26.09.2008 r. 

Zm. U. nr I/51 z dn. 7.01.2009 r.  

Zm. U. nr IV/138 z dn. 5.03.2009  

 

Uchwała nr XII/182 z dnia 19 sierpnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

      w sprawie oświadczeń obserwatorów piłki nożnej     

(tekst jednolity) 

 

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

 

1. Zabroniony jest udział obserwatorów meczów piłki nożnej w zakładach buchmakerskich dot. 

jakichkolwiek rozgrywek ligowych lub pucharowych odbywających się w Polsce. Naruszenie 

powyższego zakazu pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych.   

 

2. W przypadku dopuszczenia się przez obserwatora, o którym mowa w pkt 1, przekupstwa 

sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego obserwator meczów 

Ekstraklasy i I ligi zobowiązany jest wpłacić na konto PZPN kwotę 100.000 zł, zaś obserwator II 

ligi i niższych klas rozgrywkowych na konto macierzystego Związku kwotę 20.000 zł.  

 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, sporządzone jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały dla obserwatorów Ekstraklasy i I ligi oraz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały dla obserwatorów II ligi i niższych klas rozgrywkowych.  

 

4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

      

Prezes PZPN 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/182 z dnia 19 sierpnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie oświadczeń obserwatorów  

     

  

        ____________, dnia ___________ 

          (miejscowość) 

____________________ 

       (imię i nazwisko) 
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Oświadczenie 

(dot. obserwatorów Ekstraklasy i I ligi) 

 

 

 Jako obserwator piłki nożnej zobowiązuję się wypełniać swoją funkcję w poszanowaniu przepisów oraz 

z  wiernością dla zasad prawdziwego ducha piki nożnej. Wiem, iż tylko moja bezstronność i ciągłe dążenie do 

podnoszenia własnych kwalifikacji dają mi prawo do oceniania przebiegu sportowej rywalizacji. Dołożę 

wszelkich starań, aby o wynikach prowadzonych przeze mnie meczów decydowały wyłącznie umiejętności 

piłkarzy i trenerów. W przypadku dopuszczenia się przeze mnie przekupstwa sportowego stwierdzonego 

prawomocnym wyrokiem sądu karnego zobowiązuję się wpłacić na konto PZPN kwotę 100.000 zł.  

       Równocześnie oświadczam, iż w swojej działalności piłkarskiej nie popełniłem czynu przekupstwa 

sportowego, a w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu karnego popełnienia przeze mnie 

przekupstwa sportowego przed 1 lipca 2008 roku zobowiązuje się wpłacić na konto PZPN kwotę 100.000 

złotych.  

 

       __________________________________ 

            (podpis obserwatora Ekstraklasy i  I ligi)  

____________________________ 

(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)  

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/182 z dnia 19 sierpnia 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie oświadczeń obserwatorów  

     

 

        ____________, dnia ___________ 

          (miejscowość) 

____________________ 

       (imię i nazwisko) 

 

  

Oświadczenie 

(dot. obserwatorów II ligi i niższych klas rozgrywkowych) 

 

 

 Jako obserwator piłki nożnej zobowiązuję się wypełniać swoją funkcję w poszanowaniu przepisów oraz 

z  wiernością dla zasad prawdziwego ducha piki nożnej. Wiem, iż tylko moja bezstronność i ciągłe dążenie do 

podnoszenia własnych kwalifikacji dają mi prawo do oceniania przebiegu sportowej rywalizacji. Dołożę 

wszelkich starań, aby o wynikach prowadzonych przeze mnie meczów decydowały wyłącznie umiejętności 

piłkarzy i trenerów. W przypadku dopuszczenia się przeze mnie przekupstwa sportowego stwierdzonego 

prawomocnym wyrokiem sądu karnego zobowiązuję się wpłacić na konto ZPN kwotę 20.000 zł.  

       Równocześnie oświadczam, iż w swojej działalności piłkarskiej nie popełniłem czynu przekupstwa 

sportowego, a w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu karnego popełnienia przeze mnie 

przekupstwa sportowego przed 1 lipca 2008 roku zobowiązuje się wpłacić na konto PZPN kwotę 20.000 

złotych.  

 

      ________________________________________ 

                (podpis obserwatora II ligi i niższej klasy rozgrywkowej) 

 

___________________________ 

(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)  
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KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN V/09 

Z DNIA 31 MARCA I 1 KWIETNIA 2009 ROKU 
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Uchwała nr V/139 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia stanowiska do wystąpienia pokontrolnego  

Ministra Sportu i Turystyki RP   

 

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

 

I. Przyjmuje się stanowisko Polskiego Związku Piłki Nożnej do wystąpienia pokontrolnego Ministra Sportu i 

Turystyki RP, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr V/140 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego PZPN na 2009 rok   

 

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

 

I. Przyjmuje się preliminarz budżetowy PZPN na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr V/141 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do zapoznania się 

z wynikami audytu przeprowadzonego na zlecenie kuratora PZPN  

 

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

 

I. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Janusza Hańderka – do zapoznania się z 

wynikami audytu przeprowadzonego na zlecenie kuratora PZPN w 2007 roku.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr V/142 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych z dnia 18 

marca 2009 roku  w sprawie terminu rozegrania na Stadionie Śląskim meczu finałowego o Puchar Polski 

w sezonie 2008/2009  

 

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 18 marca 2009 roku dot. ustalenia nowego terminu 

rozegrania meczu finałowego o Puchar Polski w sezonie 2008/2009 na dzień 6 czerwca 2009 roku.  

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz  Lato 
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Uchwała nr V/143 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

licencjonowanych lekarzy dla klubów I, II i III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych  

 

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

 

I. W przepisach licencyjnych dot. klubów I, II i III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych zawiesza się, do dnia 

30 czerwca 2009 roku, obowiązek posiadania przez zespoły tych klubów licencjonowanych lekarzy.  

 

II. Znosi się obowiązek każdorazowego przedstawiania, potwierdzonych przez lekarza posiadającego licencję 

lekarską PZPN, list zawodników, biorących udział w zawodach mistrzowskich. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr V/144 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie trybu składania oświadczeń antykorupcyjnych 

zawodników profesjonalnych i o statusie amatora       

  

 

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

 

I. W Uchwale nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu PZPN dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy 

klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym  (t.j. Komunikat Zarządu PZPN IX/08 z dnia 3 i 7 lipca 2008 

roku, poz. 125) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.  Art. 5 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1) Zawierany jest na czas określony nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 

lat, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 29 ust. 2.‖   

 

2. Art. 22 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„6. W przypadku dopuszczenia się przez zawodnika profesjonalnego przekupstwa sportowego, stwierdzonego 

prawomocnym wyrokiem sądu karnego, zawodnik zobowiązany jest wpłacić na konto PZPN kwotę 

odpowiadającą rocznym zarobkom otrzymanym od klubu, w szczególności na podstawie wszystkich umów 

zawartych z klubem, w sezonie, w którym stwierdzono popełnienie przestępstwa przekupstwa sportowego.‖ 

 

3. W art. 22 dodaje się nowy ust. 7, w następującym brzmieniu: 

„7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, 4 i 6, kluby zobowiązane są składać do organów prowadzących 

rozgrywki w terminie do dnia 1 lipca 2009 roku, a następnie każdorazowo przy uprawnieniu do rozgrywek 

zawodnika, który zawarł po tym terminie nową umowę z klubem.‖  

 

4. W art. 22 dodaje się nowy ust. 8, w następującym brzmieniu: 

„8. W przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 6, w terminie, o którym mowa w ust. 7, 

organ prowadzący rozgrywki odmówi uprawnienia zawodnika, którego oświadczenie antykorupcyjne nie będzie 

złożone, bądź też cofnie uprawnienie zawodnika do gry do momentu przedłożenia takiego oświadczenia.‖ 
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5. W art. 22 dodaje się nowy ust. 9 w następującym brzmieniu: 

„9. Oświadczenie zawodnika profesjonalnego musi być przedstawione do wglądu organowi prowadzącemu 

rozgrywki i musi być dołączone do kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Oświadczenie nie może 

znajdować się w zalakowanej kopercie z kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.‖ 

 

6. W art. 22 dodaje się nowy ust. 10 w następującym brzmieniu: 

„10. W przypadku uprzedniego przedłożenia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawodnika klub 

może dołączyć odpowiednie oświadczenie piłkarza bez konieczności ponownego przedkładania kontraktu 

zawodnika.‖ 

 

7. W art. 22 dodaje się nowy ust. 11 w następującym brzmieniu: 

„11. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 6, należy składać w oryginale. W przypadku przesłania celem 

uprawnienia zawodnika dokumentów faxem bądź e -mailem stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące 

terminów nadsyłania oryginałów dokumentacji niezbędnej do uprawnienia do rozgrywek. Klub zobowiązany jest 

do poświadczenia przyjęcia oświadczenia. Na Klubie ciąży także obowiązek prawidłowego dostarczenia 

oświadczenia zawodnika do organu prowadzącego rozgrywki. ‖ 

 

8. W art. 22 dodaje się nowy ust. 12 w następującym brzmieniu: 

„12. Oświadczenia są składane w języku polskim, w przypadku zawodników cudzoziemców mogą być składane 

w oficjalnym języku FIFA bądź – przy jednoczesnym dołączeniu tłumaczenia przysięgłego tłumacza – w 

macierzystym języku zawodnika nie będącym oficjalnym językiem FIFA.‖ 

 

9. W art. 22 dodaje się nowy ust. 13 w następującym brzmieniu: 

„13. Obowiązek złożenia oświadczenia antykorupcyjnego powstaje z momentem podpisania nowej umowy z 

obecnym lub nowym klubem. W przypadku aneksowania obowiązujących umów klub nie jest zobowiązany do 

przedłożenia oświadczenia, o ile uczynił to uprzednio.‖ 

 

10. W art. 22 dodaje się nowy ust. 14 w następującym brzmieniu: 

„14. Niezależnie od oświadczeń, o których mowa w ust. 3, 4 i 6, Kluby upoważnione są do stosowania innych 

dodatkowych klauzul antykorupcyjnych (dodatkowych ustaleń) w kontraktach zawodników regulujących 

stosunki pomiędzy klubem a zawodnikiem. Stosowanie tych klauzul wymaga zgody klubu i zawodnika 

profesjonalnego.‖ 

 

11. W art. 22 dodaje się nowy ust. 15 w następującym brzmieniu:   

„15. Odmowa złożenia oświadczenia antykorupcyjnego jest traktowana jako rażące naruszenie przepisów 

dyscyplinarnych i może stanowić podstawę do rozwiązania kontraktu z winy zawodnika lub deklaracji gry 

amatora.‖ 

  

12. W art. 22 dodaje się nowy ust. 16 w następującym brzmieniu:  

„16. Naruszenie przez zawodnika profesjonalnego zakazu udziału w zakładach bukmacherskich dotyczących 

jakichkolwiek rozgrywek ligowych lub pucharowych odbywających się Polsce stanowi rażące niewykonanie 

obowiązków zawodnika i pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych łącznie z 

możliwością rozwiązania kontraktu z winy zawodnika. Zakaz taki obowiązuje ex lege i nie wymaga 

wprowadzenia aneksu do kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.‖    

 

II. W załączniku do Uchwały nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu PZPN dot. Zasad regulujących stosunki 

pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym  (t.j. Komunikat Zarządu PZPN IX/08 z dnia 3 i 7 

lipca 2008 roku, poz. 125) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Skreśla się załącznik do Uchwały nr VIII/99 z dnia 3 czerwca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie deklaracji 

etyki zawodników profesjonalnych.  

2. W treści oświadczenia, stanowiącego załącznik do Uchwały nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku z późn. zm. 

dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym skreśla się w 

zdaniu 4 sformułowanie „lub prawomocną decyzją dyscyplinarną organu PZPN‖.  

 

III. W pkt 4 Uchwały nr IX/122 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr II/12 

Zarządu PZPN z dnia 19 maja 2002 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a 

zawodnikiem profesjonalnym skreśla się sformułowanie „lub prawomocną decyzją dyscyplinarną organu 

PZPN‖.  
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IV. Traci moc Uchwała nr VIII/99 z dnia 3 czerwca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie deklaracji etyki 

zawodników profesjonalnych.    

 

V. W art. 6 ust. 2 Uchwały nr III/121 Zarządu PZPN z dnia 26 lipca 2002 roku dot. Zasad regulujących stosunki 

pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora skreśla się sformułowanie „lub prawomocną 

decyzją dyscyplinarną organu PZPN lub właściwego związku piłki nożnej.‖    

 

VI. W Uchwale nr XIII/198 z dnia 26 września 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie składania oświadczeń 

antykorupcyjnych wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Pkt I.1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1) Oświadczenia piłkarzy profesjonalnych, występujących w klubach Ekstraklasy, o których mowa w Uchwale 

nr IX/122 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr II/12 Zarządu PZPN z dnia 

19 maja 2002 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem 

profesjonalnym przechowywane są wraz z kopią kontraktu do siedziby Spółki Ekstraklasa S.A.‖ 

2. Pkt I.2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2) Oświadczenia piłkarzy profesjonalnych, występujących w klubach I i II ligi, o których mowa w nr IX/122 z 

dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr II/12 Zarządu PZPN z dnia 19 maja 

2002 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym są 

przekazywane wraz z kopią kontraktu do Wydziału Gier PZPN‖ 

3. Pkt I.3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3) Oświadczenia piłkarzy profesjonalnych, występujących w klubach III ligi i ni zszych klas rozgrywkowych, o 

których mowa w nr IX/122 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr II/12 

Zarządu PZPN z dnia 19 maja 2002 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a 

zawodnikiem profesjonalnym są składane w klubie, w którym występuje zawodnik. Obowiązek, o którym mowa 

powyżej spoczywa na klubie.‖ 

4. Pkt I.4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„4) Oświadczenia antykorupcujne, o których mowa w Uchwale nr IX/123 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

PZPN w sprawie Zmiany Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku Zarządu PZPN dot. Zasad regulujących 

stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora składane są w następujący sposób: 

a) oświadczenia amatorów występujących w Ekstraklasie – do siedziby Spółki Ekstraklasa S.A.; 

b) oświadczenia amatorów występujących w I i II lidze – do Wydziału Gier PZPN; 

c) oświadczenia amatorów występujących w III lidze i niższych klasach rozgrywkowych w siedzibie 

klubu, w którym zawodnik występuje. 

 

VII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

tj. 1.07.2005 r. 

zm. U nr II/18 z dn. 9.02.2008 r. 

zm. U nr VIII/99 z dn. 3.06.2008 r. 

zm. U nr IX/122 z dnia 3 i 7.07.2008 r. 

zm. U nr V/144 z dnia 31.03.i 1.04.2009 r.      

 

 

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. 

zm.), art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny(Dz.U. nr 16 poz.93 z późn. zm.) oraz § 33 

lit. n Statutu PZPN uchwala się następujące przepisy regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a 

zawodnikiem profesjonalnym: 

 

ZASADY 

regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym 

Załącznik do typowego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej  

(umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) zawartej pomiędzy zawodnikiem profesjonalnym a klubem 

sportowym (tekst jednolity)  

 

198



DZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE 

 

Art. 1. 

1. Niniejsze przepisy regulują stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym 

występującym w rozgrywkach narodowych organizowanych przez PZPN. 

2. W szczególności przepisy niniejsze określają prawa i obowiązki zawodników profesjonalnych jako stron 

umowy cywilnoprawnej lub stosunku pracy tej kategorii pracowników w przypadku zawarcia umowy o prace. 

3. Niniejsze przepisy nie wykluczają uprawiania sportu profesjonalnego w piłce nożnej w innych formach 

dopuszczonych przez prawo powszechne, które nie podlegają jednak 

ochronie prawnej gwarantowanej przez poniższe postanowienia. 

 

Art. 2. 

1. Zobowiązania określone w niniejszym dokumencie stanowią integralna część typowego kontraktu o 

profesjonalne uprawianie piłki nożnej (umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej wg wzoru PZPN) zawartego 

pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają obowiązujące przepisy FIFA, 

UEFA i PZPN. 

 

Art. 3. 

W rozumieniu niniejszych przepisów : 

1. zawodnik profesjonalny (zwany w dalszej części zawodnikiem ) oznacza zawodnika uprawiającego sport na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) i 

otrzymującego za to wynagrodzenie; 

2. kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (zwany w dalszej części kontraktem) oznacza umowę o pracę 

albo umowę cywilnoprawna, zawartą pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym; 

3. klub sportowy (zwany w dalszej części klubem) oznacza spółkę akcyjną (sportową spółkę akcyjną) lub 

stowarzyszenia kultury fizycznej, które posiadają sekcje piłki nożnej i uczestniczą we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez PZPN; 

4. klub odstępujący – oznacza klub, z którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić 

przynależność klubową do klubu pozyskującego; 

5. klub pozyskujący – oznacza klub, do którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić 

przynależność klubową z klubu odstępującego; 

6. ekwiwalent – oznacza opłatę za wyszkolenie zawodnika i rozwój jakie klub pozyskujący zobowiązany jest 

zapłacić klubowi odstępującemu; 

7. sezon rozgrywkowy oznacza okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego; 

8. zasadnicze wynagrodzenie zawodnika – oznacza wynagrodzenie określone w kontrakcie, którego wypłata 

oraz jego wysokość nie może być w żaden sposób warunkowana. 

 

DZIAŁ II - KONTRAKT O PROFESJONALNE UPRAWIANIE PIŁKI NOŻNEJ 

 

Rozdział I - Przepisy wstępne 

 

Art. 4. 

1. Podstawowe zobowiązania pomiędzy klubem a zawodnikiem, w tym zasadnicze 

wynagrodzenie zawodnika, określa umowa cywilnoprawna albo umowa o pracę zwane 

kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. 

2. Klub oraz zawodnik mogą być stronami dodatkowych umów uzależniających 

wysokość dodatkowego wynagrodzenia (nagród) od uzyskania określonego wyniku 

sportowego. 

 

Rozdział II - Zawarcie kontraktu 

 

Art. 5. 

1. Pod rygorem nieważności, kontrakt: 

 

1) Zawierany jest na czas określony nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy 

niż 5 lat, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 29 ust. 2, 

2). określa zasadnicze wynagrodzenie zawodnika na cały okres jego obowiązywania, 

3). sporządzony jest na piśmie wg wzoru PZPN w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach: jednym dla klubu, jednym dla zawodnika oraz jednym dla PZPN, 

199



4). podpisany jest przez zawodnika oraz uprawnionych przedstawicieli klubu. 

2. Kontrakt sprzeczny z niniejszymi zasadami lub ze statusem polskich piłkarzy lub z 

celami i zasadami uprawiania sportu albo mający na celu ich obejście jest nieważny. Jeżeli nieważnością jest 

dotknięta tylko część kontraktu, kontrakt pozostaje w mocy co do pozostałej części, chyba że z okoliczności 

wynika, iż bez postanowień dotkniętych 

nieważnością kontrakt nie zostałby zawarty. 

3. Skuteczność kontraktu jest zawieszona do chwili uprawnienia zawodnika do klubu, z 

którym zawarł kontrakt. 

 

Art. 6. 

Przed podpisaniem kontraktu klub powinien przeprowadzić badania lekarskie zawodnika. W przypadku braku 

powyższych badan ważność kontraktu piłkarskiego nie może być uzależniona od wyniku późniejszych badań 

lekarskich. 

 

Art. 7. 

Kontrakt przy sporządzaniu którego skorzystano z usług licencjonowanego menedżera ds. piłkarzy powinien 

zawierać imię oraz nazwisko danego menedżera, któremu udzielono upoważnienia oraz powinien być przez 

niego parafowany. 

 

Rozdział III – Zasady zawierania kontraktów 

 

Art. 8. 

1. Zawodnik może zawrzeć kontrakt z klubem jeżeli: 

a) jego kontrakt piłkarski z aktualnym klubem już wygasł lub wygaśnie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy, lub 

b) jego kontrakt z obecnym klubem został rozwiązany na podstawie zgodnego oświadczenia stron stwierdzonego 

na piśmie. 

2. Zawodnik może zawrzeć tylko jeden kontrakt na ustalony w kontrakcie czas jego obowiązywania. W 

przypadku zawarcia przez zawodnika z różnymi klubami kontraktów, których czas obowiązywania pokrywa się 

zawodnik podlega karze dyscyplinarnej. 

3. Zastrzeżenie, o którym mowa w Art. 8 ust. 2. nie dotyczy zawarcia przez zawodnika kontraktu w okresie 

transferu czasowego dokonanego przez klub z którym posiada ważny kontrakt i którego czas obowiązywania 

obejmuje cały okres transferu czasowego. W takim przypadku w razie wątpliwości uznaje się, iż w trakcie 

obowiązywania transferu czasowego wszelkie zobowiązania kontraktowe ciążą na klubie z którym zawodnik ma 

podpisany kontrakt na czas trwania transferu czasowego. 

 

Art. 9. 

1. Zawodnik nie może zmienić klubu w trakcie ważności kontraktu, chyba że trzy zainteresowane strony - klub 

odstępujący, zawodnik oraz klub pozyskujący - wyraża na to pisemnie zgodę. 

2. Uprawnienie zawodnika do klubu pozyskującego może nastąpić w okresach transferowych, o których mowa 

w § 37 ust. 1 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992r. w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian 

przynależności klubowej. 

 

Art. 10. 

1. Klub zamierzający podpisać kontrakt z zawodnikiem posiadającym ważny kontrakt w 

klubie odstępującym lub z zawodnikiem w wieku do lat 23, który jest lub był wcześniej 

zawodnikiem innego klubu, zobowiązany jest do zapłaty klubowi odstępującemu ekwiwalentu za wyszkolenie 

tego zawodnika, chyba że niniejsze przepisy pozbawiają dotychczasowy klub takiego ekwiwalentu. 

2. Kluby pozyskujący i odstępujący w terminie 30 (trzydziestu) dni powinny ustalić wysokość ekwiwalentu. W 

przypadku braku zgody klubów co do wysokości ekwiwalentu na wniosek klubu wysokość tę określi PZPN na 

podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zawodnik, którego dotychczasowy kontrakt wygasł zostanie uprawniony do klubu pozyskującego bez 

względu sposób załatwienia pomiędzy klubami kwestii ekwiwalentu. 

4. Roszczenie o ekwiwalent przysługuje jedynie klubowi odstępującemu i może zostać 

przeniesione na inny klub. W żadnym wypadku roszczenie takie nie przysługuje innej osobie (fizycznej lub 

prawnej) niż klub. 

 

Art. 11. 

Klubowi odstępującemu zawodnika, którego kontrakt wygasł lub został rozwiązany i który w dacie zawarcia 

kontraktu z klubem pozyskującym ukończył 23 lata, nie przysługuje ekwiwalent. 
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Rozdział IV - Nadzór i kontrola nad zawieraniem kontraktów. 

 

Art. 12. 

1. Kontrakt powinien być dostarczony przez klub pozyskujący do PZPN w terminie 10 

(dziesięciu) dni od daty jego zawarcia. Obowiązek powyższy dotyczy również umów 

dodatkowych określających wynagrodzenie zawodnika oraz wszelkich zmian w kontraktach i umowach 

dodatkowych. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów klub podlegał będzie karze 

dyscyplinarnej. 

2. Do rozgrywek organizowanych przez PZPN zostanie dopuszczony zawodnik, którego kontrakt zostanie 

dostarczony do PZPN i który zostanie uprawniony do gry na podstawie stosownych przepisów PZPN. 

3. Zawodnik oraz klub uprawnieni są w każdym czasie do wglądu w dokumenty kontraktowe zawodnika złożone 

w PZPN. Zawodnik ma prawo złożenia do swoich dokumentów kontraktowych oryginału każdego dokumentu, 

który dotyczy jego wynagrodzenia w klubie . 

 

Art. 13. 

1. Kontrakt oraz umowy dotyczące dodatkowego wynagrodzenia (nagród), o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 

18 ust. 1, zawarte zgodnie z niniejszymi przepisami, podlegają ochronie prawnej PZPN. 

2. Ochronę prawną o której mowa w art. 13 ust.1 sprawują, zgodnie ze swoimi kompetencjami, właściwe organy 

PZPN. 

3. Wszelkie sprawy sporne dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania kontraktu są rozstrzygane przez 

właściwe organy PZPN: w pierwszej instancji przez Wydział Gier PZPN oraz w drugiej instancji przez 

Związkowy Trybunał Piłkarski, działające zgodnie z 

odrębnymi przepisami. Spory majątkowe wynikające z kontraktu będącego umową cywilnoprawną strony 

poddają kompetencji Piłkarskiego Sadu Polubownego, zaś wynikające z kontraktu będącego umową o pracę 

podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Pracy. 

4. Prawo interpretacji niniejszych zasad przysługuje Zarządowi PZPN, a w sprawach toczących się przed 

organami, o których mowa w art. 13 ust. 3, także tym organom. 

 

Rozdział V - Utrzymanie stabilności kontraktowej w piłce nożnej 

 

Art. 14. 

1. Kontrakt może być rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia stron wyrażonego - pod 

rygorem nieważności - w formie pisemnej. 

2. Stronom kontraktu nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia, ani do odstąpienia od 

kontraktu. Przeciwne postanowienia kontraktu są nieważne. 

3. Klub może wnioskować do Wydziału Gier PZPN o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika w razie 

rażącego naruszenia przez zawodnika podstawowych obowiązków zawodniczych określonych kontraktem i 

innymi przepisami związkowymi. Wniosek klubu o rozwiązanie kontraktu powinien być sporządzony na 

piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie kontraktu i nie może zostać złożony w terminie 

późniejszym niż 30 (trzydzieści) dni od  powzięcia  przez  klub  wiadomości   o   okoliczności  uzasadniającej 

rozwiązanie kontraktu. 

4. W przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków ekonomicznych w polskim sporcie i w piłce nożnej, 

wynikającej z przyczyn nieleżących po stronie klubu, a czyniących niemożliwym realizację warunków 

finansowych kontraktu profesjonalnego, klub może zaproponować zawodnikowi ich renegocjacje, które nie mogą 

jednak prowadzić do obniżenia wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowego o więcej niż 50%. W przypadku nie 

osiągnięcia porozumienia w powyższym zakresie każda ze stron może wystąpić o ustalenie nowych warunków 

spornego kontraktu do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, który przy orzekaniu może uwzględnić opinię 

Wydziału Szkolenia lub Rady Trenerów PZPN. 

5. Fakt prowadzenia renegocjacji, o których mowa w ust. 4 może być również uwzględniony przez 

Piłkarski Sąd Polubowny PZPN w sprawie o zasądzenie nie zrealizowanych przez klub kwot wynikających z 

kontraktu. 

6. Zawodnik może wnioskować do Wydziału Gier PZPN o rozwiązanie kontraktu z winy klubu w razie rażącego 

naruszenia przez klub  swoich zobowiązań,  w szczególności naruszenia zobowiązania do zapłaty 

wynagrodzenia określonego kontraktem za okres nie krótszy niż 3  (trzy) miesiące, pomimo uprzedniego 

pisemnego wezwania zawodnika doręczonego klubowi na co najmniej  30 (trzydzieści) dni przed 

złożeniem wniosku o stwierdzenie rozwiązania kontraktu. Wniosek zawodnika o rozwiązanie kontraktu 

powinien zostać złożony na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie kontraktu.  

7. Zawodnik, który nie rozegrał w poprzednim sezonie  10% meczów w pierwszej drużynie klubu w 

oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez PZPN może wnioskować do Wydziału   Gier   PZPN   o   

rozwiązanie   kontraktu   z   uzasadnionej   przyczyny   sportowej. Uzasadniona przyczyna sportowa będzie 
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ustalana każdorazowo, a każdy przypadek będzie oceniany indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich 

istotnych okoliczności (m.in. kontuzja, zawieszenie przez klub, pozycja zawodnika na boisku, wiek zawodnika 

itd.). W przypadku stwierdzenia istnienia uzasadnionej przyczyny sportowej właściwy organ PZPN ustali, czy 

klub pozyskujący zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania klubowi odstępującemu uwzględniającego koszty 

jakie poniósł ten klub. 

8. W przypadku gdy klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych zdarzeń niż 

rywalizacja sportowa, zawodnik może wnioskować do Wydziału Gier PZPN o rozwiązanie kontraktu z 

uzasadnionej przyczyny sportowej gdy wykaże, iż ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji 

sportowych w klubie w wyższej klasie rozgrywkowej niż ta do której został przeniesiony dotychczasowy 

klub oraz iż dotychczasowy klub nie wyraża zgody na transfer zawodnika do klubu pozyskującego. W 

przypadku gdy zainteresowane kluby nie dojdą do porozumienia co do wysokości sumy transferowej w 

terminie 30-dni od  daty złożenia oferty przez klub pozyskujący, kwotę odszkodowania - uwzględniającego 

koszty poniesione przez klub - ustali właściwy organ PZPN, przy czym w przypadku stwierdzenia, iż po 

złożeniu oferty przez klub pozyskujący dotychczasowy klub stosuje wobec zawodnika szykany, właściwy 

organ PZPN może stwierdzić, iż odszkodowanie jest nieuzasadnione. 

9. W przypadku gdy w kontrakcie strony ustaliły wysokość kwoty wypłacanej klubowi odstępującemu w 

przypadku zamiaru wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez zawodnika (tzw. kwota  odstępnego)  kontrakt  

ulega  rozwiązaniu w  trybie  natychmiastowym w przypadku  zapłacenia klubowi  odstępującemu tej  

kwoty.  W takim przypadku klubowi odstępującemu nie przysługuje ekwiwalent. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 6-9 powyżej, orzeczeniu Wydziału Gier PZPN stwierdzającemu 

rozwiązanie kontraktu może być – w okolicznościach uzasadnionych sytuacją zawodnika – nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności a zawodnik może być warunkowo uprawniony do klubu pozyskującego, przy 

czym kontrakt z klubem pozyskującym do czasu uprawomocnienia się orzeczenia Wydziału  Gier PZPN  ma 

charakter warunkowy. W takim przypadku klub pozyskujący obowiązany jest do ubezpieczenia 

zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej do 

czasu uprawomocnienia się orzeczenia Wydziału Gier PZPN. 

11. W przypadku ukarania zawodnika przez organ prowadzący rozgrywki, karą co najmniej 3 miesięcy 

bezwzględnej dyskwalifikacji, klub posiada uprawnienie do zmiany w okresie obowiązywania dyskwalifikacji 

wysokości wynagrodzenia określonego w kontrakcie. 

12. W przypadku złożenia przez zawodnika lub klub wniosku o rozwiązanie kontraktu z winy drugiej strony i 

stwierdzenia braku podstaw do takiego rozwiązania kontraktu, Wydział Gier PZPN może rozwiązać kontrakt bez 

orzekania o winie, jeżeli żadna ze stron nie zgadza się na kontynuację kontraktu, a z całokształtu okoliczności 

faktycznych sprawy wynika, iż dalsze obowiązywanie kontraktu byłoby sprzeczne z celami i zasadami 

uprawiania sportu profesjonalnego oraz celami i zasadami podejmowania działalności w zakresie kultury 

fizycznej. Rozwiązanie kontraktu jest jednak niedopuszczalne, jeżeli wskutek rozwiązania ucierpiałoby dobro 

zawodnika lub klubu, albo rozwiązanie naruszałoby zasady słuszności, dobrej wiary, dobrych obyczajów oraz 

ducha sportu. 

 

Rozdział VI – Sankcje prawne w przypadku rozwiązania kontraktu z winy jednej ze stron. 

 

Art. 15. 

1. W przypadku kontraktów podpisanych przed ukończeniem przez zawodnika 28 roku życia: jeśli nastąpi 

rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika w ciągu pierwszych 3 (trzech) lat obowiązywania kontraktu, zostaną 

zastosowane sankcje sportowe i zawodnik zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania. W przypadku 

kontraktów podpisanych po ukończeniu 28 roku życia zastosowanie znajdują te same zasady, jedynie okres 

zostaje skrócony do pierwszych 2 (dwóch) lat . 

2. W przypadku rozwiązania kontraktu z winy zawodnika po pierwszych 3 latach jego 

obowiązywania ( dotyczy zawodników którzy w dacie podpisania kontraktu nie ukończyli 28 lat) lub po 

pierwszych 2 latach jego obowiązywania ( dotyczy zawodników którzy w dacie podpisania kontraktu ukończyli 

28 lat) nie będą miały zastosowania sankcje sportowe a jedynie zawodnik zobowiązany będzie do zapłaty 

odszkodowania. 

3. Sankcje sportowe oraz ustalenie obowiązku zapłaty odszkodowania, o których mowa powyżej szczegółowo 

orzekają, z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) Wydział Dyscypliny w zakresie zakazie uprawniania zawodnika do gry przez okres od 6 do 12 m-cy w 

zależności od charakteru naruszenia obowiązków kontraktowych, 

2) Komisja ds. Ustalania Ekwiwalentu w zakresie odszkodowania na rzecz dotychczasowego klubu, przy 

uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez zawodnika z dotychczasowego klubu oraz 

wysokość ekwiwalentu jaki klub ten zapłacił w związku z transferem tego zawodnika. 

4. Szczegółowe zasady w zakresie odszkodowania, o którym mowa w ust. 3 określa uchwała Prezydium Zarządu 

PZPN. 
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Art. 16. 

W przypadku rozwiązania kontraktu z winy klubu, klubowi temu nie przysługuje ekwiwalent od klubu 

pozyskującego zawodnika. § 54 ust. 5 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992r. w sprawie statusu 

polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej stosuje się odpowiednio. 

 

DZIAŁ III - WYNAGRODZENIE ZAWODNIKA 

 

Rozdział I - Określenie wynagrodzenia 

 

Art. 17. 

1. Zasadnicze wynagrodzenie zawodnika określa kontrakt. Nieważne są postanowienia 

kontraktu uzależniające zasadnicze wynagrodzenie zawodnika od zaistnienia jakichkolwiek 

warunków, w tym uzyskania określonych wyników sportowych. 

2. Kontrakt powinien określać zasadnicze wynagrodzenie zawodnika odrębnie za każdy 

sezon piłkarski objęty czasem obowiązywania kontraktu. W przypadku gdy wynagrodzenie 

nie obejmuje całości okresu obowiązywania kontraktu, kontrakt jest ważny tylko na sezony piłkarskie odnośnie 

do których zasadnicze wynagrodzenie zawodnika zostało wyraźnie określone. 

 

Rozdział II -Świadczenia dodatkowe 

 

Art. 18. 

1. Kontrakt lub umowa dodatkowa, o której mowa w Art. 4 ust. 2 mogą określać dodatkowe wynagrodzenie 

(nagrody) za uzyskanie określonego wyniku sportowego w danym sezonie piłkarskim. 

2. Inne świadczenia na rzecz zawodnika (mieszkanie, samochód itp.) mogą być określone w kontrakcie lub 

umowie dodatkowej, przy czym zobowiązania ich dotyczące nie podlegają ochronie prawnej PZPN. 

 

Rozdział III - Wypłata wynagrodzenia 

 

Art. 19. 

1. Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy o prace następuje 

miesięcznie z dołu najpóźniej w dnia 10 następnego miesiąca. 

2. Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy cywilnoprawnej 

może nastąpić z góry za cały rok lub część sezonu. 

3. Klub z wynagrodzenia brutto z kontraktu zawartego w formie umowy o prace potrąca 

zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz opłaca zawodnikowi świadczenia na ubezpieczenie 

społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości określonej stosownie do obowiązujących przepisów 

prawa powszechnego. 

 

Rozdział IV - Świadczenia przysługujące zawodnikowi w okresie kontuzji lub choroby 

 

Art. 20. 

1. W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnika w 

rozgrywkach, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, zawodnikowi kontuzjowanemu lub choremu przysługuje 

wynagrodzenie określone w kontrakcie piłkarskim. W takim przypadku zawodnik otrzymuje świadczenia od 

klubu lub ZUS-u w wysokości określonej odpowiednimi przepisami oraz ewentualne świadczenie uzupełniające 

ze strony klubu do 100% kontraktowego wynagrodzenia. 

2. W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach przez okres 

dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim klub po tym terminie może wnioskować 

do Wydziału Gier PZPN o rozwiązanie kontraktu lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia do kwoty 50% 

wynagrodzenia określonego kontraktem. Obniżone wynagrodzenie przysługuje zawodnikowi kontuzjowanemu 

lub choremu, ale nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia kontraktu. 

3. W przypadku rozwiązania kontraktu na zasadzie Art. 20 ust. 2 klubowi nie przysługuje ekwiwalent. 

 

DZIAŁ IV - OBOWIĄZKI KLUBU SPORTOWEGO 

 

Art. 21. 

Klub zobowiązany jest do: 

1. stworzenia zawodnikowi warunków do podnoszenia jego kwalifikacji sportowych, 

2. zwalniania zawodnika w przypadku powołania go do gry w reprezentacji narodowej, 

zgodnie ze stosownymi przepisami FIFA i PZPN. 
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3. wypłacania wynagrodzenia określonego kontraktem oraz dodatkowymi umowami oraz regulaminami o 

premiowania. 

 

DZIAŁ V – OBOWIĄZKI ZAWODNIKA PROFESJONALNEGO  
 

Art. 22 

1. Podstawowymi obowiązkami zawodnika jest w szczególności: 

1) reprezentowanie klubu w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych, a także w imprezach i 

spotkaniach popularyzujących klub, 

2) aktywny udział w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym, 

3) poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim, 

4) stosowanie wyłącznie środków farmakologicznych przepisanych przez lekarza klubowego. 

2. Ponadto, zawodnik zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, a także przestrzegania sportowego 

trybu życia, 

2) troski o powierzone mu mienie, w szczególności o sprzęt sportowy, za który ponosi pełną odpowiedzialność 

materialna, 

3) nie podejmowania działań mogących narazić dobre imię klubu, jego właścicieli, sponsorów oraz osób z nim 

bezpośrednio związanych. 

3. Do każdego kontraktu podpisywanego z nowym klubem piłkarskim zawodnik profesjonalny załącza 

oświadczenie o treści, stanowiącej załącznik nr 1. 

4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio przy podpisywaniu nowej umowy z dotychczasowym klubem 

piłkarskim oraz przy każdej zmianie barw klubowych.  

5. Zabroniony jest udział zawodnika profesjonalnego w zakładach bukmacherskich dot. jakichkolwiek 

rozgrywek ligowych lub pucharowych odbywających się Polsce. Naruszenie powyższego zakazu pociąga za 

sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych łącznie z możliwością rozwiązania kontraktu z 

winy zawodnika. 

6. W przypadku dopuszczenia się przez zawodnika profesjonalnego przekupstwa sportowego, 

stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego, zawodnik zobowiązany jest wpłacić na konto 

PZPN kwotę odpowiadającą rocznym zarobkom otrzymanym od klubu, w szczególności na podstawie 

wszystkich umów zawartych z klubem, w sezonie, w którym stwierdzono popełnienie przestępstwa 

przekupstwa sportowego. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, 4 i 6, kluby zobowiązane są składać do organów prowadzących 

rozgrywki w terminie do dnia 1 lipca 2009 roku, a następnie każdorazowo przy uprawnieniu do 

rozgrywek zawodnika, który zawarł po tym terminie nową umowę z klubem. 

8. W przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 6, w terminie, o którym mowa w 

ust. 7, organ prowadzący rozgrywki odmówi uprawnienia zawodnika, którego oświadczenie 

antykorupcyjne nie będzie złożone, bądź też cofnie uprawnienie zawodnika do gry do momentu 

przedłożenia takiego oświadczenia.   

9. Oświadczenie zawodnika profesjonalnego musi być przedstawione do wglądu organowi prowadzącemu 

rozgrywki i musi być dołączone do kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Oświadczenie nie 

może znajdować się w zalakowanej kopercie z kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. 

10. W przypadku uprzedniego przedłożenia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawodnika 

klub może dołączyć odpowiednie oświadczenie piłkarza bez konieczności ponownego przedkładania 

kontraktu zawodnika. 

11. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 6, należy składać w oryginale. W przypadku przesłania 

celem uprawnienia zawodnika dokumentów faxem bądź e -mailem stosuje się odpowiednie przepisy 

dotyczące terminów nadsyłania oryginałów dokumentacji niezbędnej do uprawnienia do rozgrywek. Klub 

zobowiązany jest do poświadczenia przyjęcia oświadczenia. Na Klubie ciąży także obowiązek 

prawidłowego dostarczenia oświadczenia zawodnika do organu prowadzącego rozgrywki. 

12. Oświadczenia są składane w języku polskim, w przypadku zawodników cudzoziemców mogą być 

składane w oficjalnym języku FIFA bądź – przy jednoczesnym dołączeniu tłumaczenia przysięgłego 

tłumacza – w macierzystym języku zawodnika nie będącym oficjalnym językiem FIFA. 

13. Obowiązek złożenia oświadczenia antykorupcyjnego powstaje z momentem podpisania nowej umowy 

z obecnym lub nowym klubem. W przypadku aneksowania obowiązujących umów klub nie jest 

zobowiązany do przedłożenia oświadczenia, o ile uczynił to uprzednio. 

14. Niezależnie od oświadczeń, o których mowa w ust. 3, 4 i 6, Kluby upoważnione są do stosowania 

innych dodatkowych klauzul antykorupcyjnych (dodatkowych ustaleń) w kontraktach zawodników 

regulujących stosunki pomiędzy klubem a zawodnikiem. Stosowanie tych klauzul wymaga zgody klubu i 

zawodnika profesjonalnego. 
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15. Odmowa złożenia oświadczenia antykorupcyjnego jest traktowana jako rażące naruszenie przepisów 

dyscyplinarnych i może stanowić podstawę do rozwiązania kontraktu z winy zawodnika lub deklaracji 

gry amatora. 

16.  Naruszenie przez zawodnika profesjonalnego zakazu udziału w zakładach bukmacherskich 

dotyczących jakichkolwiek rozgrywek ligowych lub pucharowych odbywających się Polsce stanowi rażące 

niewykonanie obowiązków zawodnika i pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i 

dyscyplinarnych łącznie z możliwością rozwiązania kontraktu z winy zawodnika. Zakaz taki obowiązuje 

ex lege i nie wymaga wprowadzenia aneksu do kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej . 

 

 

Art. 23. 

1. W trakcie obowiązywania kontraktu zawodnik nie może prowadzić aktywności grożącej mu kontuzją np. 

jazda na nartach, motocyklach, skuterach wodnych itp.  

2. Ponadto, zawodnik nie może grac w piłkę nożną w drużynach pięcio-, sześcioosobowych itp., chyba że klub 

na piśmie wyrazi zgodę na tego rodzaju aktywność sportową. 

 

Art. 24. 

W trakcie obowiązywania kontaktu zawodnik nie może prowadzić działalności gospodarczej lub aktywności 

utrudniającej pełne zaangażowanie się zawodnika w reprezentowanie klubu, chyba że klub na piśmie wyrazi na 

to zgodę. 

 

Art. 25. 

Zawodnik nie może reprezentować jednocześnie w tej samej dyscyplinie lub dziedzinie sportu więcej niż 

jednego klubu lub związku sportowego. 

 

DZIAŁ VI - REGULAMINY WEWNĄTRZKLUBOWE 

 

Art. 26. 

1. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania statutów, regulaminów oraz innych przepisów 

obowiązujących w klubie. 

2. Postanowienia przepisów wewnętrznych obowiązujących w klubie nie mogą naruszać postanowień kontraktu. 

 

DZIAŁ VII - ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA ZAWODNIKA 

 

Art. 27. 

1. W związku z naruszeniem przez zawodnika zobowiązań wobec klubu, klub może wnioskować do Wydziału 

Dyscypliny PZPN o nałożenie na zawodnika kar dyscyplinarnych: 

2. W związku z naruszeniem przez zawodnika zobowiązań wobec klubu, klub może nałożyć na zawodnika kary 

dyscyplinarne przewidziane w regulaminie klubowym, w zakresie przewidzianym przepisami Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN. 

3. Postępowanie dyscyplinarne reguluje Statut PZPN, Regulamin Dyscyplinarny PZPN oraz inne przepisy PZPN 

z zachowaniem prawa do obrony i zasady dwuinstancyjności postępowania. 

 

DZIAŁ VIII - CZAS WYKONYWANIA OBOWIAZKÓW KONTRAKTOWYCH PRZEZ 

ZAWODNIKA 

Art. 28. 

1. Czas wykonywania obowiązków kontraktowych przez zawodnika określony jest wymiarem jego zadań 

wynikających z zawartego kontraktu. 

2. Zawodnikowi przysługuje prawo do corocznego płatnego wypoczynku w wymiarze 30 

(trzydziestu) dni wolnych, który w zależności od uzgodnień z klubem powinien być wykorzystywany w okresie 

wolnym od rozgrywania meczów i prowadzenia przygotowań (treningów). 

 

ROZDZIAŁ IX - KONTRAKTY PIŁKARSKIE ZAWODNIKÓW PONIŻEJ 18 LAT 

 

Art. 29. 

1. Kontrakt może być zawarty przez zawodnika który ukończył 15 (piętnaście) lat. 

2. Zawodnik który nie ukończył 18 (osiemnastego) roku życia może podpisać kontrakt 

tylko na okres nie przekraczający 3 (trzech) lat. Każde postanowienie przedłużające ten okres ponad 3 (trzy) lata 

będzie nieważne. 

3. Kontrakt może być zawarty przez zawodnika który nie ukończył 18 (osiemnastego) 
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roku życia wyłącznie za zgodą jego przedstawicieli ustawowych stwierdzoną ich podpisami 

na kontrakcie lub odrębnym oświadczeniem z ich podpisami poświadczonymi notarialnie. 

 

DZIAŁ X - UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW 

 

Art. 30. 

Klub obowiązany jest do ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na 

skutek uprawiania sportu piłki nożnej. Ubezpieczenie musi obejmować również mecze i treningi z zespołami 

reprezentacji narodowych, stosownie do przepisów FIFA. 

 

DZIAŁ XI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Art. 31. 

1. Wszelkie zmiany poszczególnych postanowień kontraktu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Nieważność poszczególnych postanowień kontraktu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego 

postanowień. 

 

DZIAŁ XII - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

 

Art. 32.  
1. Traci moc uchwała nr I/1 z dnia 18 lutego 2000 roku Zarządu PZPN. 

2. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich podjęcia. 

3. Kontrakty i umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszych przepisów zachowują swoja ważność do 

dnia ich rozwiązania lub wygaśnięcia. 

4. Spory wynikające na tle realizacji kontraktów, wszczęte do dnia wejścia w życie rozstrzygane będą na 

podstawie przepisów dotychczasowych. 

 

 

Prezes PZPN  

 

 

Załącznik do uchwały nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku z 

późn. zm. dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy 

klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym 

     

  

        ____________, dnia ___________ 

          (miejscowość) 

____________________ 

       (imię i nazwisko) 

____________________ 

         (nazwa klubu) 

 

Oświadczenie 

 

Jako zawodnik profesjonalny i członek wielkiej piłkarskiej społeczności zobowiązuję się do respektowania 

obowiązujących w piłce nożnej zasad oraz przestrzegania reguł fair play. Wszystkie swoje umiejętności, talent i 

siłę woli poświęcę osiągnięciu najlepszych wyników sportowych, szanując jednocześnie takie same dążenia 

przeciwników we współzawodnictwie sportowym. Moim celem zawsze będzie zwycięstwo, ale tylko odniesione 

w duchu szlachetnej i uczciwej  rywalizacji sportowej. W przypadku dopuszczenia się przeze mnie przekupstwa 

sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego zobowiązuję się wpłacić na konto PZPN 

kwotę odpowiadającą moim rocznym zarobkom otrzymanym od klubu na podstawie umowy kontraktowej w 

sezonie, w którym stwierdzono popełnienie przekupstwa sportowego. 

        ______________________ 

                      (podpis zawodnika) 

____________________________ 

(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)  
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tj. U nr XIII/198 z dnia 26.09.2008 r 

zm. U nr V/144 z dnia 31.03. i 1.04.2009 r.  

 

Uchwała nr XIII/198 z dnia 26 września 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie składania oświadczeń antykorupcyjnych 

 

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

 

I. Określa się następujące miejsca składania oświadczeń antykorupcyjncych: 

 

 1) oświadczenia piłkarzy profesjonalnych, występujących w klubach Ekstraklasy, o których mowa w 

Uchwale nr IX/122 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr II/12 

Zarządu PZPN z dnia 19 maja 2002 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym 

a zawodnikiem profesjonalnym przechowywane są wraz z kopią kontraktu do siedziby Spółki Ekstraklasa 

S.A,  

 

2) oświadczenia piłkarzy profesjonalnych, występujących w klubach I i II ligi, o których mowa w nr 

IX/122 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr II/12 Zarządu PZPN z 

dnia 19 maja 2002 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem 

profesjonalnym są przekazywane wraz z kopią kontraktu do Wydziału Gier PZPN, 

 

3) oświadczenia piłkarzy profesjonalnych, występujących w klubach III ligi i ni zszych klas 

rozgrywkowych, o których mowa w nr IX/122 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 

zmiany Uchwały nr II/12 Zarządu PZPN z dnia 19 maja 2002 roku dot. Zasad regulujących stosunki 

pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym są składane w klubie, w którym występuje 

zawodnik. Obowiązek, o którym mowa powyżej spoczywa na klubie, 

 

4) oświadczenia antykorupcujne, o których mowa w Uchwale nr IX/123 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 

Zarządu PZPN w sprawie Zmiany Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku Zarządu PZPN dot. Zasad 

regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora składane są w 

następujący sposób: 

a) oświadczenia amatorów występujących w Ekstraklasie – do siedziby Spółki Ekstraklasa S.A.; 

b) oświadczenia amatorów występujących w I i II lidze – do Wydziału Gier PZPN; 

c) oświadczenia amatorów występujących w III lidze i niższych klasach rozgrywkowych w siedzibie 

klubu, w którym zawodnik występuje, 

 

5) oświadczenia trenerów pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi, o których mowa w Uchwale nr VIII/101 

z dnia 3 czerwca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie deklaracji etyki trenerów piłki 

nożnej, są składane wraz z kopią kontraktu w Wydziale Szkolenia PZPN; 

 

6) oświadczenia trenerów pracujących w klubach III ligi i niższych klas rozgrywkowych, o których mowa w 

Uchwale nr VIII/101 z dnia 3 czerwca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie deklaracji 

etyki trenerów piłki nożnej, są składane w klubie, w którym dany trener pracuje. Obowiązek, o którym mowa 

powyżej spoczywa na klubie; 

 

7) oświadczenia pracowników, o których mowa w Uchwale nr IX/126 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie oświadczeń pracowników zatrudnionych w PZPN, wojewódzkich 

związkach piłki nożnej oraz klubach piłkarskich, są składane w jednostce, w której dana osoba jest zatrudniona; 

 

8) oświadczenia działaczy szczebla centralnego, o których mowa w Uchwale nr IX/125 z dnia 3 i 7 lipca 2008 

roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie oświadczeń działaczy piłki nożnej, są składane w 

PZPN, zaś działaczy wojewódzkich związków piłki nożnej – w Biurze ZPN; 

 

9) oświadczenia sędziów i obserwatorów Ekstraklasy, I i II ligi, o których mowa w Uchwałach: nr IX/127 z dnia 

3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie oświadczeń sędziów piłki nożnej 

mających podpisane umowy z PZPN, nr IX/128 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie oświadczeń sędziów piłki nożnej nie mających podpisanych umów z PZPN, nr XI/174 z dnia 

29 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wysokości stawek dla sędziów 

głównych, asystentów i technicznych prowadzących mecze o Mistrzostwo Ekstraklasy w piłce nożnej, Puchar 
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Ekstraklasy i Młodej Ekstraklasy, a także obserwatorów tych spotkań, oraz nr XII/182 z dnia 19 sierpnia 2008 

roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie oświadczeń obserwatorów piłki nożnej, a także weksle 

i deklaracje wekslowe sędziów Ekstraklasy są składane w Kolegium Sędziów PZPN; 

 

10) oświadczenia sędziów i obserwatorów III ligi, o których mowa w Uchwałach: nr IX/128 z dnia 3 i 7 lipca 

2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie oświadczeń sędziów piłki nożnej nie mających 

podpisanych umów z PZPN oraz nr XII/182 z dnia 19 sierpnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie oświadczeń obserwatorów piłki nożnej, są składane w Kolegium Sędziów ZPN. 

 

11) oświadczenia, o których mowa w pkt 1)- 8) i 10) powinny zostać złożone do dnia 31 grudnia 2008 roku.  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                  Prezes PZPN  

 

 

U nr III/21 z dn. 26.07.2002 r. 

zm. U nr VIII/98 z dn. 3.06.2008 r. 

zm. U nr IX/123 z dn. 3 i 7.07.2008 r.  

zm.U nr V/144 z dn. 31.03. i 1.04.2009 r. 

 

Uchwała nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 

Na podstawie § 33 lit. m) Statutu PZPN postanawia się co następuje: 

 

ZASADY 

regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora 

(tekst jednolity)  

 

Art. 1 

Niniejsze postanowienia regulują stosunki zachodzące pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie 

amatora występującym w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez PZPN, związki piłki nożnej. 

Art. 2 
Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej działalności z tym 

związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot 

rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN. 

Koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, 

ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora. 

Art. 3 

Ewidencję zawodników o statusie amatora prowadzą: 

1. Organ prowadzący rozgrywki Ekstraklasy w odniesieniu do zawodników uczestniczących w rozgrywkach 

Ekstraklasy.  

2. PZPN w odniesieniu do zawodników uczestniczących w rozgrywkach I, II i III ligi.  

3. Związki piłki nożnej w odniesieniu do zawodników uczestniczących w rozgrywkach IV ligi i klas niższych. 

4. Prowadzenie ewidencji zawodników uczestniczących w rozgrywkach III ligi,
 
o których mowa w pkt 2 PZPN może 

powierzyć związkom piłki nożnej, prowadzącym z upoważnienia PZPN te rozgrywki w poszczególnych grupach. 

 

Art. 4 

Chęć uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik amator wyraża przez podpisanie 

karty zgłoszenia oraz podania o przyjęcie do klubu, które pozostaje w klubie, zaś jego kopia jest przekazywana do 

Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, którego ten klub jest członkiem.  

Art. 5 

Do każdego podania o przyjęcie do klubu zawodnik dołącza oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 1. 

Postanowienie to dotyczy również zawodników już występujących w danym klubie.            

Art. 6 

1. Zabroniony jest udział zawodnika o statusie amatora w zakładach bukmacherskich, jeżeli klub, który 

reprezentuje występuje w Ekstraklasie, I, II i III lidze oraz w rozgrywkach pucharowych na szczeblu centralnym. 

Naruszenie powyższego zakazu pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych.  
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2. W przypadku dopuszczenia się przez zawodnika o statusie amatora, biorącego udział w rozgrywkach 

seniorskich, przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego zawodnik 

zobowiązany jest wpłacić na konto macierzystego ZPN kwotę 20.000 zł.  

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały dołączane jest do podania, o którym mowa w art. 4 nin. uchwały.     

4. Zobowiązania określone w ust. 2 i 3 są składane w klubie, w którym zawodnik występuje przed terminem 

rozpoczęcia rozgrywek na sezon 2008/2009.   

Art. 7 

Zasady transferu zawodnika o statusie amatora reguluje Uchwała nr II/11 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej (z późniejszymi zmianami). 

Art. 8 

1. W stosunku do zawodnika o statusie amatora, który w trakcie sezonu piłkarskiego opuści samowolnie klub, w 

którym uprawia dobrowolnie sport piłki nożnej na zasadach, o których mowa w art. 5, zastosowana będzie 

automatycznie 12-miesięczna karencja. 

2. W trakcie trwania karencji zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach mistrzowskich w kraju i za granicą. 

3. Okresu odbywania kary dyskwalifikacji oraz niezbędnego czasu na leczenie kontuzji przez zawodnika o statusie 

amatora nie wlicza się do okresu 12 miesięcznej karencji. 

 

Art. 9 

Klub odstępujący zawodnika amatora w trakcie trwania sezonu piłkarskiego w okresie przewidzianym na dokonywanie 

zmian przynależności klubowej może żądać od klubu, do którego zawodnik przechodzi, ekwiwalentu za 

wyszkolenie piłkarza. 

Art. 10 

1. W przypadku, gdy zawodnik o statusie amatora, przechodzi po zakończeniu sezonu piłkarskiego do innego 

klubu, tenże klub powinien zapłacić poprzedniemu klubowi kwotę ekwiwalentu za wyszkolenie piłkarza, chyba, że 

właściwe przepisy stanowią inaczej. 

2. Do ustalania zasad, o których mowa w art. 9 i art. 10, i ich aktualizacji upoważnia się Zarząd PZPN. 

Art. 11 

Traci moc Uchwała nr III/19 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Art. 12 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prezes PZPN Michał Listkiewicz 

 

 

Załącznik do uchwały nr VIII/98 z dnia 3 czerwca 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie deklaracji etyki zawodników o statusie amatora 

   

  

______________, dnia ___________ 

                     (miejscowość) 

______________________ 

          (imię i nazwisko) 

 

Oświadczenie 

 

Jako zawodnik o statusie amatora i członek wielkiej piłkarskiej społeczności zobowiązuję się do respektowania 

obowiązujących w piłce nożnej zasad i przestrzegania reguł fair play. Wszystkie swoje umiejętności, talent i siłę 

woli poświęcę osiągnięciu najlepszych wyników sportowych, szanując jednocześnie takie same dążenia 

przeciwników we współzawodnictwie sportowym. Moim celem zawsze będzie zwycięstwo, ale tylko odniesione 

w duchu szlachetnej i uczciwej  rywalizacji sportowej. 

 

        ______________________ 

                      (podpis zawodnika) 

____________________________ 

(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)  

 

 

209



Załącznik do uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku z 

późn zm. dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy 

klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora 

    

        ____________, dnia ___________ 

          (miejscowość) 

____________________ 

       (imię i nazwisko) 

____________________ 

         (nazwa klubu)  

 

Oświadczenie 

 

Jako zawodnik o statusie amatora i członek wielkiej piłkarskiej społeczności zobowiązuję się do respektowania 

obowiązujących w piłce nożnej zasad i przestrzegania reguł fair play. Wszystkie swoje umiejętności, talent i siłę 

woli poświęcę osiągnięciu najlepszych wyników sportowych, szanując jednocześnie takie same dążenia 

przeciwników we współzawodnictwie sportowym. Moim celem zawsze będzie zwycięstwo, ale tylko odniesione 

w duchu szlachetnej i uczciwej  rywalizacji sportowej. W przypadku dopuszczenia się przeze mnie przekupstwa 

sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego lub prawomocną decyzją dyscyplinarną 

organu PZPN lub właściwego związku piłki nożnej zobowiązuje się wpłacić na konto macierzystego ZPN kwotę 

20.000 zł.  

  

        ___________________________ 

                 (podpis zawodnika amatora) 

____________________________ 

(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)  
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Uchwała nr V/145 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

Ośrodków Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej w piłce nożnej kobiet  

 

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

 

I.  Działając na wniosek Wydziału Piłkarstwa Kobiecego deklaruje się wolę utworzenia Ośrodków Szkolenia 

Młodzieży Piłkarskiej w piłce nożnej kobiet. 

   

II. Upoważnia się Wydział Piłkarstwa Kobiecego do opracowania założeń programowych, lokalizacji i zasad 

finansowania Ośrodków, o których mowa w pkt I.     

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr V/146 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie rozłożenia na raty opłat wnoszonych przez Kluby I i 

II ligi z tytułu ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów i innych opłat, w tym rejestracyjnych 

zawodników 

 

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

 

I. W związku z licznymi wystąpieniami Klubów I i II ligi Zarząd PZPN wyraża zgodę na rozłożenie na raty do 

dnia 30 czerwca 2009 roku opłat wnoszonych przez ww. Kluby z tytułu ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i 

delegatów i innych opłat, w tym rejestracyjnych zawodników. Równocześnie stwierdza się brak podstaw 

formalno-prawnych do częściowego umorzenia lub odstąpienia od ww. opłat.  
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II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr V/147 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

zmiany Uchwały nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku dot. licencji dla klubów  

IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 

 

W związku z treścią Uchwał Walnych Zgromadzeń PZPN z dnia 30 października 2008 roku i 24 stycznia 2009 

roku w sprawie przekazania Związkom Piłki Nożnej uprawnień do określenia wymogów licencyjnych dla 

klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych, na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, 

co następuje:  

 

I. W Uchwale nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas 

rozgrywkowych wprowadza się następujące zmiany:  

1. W § 7 zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie: 

„W uzasadnionych przypadkach klub może zwrócić się z wnioskiem do właściwego Zarządu Wojewódzkiego 

Związku Piłki Nożnej o wyrażenie zgody na prolongatę realizacji wymagań określonych w § 7 pkt 3a) i b) . 

Wniosek taki musi być zaopiniowany przez Wydział Szkolenia tego Związku.‖ 

2. § 27 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Zarządy Związków Piłki Nożnej, na uzasadniony wniosek klubu, mogą na określony czas odstąpić od 

stosowania jednego lub kilku wybranych wymogów niniejszej Uchwały zawartych w § 9.‖  

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Uchwała nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych (tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 12 § 1 pkt 23) Statutu PZPN w związku z art. 12 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 z późn. zmian.) postanawia się, co następuje: 

 

I.        POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Niniejsza Uchwała określa zasady nadawania, odmowy nadania, przedłużania, zawieszania lub pozbawienia 

licencji uprawniających kluby piłkarskie do udziału w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz 

pucharowych prowadzonych przez Związki Piłki Nożnej, OZPN-y i podokręgi, począwszy od sezonu 

2008/2009. 

 

§2 

Uzyskanie przez kluby piłkarskie licencji, o których mowa w § 1 uzależnione jest od spełnienia przez nie 

kryteriów prawnych, sportowych, dotyczących infrastruktury oraz administracyjno-finansowych, o których 

mowa w poniższych przepisach, a ponadto złożenia przez władze klubu oświadczeń o przestrzeganiu 

obowiązujących przepisów sportowych oraz uchwał i decyzji PZPN i Związku Piłki Nożnej, którego klub jest 

członkiem. 

 

II.       KRYTERIA PRAWNE 

 

§3 

1. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej we współzawodnictwie prowadzonym przez Związek Piłki 

Nożnej, OZPN lub podokręg w danej klasie rozgrywkowej mogą uczestniczyć kluby posiadające formę prawną 
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stowarzyszenia kultury fizycznej lub spółki akcyjnej, będące członkami właściwego Związku Piłki Nożnej oraz 

PZPN. 

2. Stosownie do treści § 1 ust. 4 Uchwały nr V/39 z dnia 29.09.2000 roku Zarządu PZPN - Przepisy w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną, możliwe jest przejściowe dopuszczenie do udziału w rozgrywkach 

piłkarskich zespołów nie będących członkami PZPN, a posiadających inną formę prawną niż określona w § 3 

ust. 1 nin. Uchwały. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje właściwy Związek Piłki Nożnej. 

 

§4 

Klub posiadający licencję nadaną przez właściwy Związek Piłki Nożnej nie może bez pisemnej zgody 

macierzystego ZPN uczestniczyć w rozgrywkach prowadzonych na terenie kraju przez inny podmiot, zaś bez 

zgody PZPN zagranicą. 

 

§5 

1. Do wniosku o nadanie licencji, załącznik nr 1, klub załącza następujące dokumenty prawne: 

1) wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji prowadzonej przez starostę, zawierający dane 

dotyczące formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz, 

2) dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów piłkarskich (w tym stadionów lub boisk), 

3) pisemną deklarację klubu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) dotyczącą: 

a) uznania PZPN oraz Związku Piłki Nożnej jako podmiotów uprawnionych do organizowania i prowadzenia 

samodzielnie lub za pośrednictwem OZPN bądź podokręgu współzawodnictwa sportowego w IV lidze oraz 

niższych klasach rozgrywkowych, 

b) prawidłowości dokumentacji licencyjnej przedstawionej do Związku, 

4) oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej Uchwały, stanowiące załącznik nr 3, 

5) kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej, 

6)   dokumenty przewidziane w § 7 niniejszej Uchwały. 

2. Klub powinien niezwłocznie zawiadomić Związek Piłki Nożnej o wszelkich zmianach w dokumentach, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1). 

 

III.     KRYTERIA SPORTOWE 

 

§6 

Klub uzyskujący licencję powinien stwarzać warunki do szkolenia i opieki nad piłkarzami, a zwłaszcza grupami 

młodzieżowymi oraz posiadać wykwalifikowanych trenerów, instruktorów i animatorów.  

 

§7 

Do wniosku o nadanie licencji najeży ponadto dołączyć: 

1) zobowiązanie do gry w czasie trwania całego meczu w zespołach seniorów, począwszy od 1 lipca 2008 roku, 

zawodników młodzieżowych do 

lat 21, w liczbie minimum: 

a) 2 - w IV lidze, 

b) 2 - w klasie okręgowej, 

c) 1 - w klasie A, 

2) zobowiązanie do uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich, począwszy od 1 lipca 2008 roku, drużyn 

młodzieżowych w liczbie minimum: 

a) 3 - w IV lidze,   

b) 2 - w klasie okręgowej, 

c) 1 - w klasie A, 

3) zobowiązanie do zatrudnienia, począwszy od 1 lipca 2008 roku szkoleniowca posiadającego co najmniej 

uprawnienia: 

a) trenera II klasy lub posiadającego Dyplom UEFA – A:  w IV lidze, w Ekstraklasie Kobiet, w Lidze Futsalu 

oraz w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Starszych i Młodszych,   

b) instruktora – lub posiadającego Dyplom UEFA – B: w lidze okręgowej, klasach A i B, I i II Lidze Kobiet, w 

II Lidze Futsalu, w okręgowych rozgrywkach juniorów, wszystkich roczników (chłopców i dziewcząt).  

W uzasadnionych przypadkach klub może zwrócić się z wnioskiem do właściwego Zarządu 

Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej o wyrażenie zgody na prolongatę realizacji wymagań określonych 

w § 7 pkt 3a) i b). Wniosek taki musi być zaopiniowany przez Wydział Szkolenia tego Związku. 
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IV.  KRYTERIA dot. INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 

 

§8 

Klub posiadający licencję winien dysponować infrastrukturą sportową pozwalającą widzom i przedstawicielom 

środków masowego przekazu na oglądanie meczów na dobrze wyposażonych, oznakowanych i bezpiecznych 

obiektach piłkarskich. 

 

§9 

1. Klub występujący o licencję do macierzystego Związku Piłki Nożnej zobowiązany jest do: 

1) posiadania obiektu piłkarskiego (w tym stadionu lub boiska), na którym zgodnie z aktualnym zezwoleniem – 

jeśli wymagają tego przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – mogą być przeprowadzane imprezy 

masowe, mającego minimum: 

a) 200 indywidualnych miejsc siedzących (ławki lub krzesełka) oraz 200 stałych siedzisk, począwszy od 1 lipca 

2008 roku - w przypadku klubu IV ligi, 

b) 100 indywidualnych miejsc siedzących (ławki lub krzesełka) oraz 100 stałych siedzisk, począwszy od 1 lipca 

2008 roku - w przypadku klubu klasy okręgowej, 

c) 50 stałych siedzisk od 1 lipca 2008 roku - w przypadku klubów klasy A,  

2)   posiadania boiska do gry o odpowiednich wymiarach, mającego: 

a) nawierzchnię trawiastą - w przypadku IV ligi i klasy okręgowej, począwszy od 1 lipca 2008 roku, 

b) nawierzchnię trawiasto-piaszczystą - w przypadku klubów klasy A i B, począwszy od 1 lipca 2008 roku, 

3)   posiadania trwałego odgrodzenia boiska od widowni: 

a) dla klubów IV ligi - od 1 lipca 2008 roku, 

b) dla klubów klasy okręgowej - od 1 lipca 2008 roku, 

c) dla klubów klasy „A" - od 1 lipca 2008 roku. 

4)   wykonania ogrodzenia obiektu piłkarskiego: 

a) dla klubów IV ligi - od 1 lipca 2008 roku, 

b) dla klubów klasy okręgowej - od 1 lipca 2008 roku, 

c) dla klubów klasy „A" - od 1 lipca 2008 roku. 

5) wydzielenia przejść dla sędziów i zawodników, we wszystkich klasach rozgrywkowych - od 1 lipca 2008 

roku, 

6)   oznaczenia punktów sanitarnych, we wszystkich klasach rozgrywkowych - od 1 lipca 2008 roku, 

7) posiadania szatni dla zawodników i sędziów, we wszystkich klasach rozgrywkowych - od 1 lipca 2008 roku, 

8) zabezpieczenia toalet dla widzów, zawodników i sędziów, we wszystkich klasach rozgrywkowych - od 1 lipca 

2008 roku, 

9)   wykonania zadaszeń dla kierownictw i zawodników rezerwowych obu drużyn: 

a) w klubach IV ligi - od 1 lipca 2008 roku, 

b) w klubach klasy okręgowej oraz klasy A - od 1 lipca 2008 roku, 

10) do zabezpieczenia noszy i noszowych, we wszystkich klasach rozgrywkowych - od 1 lipca 2008 roku, 

11) wyposażenia obiektu sportowego w tablice informacyjne i regulaminy stadionu zgodnie z ustawą o 

bezpieczeństwie imprez masowych, we wszystkich klasach rozgrywkowych - od 1 lipca 2008 roku, 

12) wydzielenia i zabezpieczenia miejsc dla autokaru drużyny gości i samochodów osób funkcyjnych, we 

wszystkich klasach rozgrywkowych - od 1 lipca 2008 roku, 

13) wydzielenia sektora na widowni dla kibiców gości: 

a) w przypadku klubu IV ligi - od 1 lipca 2008 roku,  

b) w przypadku klubu klasy okręgowej - od 1 lipca 2008 roku, 

14) nagłośnienia obiektu oraz prowadzenia zawodów przez spikera w przypadku klubów IV ligi - od 1 lipca 

2008 roku.  

2. Upoważnia się Związki Piłki Nożnej do organizowania kursów dla spikerów zawodów w IV lidze, jak 

również wydawania zaświadczeń w tym zakresie w oparciu o obowiązujące przepisy, które są ważne na terenie 

danego ZPN.    

 

V.      KRYTERIA ADMINISTRACYJNO-FINANSOWE 

 

§ 10 

W klubach IV ligi powinni być powołani do 1 lipca 2008 roku kierownicy ds. bezpieczeństwa odpowiedzialni za 

sprawy bezpieczeństwa i zachowania porządku na obiektach piłkarskich. 

 

§ 11 

W klubach IV ligi za sprawy finansowe oraz księgowość powinna być  odpowiedzialna osoba mająca 

kwalifikacje uznane przez stosowne władze państwowe. 
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VI.     ORGANY ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ DS. LICENCJI 

 

§12 

1. Związek Piłki Nożnej realizuje procedurę licencyjną dla klubów będących członkami ZPN-u za 

pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych, działającej w I instancji oraz Związkowej Komisji 

Odwoławczej ds. Licencji będącej II instancją. W przypadku gdy na terenie działania danego Związku Piłki 

Nożnej działa więcej niż 250 klubów możliwe jest powołanie więcej niż jednej Komisji ds. Licencji Klubowych.   

2. Komisja ds. licencji klubowych składa się z przewodniczącego, sekretarza i niezbędnej liczby członków 

ustalonej przez Zarząd właściwego związku piłki nożnej, który jest również uprawniony do powoływania i 

odwoływania wszystkich ww. osób. 

3. Związkowa Komisja Odwoławcza ds. Licencji składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych i 

odwoływanych przez Zarząd Związku Piłki Nożnej. 

4. Na pierwszych posiedzeniach, które powinny się odbyć do dnia 15 czerwca 2008 roku Komisja ds. Licencji 

Klubowych oraz Związkowa Komisja Odwoławcza ds. Licencji przyjmują swoje regulaminy oraz określają tryb 

swojej pracy. 

 

§13 

Osoby fizyczne będące członkami władz lub udziałowcami klubu podlegającego procedurze licencyjnej nie 

mogą wchodzić w skład żadnego z organów, o których mowa w § 12. 

 

VII.   PRZEBIEG PROCEDURY LICENCYJNEJ. 

 

§14 

1. Organy Związku Piłki Nożnej, o których mowa w § 12 przyznają i przedłużają licencję w okresie od 1.05. do 

30.06. danego roku kalendarzowego. 

2. Licencja zostaje nadana klubom na okres dwóch sezonów piłkarskich, z możliwością ej przedłużania na 

kolejne dwusezonowe okresy. 

3. Opłata za udzielenie licencji wynosi 500 zł w przypadku klubów IV ligi oraz 200 zł w przypadku klubów 

pozostałych klas rozgrywkowych. 

4. Opłata za przedłużenie licencji wynosi 250 złotych dla klubów IV ligi oraz 100 złotych dla klubów 

pozostałych klas rozgrywkowych. 

5. Wnioski o nadanie lub przedłużenie licencji należy składać w okresie od 1 kwietnia do 15 maja danego roku. 

 

§15 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych przyjmuje, analizuje, sprawdza i weryfikuje od strony formalno-prawnej 

wnioski o przyznanie licencji oraz dołączone do nich załączniki w ciągu 7 dni od daty ich złożenia. 

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub załączone do niego dokumenty zostały sformułowane 

nieprawidłowo lub zawierają braki formalne, bądź merytoryczne nie pozwalające na końcowe rozpatrzenie 

sprawy Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych wzywa klub do poprawienia, uzupełnienia lub 

dostarczenia brakujących dokumentów w terminie 7 dni. 

3. Po bezskutecznym upływie terminu Przewodniczący przedstawia istniejącą dokumentację Komisji ds. 

Licencji Klubowych celem merytorycznego jej rozpatrzenia. 

4.  Wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 2 wywołuje skutki od momentu 

jego złożenia. 

 

§16 

1. Po spełnieniu przez wnioskodawcę, warunków określonych w niniejszej Uchwale, Komisja ds. Licencji 

Klubowych podejmuje decyzję o przyznaniu licencji w formie uchwały. 

2. Wzór licencji ZPN stanowi załącznik nr 4 do mniejszej Uchwały. 

 

§17 

Komisja ds. Licencji Klubowych odmawia przyznania licencji, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków 

określonych w niniejszej Uchwale, a braki formalne lub merytoryczne wniosku lub dołączonych do niego 

dokumentów nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, mimo uprzedniego wezwania. 

 

§ 18 

Komisja ds. Licencji Klubowych doręcza wnioskodawcy uchwałę w przedmiocie nadania lub odmowy nadania 

licencji wraz z uzasadnieniem w ciągu 7 dni, za potwierdzeniem odbioru. 
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§19 

1. Od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi odwołanie. 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 składa się do Związkowej Komisji Odwoławczej ds. Licencji w terminie 

14 dni od otrzymania uchwały o odmowie nadania licencji. 

3. Związkowa Komisja Odwoławcza ds. Licencji rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni od jego złożenia. 

4. Uchwała Związkowej Komisji Odwoławczej jest ostateczna. 

 

§20 

Klub ubiegający się ponownie o nadanie licencji dołącza dodatkowo do wniosku oświadczenie potwierdzające 

ustanie wszystkich okoliczności, w tym wiążących się z orzeczoną karą dyscyplinarną uniemożliwiających 

nadanie lub posiadanie licencji. 

 

§21 

Do przedłużenia okresu ważności  licencji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące procedury jej 

nadania. 

 

§22 

Wydział Dyscypliny Związku Piłki Nożnej - działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych może 

zawiesić korzystanie z licencji w sytuacji: 

a) odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym, bądź uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym, 

b) nie wypełniania któregokolwiek z kryteriów przyznania licencji, 

c) wielokrotnego karania klubu z powodu nieprzestrzegania porządku lub zasad bezpieczeństwa na obiekcie 

piłkarskim. 

 

§23 

1. Wydział Dyscypliny Związku Piłki Nożnej działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych - może 

pozbawić klub licencji w sytuacji: 

a) utraty osobowości prawnej lub wszczęcia wobec klubu postępowania upadłościowego bądź likwidacyjnego, 

b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej uczestnictwo we współzawodnictwie 

sportowym w piłce nożnej, 

c)  w  innych  sytuacjach przewidzianych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

2. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji klubu, o których mowa w ust. 1 stanowią również przyczyny wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu licencji może być wydana po zakończeniu tego 

postępowania, na podstawie ostatecznej decyzji organu dyscyplinarnego. 

3. Decyzja o pozbawieniu klubu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

§24 

1. Od decyzji w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje klubowi prawo do odwołania do 

Związkowej Komisji Odwoławczej. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowej 

decyzji. 

2. Decyzja Związkowej Komisji Odwoławczej jest ostateczna. 

 

§25 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych prowadzi ewidencję i gromadzi dokumentację dotyczącą nadawanych 

licencji. 

2. Komisja prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie nadawania, przedłużania, 

zawieszania i pozbawiania licencji. 

 

§26 

W przypadku gdy klub IV ligi, bądź niższej klasy rozgrywkowej uzyska licencję na grę w tej samej klasie 

rozgrywkowej w następnym sezonie  piłkarskim, to nie jest wymagane uzyskanie licencji na grę w niższej klasie 

rozgrywkowej, do  której spadnie po zakończeniu sezonu. 

§27 

1. Zarządy Związków Piłki Nożnej, na uzasadniony wniosek klubu, mogą na określony czas odstąpić od 

stosowania jednego lub kilku wybranych wymogów niniejszej Uchwały zawartych w § 9.  

2. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Zarząd ZPN na mocy odrębnej uchwały. 

3. Zarządy Związków Piłki Nożnej ustalają w każdym konkretnym wypadku warunki licencyjne dla Klubów, 

które posiadają tylko zespoły młodzieżowe w piłce nożnej.    
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§28 

Traci moc uchwała nr II/15 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

licencji dla klubów III i IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych.   

 

§29 

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§30 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie od sezonu 2008/2009, z zastrzeżeniem że złożenie pierwszych wniosków i 

ich rozpatrzenie nastąpi po dniu 1.07.2008 roku.   

 

Prezes PZPN  

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 

 

 

 

Komisja 

ds. Licencji Klubowych 

.................................... ZPN 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie licencji dla klubu 

 

 

(pełna nazwa klubu) 

 

Na podstawie przepisów Uchwały Zarządu PZPN xx/xx z dnia xx marca 2008 roku oraz uchwały 

Zarządu ................................... Związku Piłki Nożnej w ....................... wnoszę   o   nadanie   naszemu   k lubowi   

licencji   na   okres   od ....................... do ............................ 

Do wniosku załączam: 

1. Wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji prowadzonej przez starostę. 

2. Dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów klubowych. 

3.  Deklarację klubu - załącznik nr 2 do ww. Uchwały Zarządu PZPN. 

4. Oświadczenie klubu - załącznik nr 3. 

5. Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej. 

6. Inne: ..................................................................................................................  

 

 

 

Za Zarząd Klubu 

  

          1. ……………………….     …………………..   

…………. 

   (imię i nazwisko)          (funkcja)     (podpis) 

  

          2. ……………………….     …………………..   

…………. 

   (imię i nazwisko)          (funkcja)     (podpis) 

 

mp.  

 

 

 

 

216



Załącznik Nr 2 

do Uchwały nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 

 

 

 

 

____________________             _____________ , dnia _______ 

(Pieczęć nagłówkowa klubu)      (Miejscowość)  

 

 

 

DEKLARACJA 

 

 

  

(pełna nazwa klubu) 

członek PZPN i ______________________________________________________________ 

 

1. deklaruje uznanie Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz ................... Związku Piłki Nożnej jako jedynych 

podmiotów uprawnionych do organizowania i prowadzenia samodzielnie lub za pośrednictwem OZPN w 

................................................ / Podokręgu   w   .................................................. piłkarskiego   

współzawodnictwa sportowego w IV lidze oraz niższych klasach rozgrywkowych. 

2. oświadcza, że złożona do ZPN dokumentacja dotycząca uzyskania licencji jest wypełniona zgodnie ze stanem 

faktycznym. 

 

 

Za Zarząd Klubu 

  

          1. ……………………….     …………………..   

…………. 

          (imię i nazwisko)          (funkcja)     (podpis) 

  

          2. ……………………….     …………………..   

…………. 

          (imię i nazwisko)          (funkcja)     (podpis) 

 

mp.  

 

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 

 

____________________             _____________ , dnia _______ 

(Pieczęć nagłówkowa klubu)      (Miejscowość) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

(pełna nazwa klubu) 

oświadcza, iż spełnia wymogi Uchwały Zarządu PZPN nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie licencji dla 

klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych oraz Uchwały Zarządu ............................... Związku Piłki 

Nożnej w ....................... z dnia …………………............... 

I.        Kryteria sportowe: 

1. Liga/klasa, w której aktualnie występuje I drużyna seniorów .................................. 

2. Liga/klasa, w której aktualnie występuje zespół rezerw seniorów ......................... 

3. Ilość zespołów młodzieżowych zgłoszonych do rozgrywek w sezonie ………………. 
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 ………………………………………………… - …………………………………………………. 

     (kategoria wiekowa zespołu)    (nazwa klasy rozgrywkowej) 

 ………………………………………………… - …………………………………………………. 

 ………………………………………………… - …………………………………………………. 

 ………………………………………………… - …………………………………………………. 

4. Kadra szkoleniowa pracująca w klubie:  

…………………………….  ……………………………………..  …………………………………... 

     (imię i nazwisko) (posiadane uprawnienia        (prowadzone zespoły) 

    szkoleniowe)  

 …………………………….  ……………………………………..  …………………………………... 

 …………………………….  ……………………………………..  …………………………………... 

 …………………………….  ……………………………………..  …………………………………... 

II.  Kryteria dot. infrastruktury sportowej  

1. Pełna nazwa obiektu sportowego ………………………………………………………… 

2. Właściciel obiektu sportowego     …………………………………........................... 

3. Pojemność stadionu                     ………………………………………………………… 

4. Ilość miejsc siedzących: 

       a) indywidualne (ławki lub krzesełka)  ………..  

     b) stałe siedziska …………………………………………… 

 5. Rodzaj nawierzchni pola gry      ………………………………………………………… 

 6. Trwałe ogrodzenie boiska od widowni (podać rodzaj i wysokość) ….......  

     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 7. Ogrodzenie klubu piłkarskiego (podać rodzaj i wysokość) …………………………… 

     

………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

 

 Za Zarząd Klubu 

  

          1. ……………………….     …………………..   

…………. 

          (imię i nazwisko)          (funkcja)     (podpis) 

        

   2. ……………………….     …………………..   

…………. 

          (imię i nazwisko)          (funkcja)     (podpis) 

mp.  
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Uchwała nr V/148 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych z dnia 26 

marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości  

Uchwały nr V/39 Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13 lutego 2009 roku  

dot. przejęcia KS Gawin Królewska Wola przez I KS Ślęza Wrocław    

 

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do 

akceptującej wiadomości Uchwały nr V/39 Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13 lutego 2009 roku 

dot. przejęcia KS Gawin Królewska Wola przez I KS Ślęza Wrocław.     

   

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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149 

 

Uchwała nr V/149 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych z dnia 26 

marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości  

Uchwały nr V/39 Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13 lutego 2009 roku  

dot. przejęcia KS Wulkan Wrocław przez MKS Oława   

 

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do 

akceptującej wiadomości Uchwały nr V/39 Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13 lutego 2009 roku 

dot. przejęcia KS Wulkan Wrocław przez MKS Oława.  

   

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

150 

 

Uchwała nr V/150 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany Uchwały 

nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu PZPN 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 o członkostwie wprowadza się następujące 

zmiany:  

1. W § 21 po wyrazach „ fizycznej‖ dodaje się wyrazy „lub spółki akcyjnej‖. 

2. § 29 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

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

sezonu piłkarskiego.‖  

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009 roku. 

 

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. 

 

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   
Członkami PZPN mogą być kluby posiadające sekcje piłki nożnej oraz związki piłki nożnej, o których mowa w 
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§ 15 ust. 1 pkt 2) Statutu PZPN.§ 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 kultury fizycznej, którego statut 

przewiduje możliwość prowadzenia przez klub działalności gospodarczej 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.  

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 kultury fizycznej, którego statut nie 

przewiduje możliwości prowadzenia przez klub działalności gospodarczej, należy do właściwego, ze względu na 

położenie terytorialne, Zarządu związku piłki nożnej złożyć następujące dokumenty: 

Deklarację ( wniosek ) przystąpienia – wg załącznika nr 1. 

Statut stowarzyszenia. 

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 akcyjnej 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 zawartą przed notariuszem.  

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. Wn iesienie 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.   
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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  

 

§10             
Zarząd właściwego związku piłki nożnej, swoją uchwałą, przyjmuje zmianę nazwy na wniosek stowarzyszenia 

kultury fizycznej, którego statut przewiduje możliwość prowadzenia przez klub działalności gospodarczej,  po 

przedstawieniu następujących dokumentów:  

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

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

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

 

§ 11
 

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

kultury fizycznej, którego statut nie przewiduje możliwości prowadzenia przez klub działalności gospodarczej 

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. 

 

§12 
Zarząd właściwego związku piłki nożnej, swoją uchwałą, przyjmuje zmianę nazwy na wniosek spółki akcyjnej 

po przedstawieniu następujących dokumentów: 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany nazwy.  

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 zarówno w stowarzyszeniu kultury fizycznej, jak i spółce akcyjnej 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 Sportowej 

Spółki Akcyjnej 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 
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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 I, II i III ligi  - Prezydium Zarządu PZPN i Zarząd PZPN,     

b) w stosunku do klubów IV 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, będąca klubem jednosekcyjnym lub wielosekcyjnym może przejąć całą sekcję piłki nożnej 

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

2. Wstępując do rozgrywek piłkarskich w trybie, o którym mowa w ust. 1 spółka akcyjna przejmuje ogół praw i 

obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych sekcji piłki nożnej stowarzyszenia kultury fizycznej. 

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 do rozgrywek piłkarskich w miejsce stowarzyszenia kultury 

fizycznej  lub innej spółki akcyjnej należy złożyć do Zarządu PZPN lub Zarządu związku piłki nożnej 

prowadzącego rozgrywki w niższej niż III liga klasie rozgrywkowej następujące dokumenty:  

1. Uchwałę Walnego Zebrania Członków lub Zarządu stowarzyszenia kultury fizycznej  o przekazaniu sekcji 

piłki nożnej do spółki akcyjnej.  

2.  Uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki lub innego jej organu o przekazaniu sekcji piłki 

nożnej do spółki akcyjnej 

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

4.  Umowę spółki zawartą przed notariuszem, uwzględniającą fakt przejęcia stowarzyszenia kultury 

fizycznej lub spółki akcyjnej.  

5.  Postanowienie właściwego sądu o wpisie spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego.  

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

7.  Oświadczenie sportowej spółki akcyjnej o przejęciu ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz 

niemajątkowych sekcji piłki nożnej stowarzyszenia kultury fizycznej lub innej spółki akcyjnej.  

8. Kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli stowarzyszenia kultury fizycznej lub 

spółki akcyjnej 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 kultury fizycznej, będące klubem jednosekcyjnym lub wielosekcyjnym może przejąć 

222



całą likwidowaną sekcję piłki nożnej stowarzyszenia kultury fizycznej i wstąpić w jego miejsce do rozgrywek 

piłkarskich. 

2.  W sytuacji, o której mowa w ust. 1 stosuje się § 19.  

 

§ 21  

W celu skutecznego wstąpienia stowarzyszenia kultury fizycznej lub spółki akcyjnej do rozgrywek 

piłkarskich w miejsce likwidowanej sekcji stowarzyszenia kultury fizycznej lub spółki akcyjnej należy 

złożyć do Zarządu PZPN lub Zarządu związku piłki nożnej prowadzącego rozgrywki w niższej niż III liga 

klasie rozgrywkowej następujące dokumenty:  

1.
 
 Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków lub Zarządu  stowarzyszenia o likwidacji sekcji piłki 

nożnej. 

2.  Uchwałę właściwego związku piłki nożnej o wykreśleniu stowarzyszenia kultury fizycznej  lub 

spółki akcyjnej z listy członków związku i PZPN.  

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

fizycznej lub spółki akcyjnej.   

4.  Postanowienie właściwego sądu o wpisie stowarzyszenia kultury fizycznej lub spółki akcyjnej do 

Krajowego Rejestru Sądowego  lub decyzję właściwego starosty o wpisaniu tego klubu do ewidencji. 

  

5.  Wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji, o którym mowa w pkt 4.6.  Oświadczenie 

stowarzyszenia kultury fizycznej lub spółki akcyjneh o przejęciu ogółu praw i obowiązków majątkowych 

oraz niemajątkowych likwidowanej sekcji stowarzyszenia kultury fizycznej lub spółki akcyjnej.   

7. Kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli stowarzyszenia kultury fizycznej lub 

spółki akcyjnej  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.   8.  Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez 

Zarząd PZPN. 

 

V. POŁĄCZENIE KLUBÓW /SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ/  

§ 22  
1.  Dopuszcza się łączenie klubów, które posiadają jednakową podstawę prawną powołania, tj. są 

stowarzyszeniami kultury fizycznej lub spółkami akcyjnymi.  

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

dotychczasową klasę.  

3. 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.   

4.  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.  

5. Połączenia, o których mowa w ust. 2, 3 i 4  dokonywać mogą: klub z klubem lub klub z sekcją piłki 

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

6. 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.  

7.  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.  

8.  Połączenie o którym mowa w ust. 1-7 może nastąpić po zakończeniu sezonu piłkarskiego, najpóźniej 

jednak na 14 dni przed rozpoczęciem nowego cyklu rozgrywek. 

9. Wszyscy zawodnicy łączących się klubów (sekcji) stają się członkami nowo powstałego klubu.  

10. 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 PZPN lub Zarządu właściwego Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki w niższej niż 

III liga klasie rozgrywkowej 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.  
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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 (I-sza wersja związku piłki nożnej, 

II-ga - 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 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 ( własny 

obiekt lub użytkowany na podstawie stosownej umowy z właścicielem obiektu w nowym miejscu 

siedziby klubu ),  

d) zobowiązanie Zarządu stowarzyszenia o utrzymaniu w całości pasywów      i aktywów 

stowarzyszenia.  

e) kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli spółki akcyjnej 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 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 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 Prezydium Zarządu PZPN – w odniesieniu do 

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

Prezydium Zarządu PZPN potwierdzającej przyjęcie do akceptującej wiadomości dokonanych zmian w 

statusie członka PZPN.  

§ 25      
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 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 ( własny 

obiekt lub użytkowany na podstawie stosownej umowy z właścicielem obiektu w nowym miejscu 

siedziby klubu 

d)  zobowiązanie Zarządu stowarzyszenia o utrzymaniu w całości pasywów     i aktywów 

stowarzyszenia. 

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 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 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 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 Prezydium Zarządu  

PZPN -  w odniesieniu do rozgrywek 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.  
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

§ 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. Od uchwały Zarządu PZPN lub Zarządu właściwego związku piłki nożnej dotyczącej klubów III ligi i 

niższych klas rozgrywkowych w sprawie odmowy przyjęcia na członka , odmowy przyjęcia zmiany nazwy , 

przekształcenia lub przeniesienia klubu lub wygaśnięcia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków związku piłki nożnej lub Walnego Zgromadzenia PZPN z wyłączeniem sytuacji określonej 

w § 15 pkt 6.  

2. Od uchwały Zarządu właściwego związku piłki nożnej dotyczącej klubów I i II ligi w sprawie odmowy 

przyjęcia na członka , odmowy przyjęcia zmiany nazwy , przekształcenia lub przeniesienia klubu lub 

wygaśnięcia członkostwa przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu PZPN z wyłączeniem sytuacji 

określonej w § 15 pkt 6.  

 

§ 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: 

1. Kluby: 

 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. 

 

§ 31 
Podmioty posiadające inną formę organizacyjną niż określone w § 3 i § 6 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.  

 

§ 33 
Prawo interpretacji niniejszej uchwały przysługuje Prezydium Zarządu PZPN. 

 

§ 34 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN 
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Załącznik nr 1 do 

Uchwały nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku 

Zarządu PZPN 

 

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

 

 

DEKLARACJA 

 

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 ................ 

 

DEKLARACJA 

 

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 
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Uchwała nr V/151 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/121 z dnia 5 marca 2009 roku dot. zasad ustalenia dokumentacji 

przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości  

 

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

 

I. W § 6 ust. 1 Uchwały nr IV/121 z dnia 5 marca 2009 roku dot. zasad ustalenia dokumentacji przyjętych zasad 

prowadzenia rachunkowości wyraz „Spółki‖ zastępuje się wyrazem „Stowarzyszenia‖.  

 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IV/121 z dnia 5 marca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie postanowień art. 4 ust. 5, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 50 i nast. ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

– o rachunkowości (Dz. U. z 2002r nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 34 § 1 pkt c) Statutu 

PZPN uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się, że rokiem obrotowym w PZPN będzie okres 12-tu miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym. 

 

§ 2 

Ustala się dla Polskiego Związku Piłki Nożnej metody wyceny aktywów i pasywów, w ciągu roku i na dzień 

bilansowy, z założeniem że Stowarzyszenie będzie kontynuowało działalność oraz odrębnie w sytuacji 

zagrożenia możliwości dalszej kontynuacji działalności, a także ustalania wyniku finansowego – stanowiące 

załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 3 

Ustala się dla Polskiego Związku Piłki Nożnej zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierające: 

1) zakładowy plan kont określający: 

a) wykaz kont księgi głównej, 

b) przyjęte zasady ewidencji księgowej zdarzeń na poszczególnych kontach księgi głównej, 

c) zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej; 

2) wykaz ksiąg rachunkowych – zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach 

danych - stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 4 

Ustala się dla Polskiego Związku Piłki Nożnej wykaz stosowanych systemów komputerowych tj. : 

1)  System Rachunkowość i Finanse, 

2)  Budżetowanie 

3)  System Kadrowo-Płacowy, 

4)  Program magazynowy, 

5)  Analizy Finansowe 

6)  System Rejestracji Zamówień i Sprzedaży biletów. 

 

§ 5 

Ustala się własny wzór sprawozdania finansowego składający się z: 

1)  wprowadzenia do sprawozdania, 

2)  bilansu, 

3)  rachunku zysków i strat, 

4)  dodatkowych informacji i objaśnień. 

 

§ 6 

1. Przenosi się postanowieniami niniejszej uchwały uprawnienia i obowiązki dotyczące prowadzenia 

rachunkowości Stowarzyszenia, w zakresie wynikającym z postanowień art. 4, ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy o 

rachunkowości na Sekretarza Generalnego i Dyrektora Departamentu Finansowo-Księgowego, 

2. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego i Dyrektora Departamentu Finansowo-Księgowego do 

wprowadzania bieżących zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z uwzględnieniem 

zmian w ustawie o rachunkowości, Statucie PZPN oraz zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN. 

 

§ 7 

Niniejsza Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku. 

         

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr V/152 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

odwołania Marcina Danielewicza ze składu Komisji ds. Piłki Plażowej   

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Piłki Plażowej ze składu ww. Komisji odwołuje się Pana Marcina 

Danielewicza.   

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr V/153 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

 Pana Jerzego Góry w składu 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  do składu ww. 

Wydziału powołuje się Pana Jerzego Górę. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr V/154 z dnia 31 marca i 1 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia 

składu Wydziału Piłkarstwa Kobiecego 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego do składu ww. Wydziału powołuje się 

następujące osoby: 

 

1. Ewa Żyła 

2. Dariusz Widelak 

3. Tadeusz Małecki   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes  PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr V/155 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uchylenia Uchwały nr XI/172 z dnia 29 lipca 2008 

roku Zarządu PZPN dot. powołania  

Międzywojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych od sezonu 2009/2010 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) postanawia się, co następuje: 
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I. Uchyla się Uchwałę nr XI/172 z dnia 29 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie powołania 

Międzywojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych od sezonu 2009/2010.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr V/156 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie upoważnienia Prezesa PZPN  

 

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

 

I. Zarząd PZPN upoważnia Prezesa Grzegorza Lato do wytypowania składu osobowego, mającego 

przeprowadzić negocjacje z firmami: Sportfive oraz UFA w celu przygotowania projektu umowy dotyczącej 

sprzedaży przez PZPN praw telewizyjnych i reklamowych. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr V/157 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

 zgłoszenia przez PZPN do Ministra Sportu i Turystyki  

dwóch zadań inwestycyjnych istotnych z punktu widzenia działalności Związku  

 

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

 

I. Po zapoznaniu się z treścią pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki z dnia 3 marca 2009 

roku postanawia się wystąpić do Ministerstwa Sportu i Turystyki o ujęcie w „wieloletnim programie inwestycji o 

szczególnym znaczeniu dla sportu‖ dwóch najbardziej pilnych, z punktu widzenia funkcjonowania Związku, 

zadań tj: 

1) budowy siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie, 

2) budowy ośrodka szkolenia piłkarskiego dla potrzeb reprezentacji narodowych w piłce nożnej.  

 

II. Upoważnia się Sekretarza Generalnego PZPN oraz konsultantów Prezesa PZPN ds. budowy nowej  siedziby 

pp: Jana Bednarka i Kazimierza Grenia do opracowania i przesłania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2009 roku programu inwestycji, zgodnie z § 6.1. rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z 

budżetu państwa (Dz.U. z 2006, Nr 120, poz. 831).  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230



KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/09 

Z DNIA 22 KWIETNIA 2009 ROKU 
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Uchwała nr VI/158 z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia Zasad awansów i spadków Klubów piłkarskich od sezonu 2009/2010 

 

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

 

I. Od sezonu 2009/2010 obowiązywać będą następujące Zasady awansów i spadków Klubów piłkarskich w 

poszczególnych Ligach prowadzonych centralnie przez PZPN. 

 

1. EKSTRAKLASA – I LIGA 

z Ekstraklasy spadają dwa zespoły z miejsc 15 i 16.  

z I ligi awansują dwa zespoły z miejsc 1 i 2. 

 

2. I LIGA – II LIGA 2 GRUPY 

z I ligi spadają cztery zespoły z miejsc 15,16,17 i 18. 

z II ligi awansują po dwa zespoły z 1 i 2 miejsca w tabeli z każdej grupy. 

 

2. II LIGA 2 GRUPY – III LIGA 8 GRUP 

z każdej Grupy II ligi spadają po cztery zespoły z miejsc 15,16,17 i 18. 

z każdej z ośmiu grup III ligi awansują zespoły z pierwszych miejsc. 

 

5. III LIGA – IV LIGA 

z każdej z ośmiu grup III ligi spadają po cztery zespoły z miejsc 13,14,15 i 16 

z każdej z szesnastu grup IV ligi awansują po dwa zespoły z 1 i 2 miejsca. 

 

Liczba spadkowiczów może być powiększona lub pomniejszona w poszczególnych grupach II i III ligi w 

zależności od przynależności klubów do poszczególnych związków piłki nożnej. 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/159 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

finansowania klas sportowych na poziomie licealnym 

 

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

 

I. W związku z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Sportu i Turystyki przyjmuje się, iż od dnia 1 

września  2009 roku klasy sportowe na poziomie licealnym (LO SSM) działające we wszystkich 16 

Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej będą finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej oraz PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/160 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

pokrycia kosztów wykonania repliki rzeźby na grób Kazimierza Górskiego 

 

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

 

I. Przekazuje się kwotę 6050 zł na pokrycie kosztów wykonania repliki rzeźby na grób Kazimierza Górskiego.    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/161 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

dofinansowania Mistrzostw Polski Sędziów w 2009 roku   

 

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

 

I. Na wniosek organizatora przekazuje się Łódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej kwotę 25.000 zł na 

dofinansowanie Mistrzostw Polski Sędziów w 2009 roku.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/162 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

dofinansowania turnieju Dobiegniew CUP im. Kazimierza Górskiego   

 

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

 

I. Na wniosek organizatora przekazuje się kwotę 20.000 zł na dofinansowanie turnieju XV Jubileuszowego 

Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Dobiegniew CUP 2009 im. Kazimierza Górskiego.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/163 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

dofinansowania reprezentacji futsalu studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego   

 

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

 

I. Na wniosek Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Wychowania Fizycznego przekazuje się kwotę 20.000 zł 

na dofinansowanie wyjazdu reprezentacji futsalu studentów ww. Uczelni na Akademickie Mistrzostwa Europy, 

które odbędą się w Czarnogórze w dniach 20-26 lipca 2009 roku.     

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/164 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

odwołania Grzegorza Mielcarskiego ze składu Wydziału Zagranicznego 

 

Na podstawie art. 58 § 2 w zw. z art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Odwołuje się Pana Grzegorza Mielcarskiego ze składu Wydziału Zagranicznego PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr VI/165 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

powołania Pana Józefa Kubicy w skład Wydziału Zagranicznego 

 

Na podstawie art. 58 § 2 w zw. z art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Zagranicznego do składu ww. Wydziału  powołuje się p. Józefa 

Kubicę.  

 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/166 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

powołania Pana Mariusza Modelskiego do składu Wydziału Dyscypliny 

 

Na podstawie art. 43 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN do składu Wydziału Dyscypliny powołuje się Pana Mariusza Modelskiego. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/167 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia schematu organizacyjnego funkcjonowania 

Zarządu oraz Wydziałów i Komisji 

 

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

 

I. Przyjmuje się schemat organizacyjny funkcjonowania Zarządu oraz Wydziałów i Komisji stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/168 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania 

Zespołu ds. opracowania Kodeksu Dyscyplinarnego  

 

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

 

I. Powołuje się Zespół ds. opracowania Kodeksu Dyscyplinarnego PZPN w następującym składzie: 

 

Wojciech Petkowicz – Rzecznik Dyscyplinarny PZPN, 

Mikołaj Bednarz – Wydział  Dyscypliny PZPN, 

Paweł Ciećwierz – Polski Związek Piłkarzy, 

Robert Dybka – Piłkarska Liga Polska,  

Cezary Grzybowski – Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN, 

Borys Jaruga – Wydział Gier PZPN,  

Adam Tomczyński – Ekstraklasa SA,  

Karolina Krawiec – Departament Prawny PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Prezes PZPN  Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/169 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania 

Zespołu ds. opracowania Kodeksu Sportowego   

 

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

 

I. Powołuje się Zespół ds. opracowania Kodeksu Sportowego PZPN w następującym składzie: 

 

Włodzimierz Głowacki – Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN, 

Kamil Kosior – Wydział Dyscypliny PZPN, 

Maciej Krzemiński – Polski Związek Piłkarzy, 

Artur Łój – Piłkarska Liga Polska, 

Jarosław Ostrowski – Ekstraklasa SA, 

Robert Szczubełek – Wydział Gier PZPN,  

Jarosław Zubrzycki – Wydział Gier PZPN, 

Andrzej Wach – Departament Prawny PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN  Grzegorz Lato  
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Uchwała nr VI/170 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Zespołu ds. opracowania Regulaminu Organizacji Rozgrywek 

 

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

 

I. Powołuje się Zespół ds. opracowania Regulaminu Organizacji Rozgrywek PZPN w następującym składzie: 

 

 Grzegorz Jaworski – Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN, 
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 Adam Kaźmierczak – Wydział Gier PZPN, 

 Jerzy Ożóg – Piłkarska Liga Polska, 

 Marek Pięta – Polski Związek Piłkarzy, 

 Jerzy Pulikowski – Wydział Gier PZPN, 

 Marcin Stefański – Ekstraklasa SA, 

 Anna Grzegółka – Departament Prawny PZPN.  

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN  Grzegorz Lato  
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Uchwała nr VI/171 z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu  

„Członek honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej”  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się Regulamin nadawania tytułu „Członek honorowy‖ Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN 

NADAWANIA TYTUŁU –„CZŁONEK HONOROWY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ” 

 

1. Przyznanie tytułu „Członek Honorowy PZPN‖ jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Polski 

Związek Piłki Nożnej. Następuje ono na następujących zasadach: 

1) Tytuł Członka Honorowego PZPN nadaje się za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i 

upowszechniania sportu  piłki nożnej w Polsce. 

2) Tytuł ten przyznaje się : 

a) zawodnikom – szczególnie za godne reprezentowanie barw Polski w kraju i za granicą oraz nienaganną 

postawę w czasie uprawiania sportu piłki nożnej; 

b) trenerom, działaczom, sędziom oraz 

c) innym osobom – które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiej piłki nożnej. 

3) Do zgłoszenia na piśmie indywidualnych wniosków do Komisji Odznaczeń PZPN są uprawnieni: 

a) Wydziały i Komisje PZPN, 

b) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 

c) Koło Seniorów PZPN 

4. We wnioskach o przyznanie Tytułu Członka Honorowego należy szczegółowo i konkretnie opisać wymogi 

określone w pkt 2) lit. a), b) i c), ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez kandydata do Tytułu 

odznaczeń, odznak i innych wyróżnień sportowych. 

5. Komisja Odznaczeń PZPN, tak opracowane wnioski, po dokonaniu ich pozytywnej oceny, przedkłada do 

akceptacji Zarządu PZPN. 

6. Tytuł Członka Honorowego PZPN przyznaje Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN na wniosek Zarządu 

PZPN na podstawie  art. 16 ust. 1  Statutu PZPN. 

7. Osoby wyróżnione godnością Członka Honorowego PZPN otrzymują stosowną odznakę i legitymację 

stwierdzającą przyznanie tytułu. Uprawnia ona do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach PZPN z głosem 

doradczym, a także udziału w innych imprezach organizowanych  przez władze PZPN. 

8. Rejestr przyznanych tytułów prowadzi Komisja Odznaczeń PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/172 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Nadawania Tytułu Sędziego Honorowego i Zasłużonego 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się Regulamin nadawania przez Zarząd PZPN Tytułu Sędziego Honorowego i Zasłużonego w 

następującym brzmieniu: 

 

 Regulamin Nadawania Tytułu Sędziego Honorowego i Zasłużonego 

 

1. Tytuł Sędziego Zasłużonego może być nadany jeżeli:  

- dany kandydat zasłużył się dla sportu piłki nożnej w zakresie działalności sędziowskiej jako czynny sędzia 

(arbiter) lub działacz – organizator szkoleniowy,  

- działał co najmniej 10 lat jako sędzia rzeczywisty i ukończył 40 lat, 

- wykazał się osobistą inicjatywą, twórczą pracą i zdolnościami organizacyjnymi w pracy na rzecz polskiej piłki 

nożnej, 

- nie figuruje w ewidencji kar dyscyplinarnych. 

 

2. Tytuł Sędziego Honorowego  może być nadany jeżeli:  

- dany kandydat zasłużył się w wyjątkowy sposób, dla sportu piłkarskiego, a przy  tym był aktywny oraz oddany 

sprawom szkolenia i wychowywania kadr sędziowskich 

- wniósł osobisty wkład w podnoszenie poziomu prowadzenia zawodów przez sędziów, 

- ukończył 48 rok życia i zakończył czynne prowadzenie zawodów piłkarskich,  

- posiada tytuł Sędziego Zasłużonego,  

- działał co najmniej 20 lat jako sędzia rzeczywisty,  

- nie figuruje w ewidencji kar dyscyplinarnych.  

 

3. Tytuł Sędziego Honorowego może być również wyjątkowo nadany osobie nie będącej sędzią piłkarskim, 

która szczególnie zasłużyła się dla sportu piłkarskiego, a przy tym swoją działalnością przyczyniła się  do 

rozwoju i umocnienia  organizacji sędziowskiej. 

 

4. Wniosek o nadanie Tytułu Sędziego Honorowego i Zasłużonego może złożyć do Zarządu PZPN Kolegium 

Sędziów PZPN. 

 

5. Kandydatura może być zgłoszona, jeżeli sędzia posiada wcześniej przyznane mu odznaczenia macierzystego 

Związku Piłki Nożnej. 

 

6.Wniosek musi być wypełniony pismem maszynowym. Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione 

treścią, a podpisy na wniosku czytelne.  

 

7. Do każdego wniosku należy dołączyć fotografię(aktualną) podpisaną na odwrocie nazwiskiem sędziego oraz 

nazwą Związku Piłki Nożnej. 

 

8. Dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z kartą ewidencyjną sędziego. 

 

9. W razie braku miejsca na 1- szej stronie wniosku, dalsze dane należy podać na odwrocie i podpisać. 

10. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku, niedokładności itp. – wniosek nie będzie 

rozpatrywany. 

 

11. Wnioski o nadanie Tytułów: Sędziego Honorowego i Zasłużonego mogą  być składane jeden raz na kwartał.  

 

12. W razie zagubienia legitymacji – duplikat może być wydany tylko na podstawie pisma Wydziału 

Sędziowskiego ZPN oraz oświadczenia sędziego o okolicznościach utraty legitymacji (z dołączeniem fotografii). 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/173 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Przyznawania przez Zarząd PZPN odznak i wyróżnień  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się Regulamin przyznawania przez Zarząd PZPN odznak i wyróżnień w następującym brzmieniu:  

 

Regulamin Przyznawania przez Zarząd PZPN odznak i wyróżnień  

 

1. Odznaki PZPN i wyróżnienia dla osób fizycznych, członków Związku i innych podmiotów działających w 

sporcie piłki nożnej, nadaje Zarząd PZPN na wniosek Komisji Odznaczeń PZPN. Może to nastąpić z okazji 

Walnych Zgromadzeń Delegatów PZPN, Walnych Zebrań ZPN, klubów oraz uroczystości jubileuszowych 

PZPN, ZPN, Klubów i innych podmiotów. Odznaki honorowe przyznaje się za znaczące osiągnięcia w rozwoju 

piłki nożnej i w działalności na rzecz podnoszenia jej poziomu. W szczególnych przypadkach odznaki i 

wyróżnienia mogą być przyznawane w innych terminach. 

2. Honorowe odznaki PZPN są trzystopniowe: brązowa, srebrna i złota. 

a) Brązową odznakę honorową PZPN przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom, sędziom i zawodnikom po 

15-letniej działalności w PZPN, WZPN i klubach. 

b) Srebrną odznakę honorową PZPN przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom, sędziom i zawodnikom po 

20-letniej działalności w PZPN, WZPN i klubach.   

c) Złotą odznakę honorową przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom, sędziom i zawodnikom po 25-letniej 

działalności w PZPN,  WZPN i klubach.  

3. Obowiązuje zasada trzystopniowego przyznawania odznak: srebrna po uprzednio przyznanej brązowej, złota 

po przyznanej srebrnej – po upływie minimum 5 lat od otrzymania poprzedniej. 

4. Odznakę honorową PZPN /tzw. duża/ wraz z dyplomem nadaje się Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej, 

Klubom i innym organizacjom sportowym, za istotne osiągnięcia w rozgrywkach mistrzowskich na odcinku 

szkolenia i wychowywania wybitnych zawodników:   

- po 25 latach - brązowa 

- po 50 latach - srebrna 

- po 75 latach - złota 

5. Wyróżnienia mogą być przyznawane w szczególności w postaci plakietek i listów okolicznościowych.  

6. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania wniosków na piśmie do Komisji Odznaczeń PZPN są: 

a) Zarząd PZPN, 

b) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, 

c) Wydziały i samodzielne komisje PZPN, 

d) Klub Seniora PZPN. 

7. We wnioskach o przyznanie jednej z ww. odznak lub wyróżnień należy szczegółowo opisać konkretne 

osiągnięcia sportowe, szkoleniowe oraz w działalności  osób lub instytucji o uhonorowanie których się 

występuje. Należy także przedstawić informację dotyczącą posiadania odznaczeń i wyróżnień przyznanych 

danej osobie przez poszczególne Kluby, Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej lub PZPN.  

8. Wnioski o przyznanie odznak należy składać do Komisji Odznaczeń PZPN w nieprzekraczalnym terminie 30 

dni przed ich wręczeniem. 

9. Posiadanie odznaki WZPN lub OZPN jest jednym z warunków otrzymania Odznaki honorowej PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

174 

 

Uchwała nr VI/174 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  

Regulaminu nadawania medalu „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej” 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
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I. Działając na wniosek Komisji Odznaczeń PZPN przyjmuje się Regulamin nadawania medalu „Za wybitne 

osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej‖ w następującym brzmieniu:  

 

REGULAMIN 

NADAWANIA MEDALU „ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ” 

 

 

1. Celem nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej‖ jest wyróżnienie i uhonorowanie 

osób fizycznych za zasługi poniesione w pracy nad rozwojem polskiej piłki nożnej i działalność na rzecz 

podnoszenia jej poziomu. 

 

2. Przewiduje się przyznawanie Złotego, Srebrnego i Brązowego medalu, o którym mowa w pkt 1.  

 

3. Medalem mogą być wyróżnieni: 

a) działacze, sędziowie, trenerzy oraz pracownicy PZPN i WZPN, 

b) zawodnicy, 

c) inne osoby fizyczne, które swym bezpośrednim działaniem wspierają działalność polskiej piłki nożnej. 

 

4. Medal nadaje Zarząd PZPN z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Odznaczeń PZPN w związku z 

Walnymi Zgromadzeniami Delegatów PZPN oraz Walnymi Zebraniami Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, 

z okazji uroczystości państwowych, jubileuszy klubów i innych organizacji sportowych, a także w innych 

terminach mających doniosły charakter dla wnioskodawcy. 

 

5. Upoważnieni do zgłaszania do Komisji Odznaczeń na piśmie wniosków o nadanie Medalu do Komisji 

Odznaczeń PZPN są: 

a) Zarząd PZPN, 

b) Zarządy WZPN, 

c) Wydziały i Komisje PZPN, 

d) Klub Seniora PZPN. 

 

6. Wnioski o nadanie Medalu podmioty wymienione w pkt 5 składają do Komisji Odznaczeń PZPN na 

załączonych wzorach,  po  ich rozpatrzeniu i akceptacji przez Zarządy WZPN  na miesiąc przed propozycją 

nadania medalu.  

 

7. Medal mogą otrzymać tylko te osoby fizyczne, które uprzednio zostały wyróżnione złotą honorową odznaką 

PZPN i spełniają niżej wymienione warunki: 

a) działacze, sędziowie, trenerzy i pracownicy oraz inne osoby fizyczne za wieloletnią działalność społeczną w 

sporcie piłkarskim w PZPN, WZPN i klubach: 

 Medal Brązowy  - minimum 30 lat działalności 

 Medal Srebrny  - minimum 35 lat działalności 

      Medal Złoty  - minimum 40 lat działalności 

    

b) zawodnicy - za wybitne osiągnięcia sportowe. 

 

8. Medal „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej‖ może być w uzasadnionych przypadkach nadany 

również innym osobom, które wspierają działalność i popularyzują rozwój polskiego piłkarstwa. 

 

9. Rejestr i dokumentację nadanych medali  „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej‖ prowadzi 

Komisja Odznaczeń PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/175 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia Regulaminu nadawania Diamentowego Odznaczenia PZPN 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się Regulamin nadawania Diamentowego Odznaczenia PZPN w następującym brzmieniu: 

  

REGULAMIN NADAWANIA DIAMENTOWEGO ODZNACZENIA PZPN 

§1 

1. Diamentowe Odznaczenie PZPN stanowi kompozycja wykonana z metalu w kolorze złotym w dwóch 

wersjach: 

- „duża‖ o wymiarach 32x30 mm przyznawana dla organizacji piłkarskich (wojewódzkich związków piłki 

nożnej, klubów piłkarskich itp.) oraz innych osób prawnych, 

- „mała‖ o wymiarach 22x20 mm przyznawana osobom fizycznym. 

2. Odznaczenie przedstawia koło zwieńczone godłem państwowym; dookoła umieszczony jest napis w kolorze 

czarnym: Polski Związek Piłki Nożnej. Środek koła wypełniony jest w kolorze białym i czerwonym, na tle 

którego umieszczona jest piłka nożna, w środku której wmontowany jest „diament‖. U dołu koła umieszczone są 

liście wawrzynu. Strona odwrotna odznaki jest gładka z zapięciem pinezkowym.  

 

§2 

Diamentowe Odznaczenie PZPN nadaje się za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania 

piłki nożnej w Polsce:  

1. zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim , 

2. związkom piłki nożnej i klubom piłkarskim, 

3. innym osobom fizycznym i prawnym. 

 

§ 3 

Odznaczenie, o którym mowa w §§ 1 i 2 przyznaje się: 

1. zawodnikom – za rozegranie w barwach I reprezentacji narodowej Polski w piłce nożnej ponad 80 spotkań lub 

za osiągnięcie wybitnych sukcesów sportowych (medale olimpijskie, mistrzostwa świata i Europy), 

2. trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim – wyróżnionym uprzednio Złotym Medalem „Za 

wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej‖, od przyznania którego upłynęło co najmniej 5 lat, 

3. wojewódzkim związkom piłki nożnej – istniejącym powyżej 80 lat, 

4. klubom sportowym – o tradycjach powyżej 80-letnich, posiadającym w swoim dorobku tytuł Mistrza Polski 

lub zdobywcy Pucharu Polski, względnie międzynarodowe sukcesy (udział w finałach europejskich pucharów ), 

a także wyróżniających się w pracy z młodzieżą , 

5. innym osobom fizycznym i prawnym – za znaczące zasługi w rozwoju i propagowaniu polskiego piłkarstwa.  

 

§4 

1. Wnioski o przyznanie odznaczenia składa się co najmniej na 30 dni przed terminem jego wręczenia.  

2. Do zgłoszenia na piśmie indywidualnych wniosków o przyznanie odznaczenia do Komisji Odznaczeń PZPN 

są uprawnieni:  

1) Zarząd PZPN, 

2) Wydziały i Komisje PZPN,  

3) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, 

4) Klub Seniora PZPN. 

 

§5 

1. Wnioski o przyznanie Diamentowego Odznaczenia PZPN należy szczegółowo opisać, zgodnie z kryteriami  z 

§3 ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych odznaczeń, odznak i wyróżnień sportowych . 

2. Opracowane wnioski Komisja Odznaczeń PZPN przedkłada do akceptacji Zarządowi PZPN.  

3. Odznaczenie wraz z legitymacją stwierdzającą jego przyznanie wręcza Prezes Związku lub osoba przez niego 

upoważniona.  

 

§6 

Na wniosek Zarządu PZPN odznaczenie może być także przyznane organizacjom lub przedstawicielom innych 

państw współdziałającym efektywnie na rzecz rozwoju polskiego piłkarstwa. 
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§7 

Rejestr przyznanych odznaczeń prowadzi Komisja Odznaczeń PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/176 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wynagrodzenia 

dla Kancelarii Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy  

w związku z reprezentowaniem PZPN przed WSA w Warszawie  
 

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

I. W związku z realizacją umowy nr 15/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. zawartej pomiędzy Spółką Doradztwa 

Podatkowego „Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy‖ sp. z o.o. a PZPN przyjmuje się, iż za reprezentowanie 

Związku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i NSA w sprawach podatkowych 

Zleceniobiorca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 5% kwoty o jaką w wyniku czynności 

wykonanych przez Zleceniobiorcę zostanie zmniejszona kwota: 

a) zobowiązania podatkowego (bez odsetek i oprocentowania) w podatku dochodowym od osób prawnych za 

lata 2004 -2005,  

b) zobowiązania podatkowego (bez odsetek i oprocentowania) w podatku od towarów i usług za lata 2004-2005 i 

I połowie 2006 r. oraz  

c) dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług 

w stosunku do kwot określonych lub ustalonych w decyzjach organów skarbowych. 

 

II. Wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w ust. I przysługiwać będzie  Zleceniobiorcy po 

uprawomocnieniu się wyroków sądowych lub po wydaniu decyzji przez właściwe organy skarbowe, 

zmniejszających kwoty wymienione w ust. 1 w sprawach będących przedmiotem niniejszej umowy.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/177 z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

zmiany Regulaminu Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego  

 

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 Piłkarstwa Młodzieżowego wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 4 sformułowanie „21 członków‖ zastępuje się sformułowaniem „22 członków‖. 

 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   

 

tj. U. nr I/29 z 7.01.2009 r. 

zm. U. nr VI/177 z 22.04.2009 r.  

 

Uchwała nr I/29 z dnia 7 stycznia 2009 roku Zarządu  

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia Regulaminu Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego 
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(tekst jednolity) 

 

Na postawie art. 58 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego w następującym brzmieniu:    

 

Regulaminu Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego 

  

§ 1 

Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego jest organem wykonawczym Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

powołanym do kierowania rozgrywkami dzieci i młodzieży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 2 

Kadencja Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego jest równa kadencji Zarządu PZPN 

 

§ 3 

Całokształtem prac i działalnością Wydziału na bieżąco kieruje Przewodniczący Wydziału powoływany i 

odwoływany przez Zarząd PZPN. 

 

§ 4 

Wydział poza Przewodniczącym składa się z Sekretarza oraz do 22 członków powoływanych przez Zarząd na 

wniosek Przewodniczącego 

 

§ 5 

W skład Prezydium Wydziału wchodzą: Przewodniczący, Sekretarz oraz kierownicy zespołów stałych. 

 

§ 6 

Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie decyzji Zarządu PZPN na wniosek 

Przewodniczącego Wydziału. 

 

§ 7 

1. W ramach Wydziału działają Prezydium oraz pięć zespołów stałych: 

- zespół ds. organizacji i nadzoru rozgrywek piłkarstwa młodzieżowego 

- zespół ds. współpracy i nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej 

- zespół ds. piłkarstwa dzieci i młodzieży szkolnej 

- zespół ds. metod szkolenia i założeń organizacyjnych piłkarstwa młodzieżowego i dziecięcego 

- zespół ds. oceny i nadzoru nad reprezentacjami juniorskimi 

2.  W celu realizacji celów i zadań Wydziału w razie potrzeby mogą być tworzone inne 

zespoły. 

 

§ 8 

Posiedzenia Wydziału odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy, a posiedzenia Prezydium i 

Zespołów stałych odbywają się w miarę potrzeb. 

 

§ 9 

Organem doradczo - konsultacyjnym Wydziału jest Rada Szkoleniowa ds. Piłkarstwa Młodzieżowego składająca 

się z 16 trenerów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Radę Szkoleniową powołuje Prezes PZPN na wniosek 

Przewodniczącego Wydziału. 

  

 

§ 10 

Do kompetencji Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego należy: 

- Wnioskowanie w sprawie metod szkolenia piłkarskiej młodzieży 

- Ustalanie zadań dla potrzeb piłkarstwa młodzieżowego w kraju. 

- Opracowywanie założeń organizacyjnych i form rozgrywek dla wszystkich kategorii dzieci i młodzieży w 

kraju 

- Opracowywanie projektów regulaminów rozgrywek młodzieżowych 

- Opracowywanie programów organizacyjnych i planów pracy z reprezentacjami młodzieżowymi w 

porozumieniu z Wydziałem Szkolenia 

- Organizacja kursów dla instruktorów piłki nożnej 
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- Opiniowanie wniosków w sprawie obsady trenerskiej reprezentacji juniorskich 

- Zgłaszanie wniosków w sprawie obsady funkcji kierowników poszczególnych reprezentacji juniorów 

- Dokonywanie oceny szkoleniowej, organizacyjnej i wychowawczej występów drużyn reprezentacyjnych 

juniorów oraz całoroczna ocena poziomu piłkarstwa młodzieżowego w kraju. 

- Monitoring piłkarzy drużyn młodzieżowych grających za granicami kraju a mogących występować w 

reprezentacjach Polski. 

- Monitoring najzdolniejszych trenerów piłki młodzieżowej oraz organizowanie dla nich staży trenerskich w 

kraju i za granicą 

- Nadzór nad rozgrywkami finałowymi we wszystkich kategoriach juniorskich, młodzieżowych i dziecięcych 

- Współudział w organizacji młodzieżowych imprez piłkarskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

- Rozpatrywanie zastrzeżeń i protestów dotyczących rozgrywek młodzieżowych i dziecięcych. 

- Koordynowanie pracy komórek młodzieżowych w Wojewódzkich Związkach Piłkarski Nożnej i klubach. 

- Współpraca i nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej oraz szkołami sportowymi 

prowadzącymi szkolenie w zakresie piłki nożnej. 

- Prowadzenie ewidencji przyznawania klas sportowych. 

- Współpraca z Radą Szkoleniową ds. Piłkarstwa Młodzieżowego. 

- Działania w zakresie pozyskiwania środków z Ministerstwa Sportu na działalność OSMP oraz ogólnopolskie 

turnieje piłkarskie. 

- Organizowanie kursokonferencji dla szkoleniowców grup młodzieżowych. 

- Podejmowanie działań w zakresie współpracy z Uczniowskimi Klubami Sportowymi 

- Rozdział sprzętu sportowego dla UKS i klubów sportowych. 

- Poszukiwanie sponsorów dla imprez piłkarskich dzieci i młodzieży 

- Opracowywanie preliminarza Wydziału 

- Ścisła współpraca z Wydziałem Szkolenia i Wydziałem ds. Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej oraz 

pozostałymi Wydziałami i Komisjami PZPN 

- Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Szkolnym Związkiem 

Sportowym. Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe oraz innymi organizacjami w sprawach piłkarstwa 

młodzieżowego 

- Współpraca z instytucjami naukowymi oraz AWF i innymi szkołami wyższymi. 

 

§ 11 

Uchwały Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego oraz jego Prezydium zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów a w przypadku równości głosów - rozstrzyga głos Przewodniczącego lub osoby prowadzącej 

z jego upoważnieniem posiedzenie.   

 

§ 12 

Dokumentację działalności Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego prowadzi Sekretarz Wydziału. Przechowywana 

jest ona w Biurze PZPN. 

 

§ 13 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN 

 

§ 14 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/178 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

 odwołania Pana Piotra Janczara ze składu Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego 

 

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

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego ze składu ww. Wydziału odwołuje się 

Pana Piotra Janczara.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/179 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

uzupełnienia składu Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego 

 

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

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego do składu ww. Wydziału powołuje się 

Panów: Jana Benigiera i Wiesława Korka.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/180 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

upoważnienia do podpisania umowy przedwstępnej z firmą Sportfive  

 

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

 

I. Upoważnia się osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Związku, na podstawie art. 72 § 1 Statutu PZPN, do podpisania umowy przedwstępnej z firmą 

Sportfive dotyczącej sprzedaży przez PZPN praw telewizyjnych i reklamowych. 

    

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr VI/181 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

powiększenia liczby zespołów Ekstraklasy 

 

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

 

I. W związku z podjęciem uchwały dot. zasad awansów i spadków klubów piłkarskich od sezonu 2008/2009 

Zarząd PZPN akceptuje wniosek Piłkarskiej Ligi Polskiej odnośnie podjęcia działań zmierzających do 

powiększenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy do liczby 18 – po wygaśnięciu 

dotychczasowych umów telewizyjnych i reklamowych dotyczących rozgrywek Ekstraklasy.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VII/09 

Z DNIA 6 MAJA 2009 ROKU 
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Uchwała nr VII/182 z dnia 6 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

PZPN 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt g) w zw. art. 31 § 2-4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZPN, które odbędzie się w Hotelu Sheraton w Warszawie 

w dniu 27 czerwca 2009 roku (sobota) o godz. 11.00 - w I terminie  i o godz. 11.30 – w II terminie. 

 

II. Przyjmuje się projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. I – 

stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VII/183 z dnia 6 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołania 

Pani Lidii Borskiej ze składu Wydziału Piłkarstwa Kobiecego 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego ze składu ww. Wydziału odwołuje się Panią 

Lidię Borską.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VII/184 z dnia 6 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania 

Pana Arkadiusza Studniarka w skład Wydziału Piłkarstwa Kobiecego 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego do składu ww. Wydziału powołuje się Pana 

Arkadiusza Studniarka.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VII/185 z dnia 6 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

trenera reprezentacji piłki nożnej plażowej  

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Piłki Plażowej powołuje się Pana Wojciecha 

Polakowskiego na trenera reprezentacji piłki nożnej plażowej.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VII/186 z dnia 6 maja 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Regulaminu Komisji ds. Ustalania 

Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników 

 

Na podstawie art. art. 34 § 1 pkt h) i 58 § 2 i § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. W Regulaminie Komisji ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników przyjętym Uchwałą nr II/76 

Zarządu PZPN z dnia 23 stycznia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 2 sformułowanie „2 członków‖ zastępuje się sformułowaniem „3 członków‖. 

2. W § 4 ust. 2 sformułowanie „wszystkich jej 3 członków‖ zastępuje się sformułowaniem „co najmniej 3 

członków‖. 

 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.         

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Uchwała nr II/76 z dnia 23 stycznia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu  

Komisji ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników 

(tekst jednolity)  

 

Na podstawie art. art. 34 § 1 pkt h) i 58 § 2 i § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników w następującym  

brzmieniu: 

 

Regulamin Komisji ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 

1. Komisja ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników zwana dalej „Komisją‖, jest organem 

wykonawczym Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  powołanym do ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie 

zawodnika, któremu  wygasła umowa z dotychczasowym klubem.    

 

2. Komisja działa na podstawie postanowień Uchwały nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w 

sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności 

klubowej oraz niniejszego Regulaminu. 

245



§ 2 

 Komisja składa się z Przewodniczącego oraz 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN 

na 4 - letnią kadencję. Członkowie Komisji mogą podlegać ponownemu powoływaniu.  

 

§ 3 

1. Posiedzenia Komisji są zwoływane przez Przewodniczącego i odbywają się w razie potrzeby rozpatrzenia 

konkretnej sprawy.    

 

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy. 

 

§ 4 

1. Całokształtem Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją zewnątrz oraz wobec władz 

i innych  organów PZPN. 

 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 Komisja może podejmować uchwały i decyzje zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej 3 członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego 

Komisji.  

 

3. Obsługę techniczno-administracyjną działalności Komisji zapewnia wyznaczony pracownik PZPN. 

Dokumentacja licencyjna przechowywana jest w Biurze Związku.    

 

 

II. POSTĘPOWANIE   PRZED  KOMISJĄ DS. USTALANIA EKWIWALENTU   

 

§ 5 

W postępowaniu przed Komisją pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny (zawodowy 

pełnomocnik), a także umocowany przez zarząd klubu jego pracownik. Dowód umocowania do reprezentowania 

strony winien być przedstawiony przy pierwszej czynności podejmowanej w sprawie.  

 

§ 6  

Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek, zawierający: określenie stron, sprecyzowanie żądania, 

uzasadnienie, wszelkie dowody na jego poparcie oraz dowód doręczenia odpisu wniosku wraz z załącznikami 

stronie przeciwnej. Zawodowy pełnomocnik zobowiązany jest również do podania podstawy prawnej 

składanego wniosku.  

 

§ 7  

Komisja może odrzucić bez merytorycznego rozpoznania wniosek, który nie spełnia warunków określonych w § 

6.  Jeśli wniosek nie jest składany przez zawodowego pełnomocnika, Przewodniczący, przed przystąpieniem 

do rozpoznawania wniosku, wzywa stronę do usunięcia jego braków, wyznaczając w tym celu odpowiedni 

termin. 

 

§ 8  

W przypadku, gdy wniosek dotyczy sporu pomiędzy dwoma lub więcej stronami, strona przeciwna 

zobowiązana jest do złożenia do Komisji, w terminie 7 dni od otrzymania odpisu wniosku, pisemnej 

odpowiedzi, zawierającej stanowisko w przedmiocie złożonego wniosku, wraz z wszelkimi dowodami na jego 

poparcie. 

 

§ 9 
Po otrzymaniu przez Komisję wniosku oraz ewentualnie odpowiedzi strony przeciwnej, Przewodniczący  

kieruje sprawę do rozpatrzenia na posiedzenie Komisji. Przy braku odpowiedzi strony przeciwnej na wniosek, 

Komisja  może rozpoznać sprawę bez przeprowadzania postępowania dowodowego, przyjmując twierdzenia 

strony wnioskującej za prawdziwe, o ile nie budzą one uzasadnionych wątpliwości. 

 

§ 10  

Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu prawidłowo powiadomionej strony, nie wstrzymuje 

rozpoznania sprawy. 
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§ 11 

W przypadku, jeśli Komisja uzna, że sprawa wymaga złożenia przez strony dodatkowych wyjaśnień lub 

środków dowodowych, albo uzna nieobecność strony za usprawiedliwioną, przewodniczący posiedzenia odracza 

rozpoznanie sprawy oraz wyznacza termin następnego posiedzenia. 

 

§ 12  

Strony mają prawo i obowiązek odpowiadania na pytania oraz składania wyjaśnień i wniosków, co do twierdzeń 

strony przeciwnej. 

 

§ 13  

Komisja może pominąć środki dowodowe powoływane przez strony, które nie zostały złożone w sposób 

określony w § 8, lub nie zostały złożone w terminie zakreślonym przez Komisję , lub powoływane są jedynie dla 

zwłoki. 

 

§ 14 

Nie budzące uzasadnionych wątpliwości twierdzenia, co do których strona przeciwna nie ustosunkowała się, 

Komisja uznaje za przyznane. 

 

III. ROZSTRZYGANIE SPRAW – ORZECZENIA KOMISJI  

 

§ 15  

Sprawy prowadzone przez Komisję rozstrzygane są w drodze orzeczenia, które jest wydawane po dostatecznym 

wyjaśnieniu sprawy. Komisja orzeka na podstawie dowodów i twierdzeń złożonych przez strony, a w 

uzasadnionych przypadkach może również powoływać dowody z własnej inicjatywy. 

 

§ 16  

Orzeczenia Komisji wydawane są w oparciu o przepisy PZPN. W przypadkach nieregulowanych przepisami, lub 

w przypadku, gdy jedna ze stron w sposób rażący nadużywa swego prawa, Komisja może, jeśli wymagają tego 

okoliczności i nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZPN, podjąć decyzję na 

zasadzie słuszności, kierując się dobrem polskiej piłki nożnej oraz zasadami sportowej rywalizacji. 

 

§  17  

Orzeczenia  ogłaszane są na posiedzeniu do wiadomości stron, w miarę możliwości niezwłocznie  po 

rozpatrzeniu sprawy. Stronę występującą bez zawodowego pełnomocnika Komisja  poucza również o środkach 

odwoławczych. 

 

§ 18   

Komisja ma prawo odroczyć ogłoszenie decyzji. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ogłoszenia decyzji. 

 

§ 19  

Komisja sporządza pisemne uzasadnienie orzeczenia. Jest ono podpisywane przez wszystkich członków Komisji 

i doręczane  stronom. 

 

§ 20  

Każda ze stron może zaskarżyć orzeczenie Komisji – za jej pośrednictwem – do Związkowego Trybunału 

Piłkarskiego w ciągu 2 tygodni od otrzymania orzeczenia z uzasadnieniem. Orzeczenie Trybunału jest 

ostateczne.  

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 21  

Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN.  

 

§ 22   

Uprawnienie do  zmiany oraz interpretacji  niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi  PZPN.   

 

§ 23 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN  Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VII/187 z dnia  6 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu Komisji  

ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników  

 

Na podstawie art. 58 § 2 w zw. z art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników do składu 

ww. Komisji powołuje się p. Łukasza Wachowskiego.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr VII/188 z 6 maja 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały  

Komisji ds. Nagłych z dnia 23 kwietnia 2009 roku 

dot. nie wnoszenia do sądu zażalenia na postanowienie Prokuratury 

Rejonowej Warszawy Śródmieście Północ z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie 

umorzenia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Ministra Sportu i 

Turystyki oraz arbitrów Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu  

przy Polskim Komitecie Olimpijskim 

 

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie nie wnoszenia do 

sądu zażalenia na postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście - Północ z dnia 2 kwietnia 2009 

roku w sprawie umorzenia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Ministra Sportu i Turystyki oraz 

arbitrów Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

189 

 

Uchwała nr VII/189 z dnia 6 maja 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych z dnia 29 

kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany terminu rozegrania na Stadionie Śląskim meczu finałowego o 

Puchar Polski w sezonie 2008/2009  

 

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 29 kwietnia 2009 roku dot. zmiany terminu 

rozegrania meczu finałowego o Puchar Polski w sezonie 2008/2009 z dnia 6 czerwca 2009 roku na dzień 19 

maja 2009 roku.  

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz  Lato 
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Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia 

zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów i młodzieżowych i 

dziecięcych 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) w zw. z art. 12 § 1 ust. 24) Statutu PZPN postanawia się,  co następuje: 

 

§ 1 

Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania licencji 

uprawniających do prowadzenia przez trenerów zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki 

nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej. 

 

§ 2 

1. Trenerem prowadzącym zespół III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, 

młodzieżowej, dziecięcej może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) korzysta z pełni praw publicznych, 

c) jest trenerem klasy: UEFA PRO, UEFA A, Mistrzowskiej, I-szej, II-giej - w przypadku III i IV ligi, I ligi 

Futsalu, I ligi kobiet, Ligi wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych co najmniej klasy: instruktor – w 

przypadku niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej, co 

najmniej klasy: licencja PZPN C w przypadku zespołów dziecięcych w wieku do 12 lat.  

d) posiada ważną licencję trenera odpowiedniej kategorii uprawniającą do prowadzenia zespołu III ligi oraz 

niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej,  młodzieżowej i dziecięcej przyznaną w trybie 

niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Prowadzenie zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, 

młodzieżowej bez posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. 

 

§ 4 

Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie zespołu III ligi 

oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej wg. 

wytycznych określonych przez wewnętrzne przepisy PZPN (patrz załącznik 1 do Uchwały). 

 

§ 5 

1. Licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu III i IV ligi, I ligi kobiet, I ligi Futsalu, Ligi 

wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych mogą uzyskać następujące osoby: 

 

a) Trenerzy, spełniający warunki o których mowa w par. 2, podpunkty a, b,  

b) Trenerzy posiadający dyplom UEFA PRO, UEFA A, Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej,  

    Klasy II-giej.  

c) Trenerzy, spełniający warunki o których mowa w § 2, podpunkty a, b, będący słuchaczami kursu kształcenia 

trenerów UEFA A.   

d) Trenerzy, którzy w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po rekomendacji Komisji Licencji 

Trenerskich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej  uzyskają zgodę Wydziału Szkolenia PZPN na przyznanie 

licencji w trybie szczególnym. 

 

§ 6 

Licencję trenera zespołów niższych lig, A klasy, B klasy, II ligi Futsalu, II Ligi Kobiet, zespołów 

młodzieżowych i dziecięcych mogą uzyskać następujące osoby: 

 

a) Trenerzy, spełniający warunki o których mowa w par. 2, podpunkty a, b,  

b) Trenerzy posiadający minimum dyplom UEFA B, legitymację instruktora.   

  

§ 7 

Licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołów dziecięcych do lat 12 mogą uzyskać osoby, które: 

a) spełniają warunki o których mowa w par. 2, podpunkty a, b,  

b) ukończyły lub uczestniczą w kursie kształcenia na licencję PZPN C.   
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§ 8 

Licencja trenera zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, 

młodzieżowej, dziecięcej przyznawana jest na okres maksimum 3 lat, z możliwością jej przedłużenia na dalszy 

okres. 

 

§ 9 

Przedłużenie licencji trenera zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, 

kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej  mogą uzyskać osoby, o których mowa w § 5 pkt. 1 - 3, które: 

a) w okresie posiadania licencji co najmniej 1 rok samodzielnie prowadziły zespół piłki nożnej  odpowiedniego 

szczebla,   

b) w okresie posiadania licencji dokształcały się na kursach licencyjnych, kursokonferencjach ogólnopolskich 

lub okręgowych.   

 

§ 10 

1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużeniu na dalszy okres licencji decyduje Komisja Licencji 

Trenerskich powoływana przez Zarząd ZPN, w której skład wchodzą: 

a) Wiceprezes ZPN  

b) Trener Koordynator ZPN 

c) Przewodniczący / Przedstawiciel Wydziału Szkolenia ZPN  

d) Sekretarz Wydziału Szkolenia ZPN 

e) Przewodniczący Rady Trenerów ZPN 

f) Przedstawiciel Rady Trenerów ZPN  

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza oraz 

określają tryb pracy Komisji. 

 

§ 11 

Komisja Licencji Trenerskich ZPN przyznaje licencje i przedłuża okres ich ważności na okres minimum 1 roku i 

maksimum 3 lata dwa razy w ciągu roku kalendarzowego, w następujących terminach, w trybie zwyczajnym: 

a) Przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu letniego (czerwiec/lipiec) oraz 

b) Przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu wiosennego (grudzień/styczeń) 

  

§ 12 

Opłata za przyznanie / przedłużenie licencji trenerskiej zespołu III i IV Ligi w trybie zwyczajnym wynosi 100 

PLN. 

Opłata za przyznanie / przedłużenie licencji trenerskiej pozostałych zespołów seniorów oraz młodzieżowych i 

dziecięcych wynosi 50 PLN . 

Opłatę za przyznanie / przedłużenie licencji uiszcza, na konto, trener występujący o jej przyznanie.  

 

§ 13 

Licencja może być wydana lub przedłużona w dowolnym czasie w trybie nadzwyczajnym. 

Kwota za wydanie lub przedłużenie licencji w dowolnym czasie w trybie nadzwyczajnym 

wynosi: w III lidze  -  3.000 PLN, 

             w IV lidze –  2000 PLN.  

             w pozostałych ligach i klasach rozgrywkowych seniorów opłata jest zgodna z  

             decyzją Zarządu danego ZPN, natomiast w rozgrywkach młodzieżowych i  

             dziecięcych nie ma opłat z tego tytułu. 

           

§ 14 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych 

piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej składa do Komisji Licencji Trenerskich macierzystego 

ZPN pisemny wniosek (patrz. załącznik 3), zawierający: 

 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

b) miejsce pracy (prowadzone zespoły), gdzie wnioskodawca wykonywał zawód trenera w ostatnich 3 latach, 

c) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy. 

 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 powinny być dołączone: 

a) poświadczony odpis dyplomu, legitymacji trenera,    

b) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 
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c) zaświadczenie o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez ZPN i 

PZPN za ostatni rok, 

d) opinia klubu aktualnie go zatrudniającego lub poprzedniego, 

e) 2 zdjęcia. 

§ 15 

1. Komisja Licencji Trenerskich ZPN przyznaje licencję trenera piłki nożnej w drodze decyzji. 

2. Komisja Licencji Trenerskich ZPN upoważniona jest do przyznawania licencji trenera:  

    UEFA B, PZPN A, PZPN B, PZPN C.  

3. Wydział Szkolenia ZPN składa do Wydziału Szkolenia PZPN drogą Ekstranetu wniosek  

wraz z załączoną  listą trenerów, o wydanie stosownej  licencji trenera piłki nożnej. 

Lista załączona do wniosku, sporządzona w programie Exell (patrz zał. 4) powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania trenera, 

b)kategoria i okres ważności licencji, 

c) zdjęcie trenera. 

4. Licencja wykonana jest z plastyku, opatrzona jest na stronie przedniej logo PZPN, nazwą kategorii licencji, 

zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności 

licencji a na stronie tylnej podpisem Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN, oraz 

podpisem posiadacza licencji. 

 

W przypadku licencji UEFA B obowiązuje wzór licencji zatwierdzony przez UEFA, zgodny z Wymogami 

Konwencji UEFA o Wzajemnym uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich (patrz zał. 2). 

   

§ 16 

1.  Komisja Licencji Trenerskich ZPN i PZPN może odmówić przyznania licencji trenera, jeżeli wnioskodawca 

nie spełnił warunków określonych w §§ 14 i 15 Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte 

mimo wezwania w wyznaczonym terminie. 

2.  Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 

3 Od decyzji Komisji Licencji Trenerskich ZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia licencji 

przysługuje trenerowi odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego wniesione w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

 

§ 17 

1. Trener prowadzący zespół piłki nożnej zobowiązany jest do okazania ważnej licencji trenerskiej sędziemu 

zawodów w celu odnotowania w załączniku do protokołu zawodów numeru jego licencji. 

2. Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu zawodów trenera posiadającego licencję, a nie 

prowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego na ławce trenerskiej podczas tego meczu. 

 

§ 18 

1. Naruszenie treści § 17 ust. 2 niniejszej uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej podczas rozgrywek 

mistrzowskich i pucharowych III i IV ligi przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej PZPN 

powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do: 

 

Klubu III-ligowego: 

 

1)  pierwszy mecz  –  kara pieniężna 1.500 złotych 

2)  drugi mecz  –  kara pieniężna 3.000 złotych  

3)  trzeci mecz     -   weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego 

 

Klubu IV ligowego: 

 

1)  pierwszy mecz  –  kara pieniężna 1.000 złotych 

2)  drugi mecz  –  kara pieniężna 2.000 złotych  

3)  trzeci mecz   -   weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego 

 

2. Realizacja treści niniejszego przepisu należy do Wydziału Dyscypliny ZPN, działającego na wniosek 

Wydziału Szkolenia ZPN. 

 

§ 19 

1. Działając na wniosek Komisji Licencyjnej ZPN Wydział Dyscypliny ZPN może zawiesić korzystanie z 

licencji trenera w szczególności w razie: 
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a) istnienia podejrzenia naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, 

b) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu trenera piłki nożnej, 

c) naruszenia regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia, 

d) jednostronnego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu trenerskiego, 

e) nieusprawiedliwionej, powtarzającej się nieobecności na kursokonferencjach trenerów ZPN, 

2.  Decyzja w sprawie zawieszenia wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

§ 20 

1. Działając na wniosek Komisji Licencyjnej ZPN Wydział Dyscypliny PZPN pozbawia trenera w drodze 

decyzji, licencji trenera w razie: 

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia 

korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym 

b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu trenera, 

c) stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji menedżera zawodników, zwłaszcza w sprawach transferowych, 

d) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji trenerskich, 

e) naruszenia podstawowych obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych PZPN, w tym 

samowolnego rozwiązania kontraktu trenerskiego z poprzednim klubem. 

2. Decyzja w sprawie pozbawienia trenera licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

§ 21 

Od decyzji Wydziału Dyscypliny ZPN w sprawie zawieszenia lub Wydziału Dyscypliny PZPN w sprawie 

pozbawienia licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPN lub Związkowego 

Trybunału Piłkarskiego PZPN wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

§ 22 

Ewidencję licencji trenerów uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz wszystkich niższych klas 

rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej prowadzi Wydział Szkolenia PZPN. 

 

§ 23  

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

  

§ 24 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

  

Załączniki do Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych seniorów i młodzieżowych 

 

1. Kategorie licencji i wytyczne do ich nadawania 

2. Wzory kategorii licencji 

3. Wzór wniosku o przyznanie / przedłużenie licencji  

 

Załącznik 1 

 

Kategorie licencji trenerskich PZPN i wytyczne do procedury ich przyznawania i przedłużania okresu 

ważności          

 

 

Licencja UEFA PRO – trenerzy z dyplomem UEFA PRO, przy przedłużeniu  

                                 spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin 

                                 dokształcania się na konferencjach szkoleniowych PZPN. 

 Przyznawana jest na max. 3 lata, wyłącznie przez Komisję    

 Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. 

                                  

 

Licencja PZPN PRO - słuchacze kursu UEFA PRO 

                                Przyznawana na 1 rok, wyłącznie przez Komisję Kształcenia i  

252



                                Licencjonowania Trenerów PZPN. 

  

 

Licencja UEFA A      - trenerzy z dyplomem UEFA A, słuchacze kursu UEFA A, 

                                 przy przedłużeniu spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin 

                                 dokształcania się na konferencjach szkoleniowych PZPN lub ZPN.                                 

 Przyznawana jest na max. 3 lata, wyłącznie przez Komisję    

 Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. 

 

 

                                  

Licencja PZPN A     - trenerzy z dyplomem I klasy trenerskiej,  

                                trenerzy z dyplomem II klasy trenerskiej, 

                                przy przedłużeniu spełniający ponadto wymóg odbycia 15  

godzin dokształcania się na konferencjach szkoleniowych PZPN lub ZPN.                             

                                Przyznawana jest na 3 lata, przez Komisję Licencji Trenerskich ZPN 

 

Licencja UEFA B     - trenerzy z dyplomem UEFA B, przy przedłużeniu  

                                spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin   

                                dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN.                               

Przyznawana jest na 3 lata, przez Komisję Licencji Trenerskich PZPN i ZPN 

 

Licencja PZPN B     - instruktorzy piłki nożnej, przy przedłużeniu  

                                spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin   

                                dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN. 

                                Przyznawana jest na 3 lata, przez Komisję Licencji Trenerskich ZPN 

 

Licencja PZPN C     - absolwenci kursów licencji C, przy przedłużeniu  

                                spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin   

                                dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN. 

                                Przyznawana jest na 3 lata, przez Komisję Licencji Trenerskich ZPN 

                                                                                                                                                                    

 

Załącznik 3 

                                                                                                                                             
 

 

       ...................................................                                             …………………………., dnia……………………….. 

       pieczęć organizatora kursu  

 

 

 

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN 

ul. Miodowa 1 

00-080 Warszawa  

 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE LICENCJI TRENERSKICH PZPN 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

                                                         (nazwa Związku Piki Nożnej) 

 

       składa niniejszy wniosek o wydanie licencji trenerskich, przyznanych decyzją Komisji Licencji 

 

       Trenerskich naszego Związku, wg listy w załączeniu. 

 

                                                                                                                                 ................................................ 

(pieczęć imienna i podpis) 
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 Uwaga: Do wniosku należy załączyć: 

1) Protokół Komisji Licencji Trenerskich ZPN  

2) Listę przyznanych licencji trenerskich (listę napisaną w programie Excel należy także przesłać emailem na adres: 

piotr.maranda@pzpn.pl)  

3) Kopię przelewu opłaty za wydanie licencji dokonanej na rzecz PZPN 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/09 

Z DNIA 29 MAJA 2009 ROKU 
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Uchwała nr VIII/191 z dnia 29 maja 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych z dnia 7 

maja 2009 roku w sprawie zmiany godziny rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN w 

dniu 27 czerwca 2009 roku 

  

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie zmiany godziny 

rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN w dniu 27 czerwca 2009 roku na 10:00 – I termin i 

10:30 – II termin.  

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz  Lato 
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Uchwała nr VIII/192 z dnia 29 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN w dniu 27 czerwca 2009 r.  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt g) w zw. art. 31 § 2-4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się projekt Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN, które odbędzie się 

w dniu 27 czerwca 2009 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

Projekt  

 

REGULAMIN OBRAD 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

Warszawa, 27.06.2009 roku  

 

I. UDZIAŁ W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW PZPN. 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem 

Delegatów PZPN‖, obraduje w oparciu o Statut PZPN oraz niniejszy Regulamin.  

 

2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN uczestniczą: 

C. z głosem stanowiącym: 

a) 60 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych wojewódzkich 

związków piłki nożnej przy założeniu, że poszczególnym ZPN przysługują następujące ilości 

mandatów: 
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 Śląski ZPN, Dolnośląski ZPN, Małopolski ZPN, Podkarpacki ZPN – każdy po 5 

mandatów,  

 Wielkopolski ZPN, Mazowiecki ZPN, Łódzki ZPN, Pomorski ZPN, 

Zachodniopomorski ZPN – każdy po 4 mandaty, 

 Lubelski ZPN, Lubuski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN, Opolski ZPN, 

Świętokrzyski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN – każdy po 3 mandaty, 

 Podlaski ZPN – 2 mandaty.  

b) 50 delegatów wybranych na posiedzeniach statutowych organów klubów Ekstraklasy i I ligi ( 

poprzednio: I i II ligi ) , przy założeniu, że każdemu klubowi Ekstraklasy przysługują 2 mandaty, a 

każdemu klubowi I ligi – 1 mandat.  Mandaty delegatów klubów Ekstraklasy (dawnej I ligi) i I ligi 

(dawnej II ligi) ustalone zostały  wg aktualnego stanu tych klas rozgrywkowych na dzień 31 maja 

2008 roku, 

c) 2 delegatów piłki nożnej kobiet, wybranych na zebraniu wszystkich klubów, uczestniczących w 

rozgrywkach piłki nożnej kobiet w Polsce, wg stanu na dzień 31 maja 2008 roku, przy założeniu, 

że na tym zebraniu klub Ekstraligi reprezentowało  2 przedstawicieli, a pozostałe kluby – 1 

przedstawiciel, 

d) 2 delegatów piłki nożnej halowej, wybranych na zebraniu wszystkich klubów, uczestniczących 

w rozgrywkach piłki nożnej pięcioosobowej w Polsce, wg stanu na dzień 31 maja 2008 roku, przy 

założeniu, że na tym zebraniu klub I ligi reprezentowało 2 przedstawicieli, a pozostałe kluby – 1 

przedstawiciel, 

e) 1 delegat wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej, spośród 

członków władz Stowarzyszenia oraz licencjonowanych trenerów piłki nożnej wg stanu na dzień 

31 maja 2008 roku,  

f) 1 delegat wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w Polsce, spośród 

członków władz Stowarzyszenia oraz wszystkich sędziów czynnych, zasłużonych i honorowych 

według stanu na dzień 31 maja 2008 roku. 

 

A. z głosem doradczym: 

-     członkowie honorowi PZPN 

-     członkowie Klubu Wybitnego Reprezentanta, 

-     członkowie Zarządu PZPN i Komisji Rewizyjnej PZPN  

-      zaproszeni goście. 

 

3. Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN mają wszystkie osoby 

posiadające na nim głos stanowiący. 

 

II. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PZPN. 

 

 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN są jawne. 

 

2. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN otwiera Prezes Związku. 

 

3. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN zwołane prawidłowo jest prawomocne i zdolne do podejmowania 

uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2 delegatów w pierwszym terminie i 1/3 delegatów w drugim 

terminie zwołania Walnego Zgromadzenia. 

 

4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Tylko obecni delegaci mogą głosować. Nie jest możliwe 

głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, ani w drodze korespondencyjnej.    

 

5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN może być zmieniony większością 2/3 głosów, przy 

obecności bezwzględnej większości delegatów.  

   

6.   Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.  

 

7.   Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN podejmuje większością 

2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 

 

8.   Inne uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności bezwzględnej większości delegatów.  
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9.  Przy wszystkich głosowaniach głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy 

obliczaniu większości.  

 

10. Na początku obrad Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN wyznacza 3 delegatów dla zweryfikowania 

protokołu odbywającego się Zgromadzenia.  Za jego sporządzenie odpowiedzialny jest Sekretarz Generalny 

PZPN.  

 

11. Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN stanowi: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  

oraz 2 jego Zastępców  – wybranych  przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym, na wniosek 

Zarządu PZPN lub delegatów. W pracach Prezydium bierze również  udział  Prezes PZPN.  

 

12. Po ukonstytuowaniu się Prezydium Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  powołuje spośród delegatów 4 

sekretarzy w celu liczenia głosów i zarządza głosowanie w sprawie porządku oraz regulaminu obrad Walnego 

Zgromadzenia Delegatów PZPN 

 

13.  Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN wybiera spośród delegatów w głosowaniu jawnym następujące 

Komisje: 

 

a) Komisję Mandatową - w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności 

delegatów i ważności ich mandatów oraz przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZPN 

sprawozdania co do zdolności podejmowania uchwał. 

b) Komisję Statutową – w składzie 5 osób w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów 

PZPN propozycji zmian do Statutu Związku na podstawie projektu przedstawionego przez Zarząd 

PZPN oraz opracowania wniosków statutowych złożonych do Prezydium Walnego Zgromadzenia 

Delegatów PZPN przez poszczególnych delegatów. 

c) Komisję Uchwał i Wniosków - w składzie 7 osób w celu zebrania i przedstawienia Walnemu 

Zgromadzeniu Delegatów PZPN wniosków i uchwał zgłoszonych przez delegatów oraz ujętych w 

uchwale Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN. 

 

14. W razie zaistnienia takiej potrzeby Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN może powołać inne Komisje, niż 

przewiduje niniejszy Regulamin. 

 

15. W pracach Komisji biorą udział wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN delegaci oraz 

przedstawiciele Związku, wyznaczeni do zreferowania spraw i stanowiska Zarządu PZPN. 

 

16. Komisje przed przystąpieniem do działania dokonują wyboru spośród siebie: Przewodniczącego i Sekretarza. 

Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN składają: 

Przewodniczący Komisji lub upoważnione przez nich osoby uczestniczące w pracach Komisji. 

 

17. Każda Komisja sporządza protokół ze swej działalności, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza. 

Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Komisji Przewodniczącemu  Walnego Zgromadzenia Delegatów 

PZPN. 

 

III. ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI NA WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW PZPN. 

 

1. Każdy uczestnik obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN ma prawo zabierania głosu w dyskusji w 

kolejności zapisania się. 

 

2. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN udziela głosu poza 

kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące: 

1) sposobu obradowania, 

2) sposobu głosowania, 

3) głosowania bez dyskusji, 

4) przerwania dyskusji, 

5) ograniczenia czasu przemówień, 

6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków. 

7)   zamknięcia list kandydatów.  

 

3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiedzenia się większej liczby 

delegatów, czas poszczególnych wystąpień ogranicza się do 5 minut w danym temacie. 
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4. Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia czasu trwania poszczególnych wystąpień. 

 

5. Przewodniczący obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub 

przekracza czas ustalony dla wystąpień. Nie stosującym się do uwag osobom Przewodniczący może odebrać 

głos.  

 

6. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 

uchwały, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie, przestrzegając przy tym, aby wnioski dalej idące były 

głosowane w pierwszej kolejności.  

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego 

Zgromadzenia Delegatów PZPN, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania. 

 

2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia Delegatów PZPN ogłasza zamknięcie obrad. 

 

3. Z obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i 

Sekretarz obrad. 

 

4. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN w dniu 

27 czerwca 2009 roku dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN odbywającego się w tej samej 

dacie. 

                

 

               Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Delegatów PZPN 
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Uchwała nr VIII/193 z dnia 29 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

powołania Zespołu Roboczego ds. organizacji 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN 

 

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

 

I. Powołuje się Zespół Roboczy ds. organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN w 

następującym składzie: 

 

1. Rudolf Bugdoł  

2. Adam Olkowicz  

3. Jan Bednarek  

4. Zdzisław Kręcina  

5. Edward Potok  

6. Stefan Majewski  

7. Marcin Animucki 

8. Eugeniusz Nowak  

9. Daniel Miazga 

10. Mirosława Kulesza  

11. Władysław Szypuła 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/194 z dnia 29 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. zmian statutowych 

 

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

 

I. Powołuje się Zespół Roboczy ds. zmian statutowych w następującym składzie: 

 

1. Józef Komandzik 

2. Jacek Masiota 

3. Zbigniew Lach  

4. Jarosław Ostrowski 

5. Andrzej Hendrzak 

6. Maciej Bukowiecki   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/195 z dnia 29 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. przygotowania informacji i oceny działań PZPN w zakresie 

walki z korupcją 

 

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

 

I. Powołuje się Zespół Roboczy ds. przygotowania informacji i oceny działań PZPN w zakresie walki z korupcją 

w następującym składzie: 

 

1. Janusz Matusiak  

2. Wojciech Petkowicz 

3. Artur Jędrych 

4. Krzysztof Malinowski 

5. Wojciech Przybylski 

6. Czesław Biskup  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/196 z dnia 29 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

powołania Pana Wojciecha Strzałkowskiego do składu Wydziału Zagranicznego 
 

Na podstawie art. 58 § 2 w zw. z art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Zagranicznego do składu ww. Wydziału powołuje się Pana 

Wojciecha Strzałkowskiego. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/197 z dnia 29 maja 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia Regulaminu rozgrywek eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów „Regions Cup UEFA" 

siódma edycja 2009 - 2011   

 

Na podstawie art. 34 §1 pkt i) postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin rozgrywek eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów „Regions Cup UEFA" 

siódma edycja 2009 – 2011 w następującym brzmieniu:   

 

 

REGULAMIN 

KRAJOWYCH ROZGRYWEK ELIMINACYJNYCH W RAMACH PUCHARU REGIONÓW 

„REGIONS CUP UEFA" SIÓDMA EDYCJA 2009 – 2011  

 

ROZDZIAŁ I 

 

Rozgrywki piłkarskie w ramach „Regions Cup UEFA" stanowiące platformę międzynarodową dla najlepszych 

zawodników amatorów mają na celu: 

1) Zwiększenie zainteresowania sektorem amatorskim na krajowym i międzynarodowym poziomie. 

2) Promowanie kontaktów pomiędzy młodymi zawodnikami różnego pochodzenia i różnych kultur. 

3) Promowanie wzajemnego zrozumienia i wartości międzyludzkich, kulturalnych i sportowych, 

4)  Zdobywanie doświadczenia piłkarskiego na arenie europejskiej przez zawodników o statusie amatora. 

5) Wyłonienie Mistrza Polski Amatorów. 

 

§1 

1. Organizatorem Pucharu Regionów na szczeblu krajowym jest Polski Związek Piłki Nożnej. 

2. Organizatorem odpowiedzialnym za właściwą organizację rozgrywek jest Wydział Piłkarstwa Amatorskiego 

PZPN. 

3. Zawody Pucharu Regionów na szczeblu krajowym mają za zadanie wyłonienie Mistrza Polski Amatorów, 

który zarazem reprezentował będzie PZPN w Pucharze Regionów UEFA. 

 

§2 

Drużyny biorące udział w finale Pucharu Regionów otrzymają Puchary oraz medale ufundowane przez PZPN. 

Drużyna, która zajmie I miejsce otrzyma medale złote, II miejsce - medale srebrne, natomiast zdobywcy III i IV 

miejsca medale brązowe. 

 

§3  

1. Puchar Regionów UEFA organizowany jest co dwa lata. 

2. Siódma edycja Pucharu Regionów UEFA będzie rozgrywana w następujących terminach: 

a) 01.05.2009 r. - 18.06.2009 r. - Rozgrywki Krajowe - runda eliminacyjna na szczeblu Związków - eliminacje w 

4 grupach po 4 Związki (regiony). 

b) 06.07.2009 r. - 09.08.2009 r. - Krajowe Rozgrywki - runda finałowa pomiędzy zwycięzcami czterech grup 

eliminacyjnych. 

c) 01.08.2010 r. - 31.12.2010 r. - zwycięzca Krajowych Rozgrywek Pucharu Regionów będzie reprezentował 

PZPN w międzynarodowym turnieju eliminacyjnym siódmej edycji Pucharu Rejonów UEFA.  

d) czerwiec 2011 r. - ewentualny udział Mistrza Polski Amatorów w międzynarodowym turnieju finałowym 

Pucharu Regionów UEFA. 

 

§4  

W rozgrywkach krajowych mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy: 

1) w dniu rozegrania przez zespół pierwszego meczu rundy eliminacyjnej siódmej edycji mają ukończone 18 lat, 

a nie ukończyli lat 23. 

2) w drużynie na boisku może występować max. 3 zawodników, którzy w dniu rozegrania przez zespół 

pierwszego meczu rundy eliminacyjnej nie ukończyli 40 roku życia. 

3) nigdy nie podpisali kontraktu zawodowego z klubem występującym w jednej z trzech najwyższych klasach 

rozgrywkowych. 

4)nigdy nie brali udziału w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz zagranicznych ligach zawodowych. 
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5) nigdy nie brali udziału w mistrzostwach UEFA (z wyjątkiem rozgrywek młodzieżowych oraz turniejach 

eliminacyjnych UEFA Regions Cup). 

6) są zarejestrowani przez dwa ostatnie lata w klubach należących do WZPN, który reprezentują. 

 

§5 

1) Rozgrywki eliminacyjne na szczeblu krajowym zostaną przeprowadzone z udziałem 16 zespołów (w 4 

grupach po 4 zespoły) w każdej wg następującego podziału 

a) Grupa I obejmuje drużyny z terenu województw: łódzkiego, podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-

mazurskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. 

b) Grupa II obejmuje drużyny w terenu województw: wielkopolskiego, kujawsko -pomorskiego, zachodnio-

pomorskiego i pomorskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. 

c) Grupa III obejmuje drużyny w terenu województw: śląskiego, lubuskiego, opolskiego i dolnośląskiego. 

Prowadzącym rozgrywki jest Śląski Związek Piłki Nożnej. 

d) Grupa IV obejmuje drużyny z terenu województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i 

świętokrzyskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Małopolski Związek Piłki Nożnej. 

2) Forma rozgrywek ustalona zostanie między zainteresowanymi związkami i ujęta w załączniku do regulaminu 

rozgrywek.    

 

§6 

Do 6.05.2009 roku Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wymienione w § 5 pkt 1-4 jako prowadzące rozgrywki 

przeprowadzają spotkania z członkami swoich grup, na których dokonają losowania par w eliminacjach, ustalą 

system rozgrywek terminy rozgrywanych zawodów oraz prześlą do komisji wymienionej w § 9 na adres jej 

przewodniczącego informacje dotyczące uzgodnień, a niezwłocznie po ostatnim terminie eliminacji (wyłonieniu 

zwycięzcy grupy) prześlą do Wydziału Piłkarstwa Amatorskiego PZPN informacje o ich przebiegu. 

 

§7 

Dokładny termin rozgrywek rundy finałowej i gospodarz turnieju zostaną ustalone bezpośrednio po zakończeniu 

rundy eliminacyjnej. 

 

§ 8 

Udział poszczególnych WZPN-ów w krajowych rozgrywkach Pucharu Regionów jest obowiązkowy. 

 

§ 9 

W imieniu Wydziału Piłkarstwa Amatorskiego PZPN przebiegiem rozgrywek kierować będzie komisja 

powołana przez ww. Wydział, zwana dalej Komisją. 

 

§10 

Koszty związane z organizacją turnieju finałowego w wysokości 55 tys. złotych ponosi PZPN, który ponadto 

przyzna kwotę po 12 tys. złotych na rozgrywki w każdej grupie eliminacyjnej. 

 

§11 

Koszty związane z przygotowaniem drużyn do rozgrywek eliminacyjnych pokrywają poszczególne 

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. 

 

§12 

Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

 

ROZDZIAŁ II  

 

§ 13 

1. W rundzie eliminacyjnej zwycięskie zespoły winny zostać wyłonione w oparciu o przyjęty przez dane WZPN-

y (tworzące grupy III ligi) system rozgrywek stanowiący załącznik do regulaminu rozgrywek.(&5 pkt2) 

 

2. Regulamin rozgrywek eliminacyjnych przyjęty przez WZPN-y winien być zgodny z obowiązującymi 

przepisami PZPN w tym zakresie, w szczególności winien zawierać punkty wymienione w § 14, 15, 16, 17. 

 

§14 

1. Rozgrywki rundy finałowej po dokonaniu losowania zostaną rozegrane według następującego harmonogramu: 

I dzień zespoły A - B i C - D. 

II dzień zespoły A - C i B - D 
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III dzień - przerwa w turnieju 

IV dzień zespoły A - D i B - C.  

2. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się punkty w zależności od uzyskania wyniku: 

3 pkt za zwycięstwo 

1 pkt za remis 

0 pkt za porażkę. 

3. Zwycięzcą turnieju zostanie drużyna z największą ilością zdobytych punktów. 

4. Jeśli dwie lub więcej drużyn uzyska jednakową ilość punktów, o zajętym miejscu decydują: 

a) Większa ilość punktów uzyskanych w spotkaniach bezpośrednich; 

b) Korzystniejsza różnica bramek poszczególnych drużyn; 

c) Większa ilość zdobytych bramek. 

5. Po meczach zakończonych remisem sędzia zawodów zarządza rzuty karne wykonywane wg obowiązujących 

przepisów (do jednej bramki, nieważne tzw. dobitki, serie po 5 strzałów, przy remisie po 1 serii do skutku). 

Wynik rzutów karnych będzie decydował o zajęciu 1 -go miejsca w przypadkach idealnego remisu po 

zastosowaniu § 14 ust. 3 i 4 pkt a)-c).  

6. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach finałowych mogą liczyć najwyżej po 22 osoby w tym 18 zawodników. 

7. Drużyny biorące udział w zawodach mogą wymienić 4 zawodników spośród rezerwowych wpisanych do 

protokołu zawodów bez możliwości powrotu. 

8. Kierownicy zespołów mają obowiązek wpisania do protokołu literki „S" przy nazwisku zawodnika 

wymienionego w § 4 pkt 2. 

 

§15  

1)Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów w rundzie eliminacyjnej obowiązują następujące zasady: 

a)mecze rozgrywane w systemie mecz i rewanż - pierwszą instancją jest Wydział Gier Wojewódzkiego Związku 

Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki, a drugą Wydział Piłkarstwa Amatorskiego PZPN. Protesty do pierwszej 

instancji należy składać w terminie 2 dni od zawodów, a odwołania od decyzji do drugiej instancji - w terminie 4 

dni od daty podjęcia decyzji w pierwszej instancji.  

b) mecze rozgrywane w formie turnieju – pierwszą instancją jest czteroosobowa Komisja Techniczno-

Dyscyplinarna turnieju powołana w pierwszym dniu turnieju w skład której wchodzą przedstawiciele związków 

biorących udział w turnieju. Protesty do pierwszej instancji należy złożyć niezwłocznie (nie dłużej niż dwie 

godziny od zakończenia zawodów 

a odwołania od decyzji do drugiej instancji - w terminie 2 dni od daty zakończenia turnieju.  

2)Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 

3)W rundzie finałowej jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju do której protesty 

należy złożyć niezwłocznie (nie dłużej niż dwie godziny od zakończenia zawodów 

4)Złożenie protestu i odwołania w rundzie eliminacyjnej jak i protestu w rundzie finałowej poprzedzone być 

musi wpłaceniem kaucji w wysokości 500 złotych. 

 

§16  

Obsadę sędziowską zabezpieczają: 

a) Dla rozgrywek eliminacyjnych - Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki. 

b) Dla rozgrywek finałowych - arbitrów głównych wyznacza Kolegium Sędziów PZPN, a asystentów - 

Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, na którego terenie organizowany będzie turniej. 

 

§17 

W sprawach nie uregulowanych „regulaminem rozgrywek" mają zastosowanie przepisy w sprawie organizacji i 

rozgrywek piłki nożnej z dnia 29 września 2000 r. oraz inne przepisy związkowe. 

 

§18 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Wydziałowi Piłkarstwa Amatorskiego PZPN. 

 

§19 

Regulamin niniejszy został pozytywnie zaopiniowany przez Wydział Piłkarstwa Amatorskiego PZPN w dniu 28 

lutego 2009 roku.  

    

§20  

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 29 maja 2009 roku.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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198 

 

Uchwała nr VIII/198 z dnia 29 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie sprawozdania finansowego PZPN za rok 2008 

 

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

 

I. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dyrektora Departamentu Finansowo- Księgowego PZPN oraz opinią 

biegłego rewidenta przyjmuje się sprawozdanie finansowe PZPN za rok 2008, stanowiące załącznik nr 1.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

199 

 

Uchwała nr VIII/199 z dnia 29 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  

Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I-ej ligi na sezon 2009/2010 

 

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

 

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I-ej ligi na sezon 2009/2010. 

 

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO I-ej LIGI 

NA SEZON 2009/2010  

 

§1 

1. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi prowadzi Wydział Gier PZPN oraz Departament Rozgrywek i Licencji PZPN. 

2. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. W razie nie 

przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego – obowiązują zasady 

zawarte w §11 przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

3. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami wyznaczonymi do 

prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu stanowi rażące naruszenie 

przepisów związkowych. Właściwym do orzekania kary jest Wydział Dyscypliny PZPN. 

4. Obsady delegatów dokonuje Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. 

 

§2 

Zawody o mistrzostwo I ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym 

regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN. 

 

§3 

Rozgrywki o mistrzostwo I ligi są prowadzone w terminach ustalonych przez Wydział Gier PZPN, a 

zatwierdzonych przez Zarząd PZPN. 

 

§4 

1. W rozgrywkach I ligi udział bierze 18 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikowały się na podstawie 

uzyskanych wyników w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy, I i II ligi sezonu poprzedniego. 

 

2. W rozgrywkach I ligi nie mogą występować drużyny klubów, które decyzją właściwych organów PZPN nie 

otrzymały licencji na występowanie w I lidze w sezonie 2009/2010. Zasady przyznawania licencji drużynom 

występującym w I lidze reguluje odrębna uchwała Zarządu PZPN. 

 

3. W sytuacji gdy drużyna klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na występowanie w I 

lidze albo nie przystąpi do rozgrywek w sezonie 2009/2010, wówczas zastosowanie mają postanowienia 

Uchwały nr 3/13 z dnia 20 lutego 2006 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
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szczegółowych zasad uzupełniania klas rozgrywkowych szczebla centralnego w sytuacji braku uzyskania 

licencji przez klub oraz Uchwały nr 13/102 z dnia 7 września 2006 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu poszczególnych klas rozgrywkowych w przypadku wycofania się 

drużyn lub rezygnacji z wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej. 

 Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§5 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach, obowiązane są wnieść opłatę za uczestnictwo w rozgrywkach na 

rzecz organu prowadzącego rozgrywki I ligi w wysokości 2.000 zł. 

2. Kluby I ligi zobowiązane są do dokonania przedpłat na pokrycie kosztów delegowania sędziów, 

obserwatorów i delegatów w czterech ratach: 

 I rata w wysokości 20 tys. PLN do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2009/2010, 

 II rata w wysokości 15 tys. PLN do 31 grudnia 2009 roku, 

 III rata w wysokości 20 tys. PLN do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2009/2010, 

 IV rata w wysokości 15 tys. PLN do 31 maja 2010 roku. 

 

3. Kluby I ligi dokonują przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na poczet kar za żółte kartki (w rundzie jesiennej), 

przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2009/2010. Analogicznie przed rozpoczęciem rundy wiosennej 

sezonu 2009/2010 Kluby I ligi dokonują przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na poczet kar za żółte kartki w 

tej rundzie. 

 

§6 

1. W rozgrywkach o mistrzostwo I ligi seniorów, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych 

konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez właściwy 

Związek Piłki Nożnej a następnie uprawnieni przez Departament Rozgrywek I Licencji PZPN. 

 

2. W zakresie uprawniania zawodników mają zastosowanie przepisy Uchwały Zarządu PZPN z dnia 

29.06.1992r. w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad 

zmian przynależności klubowej  (tekst jednolity z dnia 14 lipca 2006 roku) z późn. zm. oraz Uchwały nr 

5/26 z dnia 24 marca 2003r. Prezydium PZPN w sprawie szczególnych zasad uprawniania zawodników do 

klubów I i II ligi. 

 

3. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję żółtych 

i czerwonych kartek. 

4. Uprawnienie zawodnika do gry w ramach transferu czasowego w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry 

w klubie poprzednim. 

 

5. Podstawowe listy zawodników w 4 egzemplarzach należy przesłać do WG PZPN prowadzącego rozgrywki – 

w celu uprawnienia do gry, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

 

6. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.  

 

7. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza celem stwierdzenia ich zdolności 

do gry. 

 

§ 7 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenia stałych numerów 

dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący w pierwszym składzie) w 

rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – powinni być wpisani w pozycjach od 1 

do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole. 

 

2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może przebywać 

najwyżej 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelnie do sprawozdania meczowego. 

 

3. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych. 

 

4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości minimum 30 cm, wykonane w kolorze 

kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości. W przypadku 

umieszczenia nazwisk zawodników lub reklam sponsora klubu możliwe jest odstępstwo ( w granicach od 
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25 – 35 cm wysokości) po uprzednim wystąpieniu i zatwierdzeniu wzoru oznakowania koszulki przez WG 

PZPN. 

 

5. Kluby na 14 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do WG PZPN informację na temat 

kolorów kompletnego ubioru zawodnika i bramkarza (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna 

zawierać dane o komplecie podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni 

grać w komplecie podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na 

każde spotkanie. 

a.) Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. 

W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować 

o strojach w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią.  

b.) Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe 

podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana 

ubrać kostiumy o odmiennych barwach. 

c.) Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten 

dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę 

odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki o odmiennych 

barwach od kolorów kostiumów zawodników. 

Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W pozostałych 

kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia §13 przepisów w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną.  

 

6. Zawodnicy wpisani do protokołu sędziowskiego zawodów, muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania. 

 

7. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu 

wypełnionego sprawozdania sędziego. Sprawozdanie musi być podpisane przez kapitana i kierownika 

zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 

Sędziemu należy również dostarczyć odcinki kart zgłoszeń /karty elektroniczne/ i karty zdrowia 

zawodników.  

 

8. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani do 

protokołu z zawodów. 

 

9. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodników niż 11, to skład drużyny może być 

uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z 

zawodów. 

 

10. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników do 

sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi 

kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla swego zespołu. 

Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu 

zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie). 

 

11. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach i nie 

może tego stwierdzić na podstawie karty zgłoszenia /karty elektronicznej/, zawodnik jest zobowiązany na 

żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). 

Musi to uczynić przed zawodami, w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

 

12. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie 

kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu zawodów, nie mogą 

być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. 

 

§8 

Drużyny biorące udział o mistrzostwo I ligi uprawnione są do wymiany trzech zawodników przez cały okres 

trwania gry. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu 

sędziemu wymiany i dopełnieniu formalności wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry. 
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§9 

1.Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego czasu 

gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich 

piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od 

początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, ze w przypadku, 

gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy gdy pozwalają na to warunki 

spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym. 

 

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do zasady Wydział Gier 

PZPN, który także ustala termin dokończenia (rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie 

dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w 

przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub 

inne okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia rozegrania 

spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym. 

 

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, obserwatora, i 

delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania. 

 

4. W przypadku podjęcia przez Wydział Gier PZPN decyzji o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie 

mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust.1 powyżej, dla 

zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 

 

5. W przypadku podjęcia przez Wydział Gier PZPN decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed 

upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu 

następujących zasad: 

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku 

uzyskanego do momentu przerwania zawodów, 

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń 

dokonanych w zawodach przerwanych, 

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie 

w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami: 

1. którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w 

wyniku zmiany, 

2. którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w 

chwili dokańczania zawodów, 

3. którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę kartek 

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia 

kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych zawodach. 

 

§10 

Każda drużyna z pozostałymi drużynami rozgrywa dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika 

jako gość. 

 

§11 

1. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 

 3 punkty za zwycięstwo 

 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) 

 0 punktów za spotkanie przegrane 

 

2. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść: 

 

a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach, 

zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt 51 Postanowień Polskiego 

Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały Zarządu 

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 
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d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi jej 

w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej - 

Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

e) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 

minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 

 

f) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z 

przepisami; 

g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na 

podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 

h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o których 

mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

i) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników 

będzie mniejsza niż 7; 

j) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył 

któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane; 

 

k) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów 

prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane; 

l) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego 

przed upływem ustalonego czasu gry. 

 

ł) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut; 

m) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład zawodników, wraz z 

załącznikiem; 

n) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono pozytywne 

wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom; 

o) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale w nim 

nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Zarządu PZPN w 

sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 

3. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem. 

4. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower - utrzymuje się 

wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 

5. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej decyzji. 

 

§12 

1. W rozgrywkach I ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 

2.1 przy dwóch zespołach:  

1. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

2. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

a) przy dalej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe 

liczone są „podwójnie‖, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

b) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 

c) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego 

cyklu, 

d) w przypadku gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 2 i 3 

miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku 

do II ligi stosuje się zasady określone w punktach a,b,c,d,e a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności 

zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez PZPN, boisku. 

2.2 Przy więcej niż dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi zespołami, 

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

c) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 
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d) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu. 

 

§13 

1. Drużyny, które w sezonie 2009/2010 zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi 

rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w Ekstraklasie. 

2. Drużyny, które w sezonie 2009/2010 zajmą 15,16,17,18 miejsce w tabeli w rozgrywkach o mistrzostwo I 

ligi rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w II lidze. 

 

§14 

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich zrezygnuje z 

dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o dwie klasy niżej. 

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej winy, zostaje 

automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych zdegradowana o dwie 

klasy niżej bez względu na liczbę zdobytych punktów. 

3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

a) w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej 

drużyny, 

b) w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, 

natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

 

§15 

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje się kary 

zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. W przypadku wątpliwości należy stosować postanowienia 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 

2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich I ligi otrzyma upomnienie (żółtą kartkę) zostanie 

automatycznie ukarany według następujących zasad: 

 przy trzecim napomnieniu żółtą kartką - kara pieniężna 300 zł 

 przy czwartym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji 

 przy szóstym napomnieniu żółtą kartką - kara pieniężna 600 zł 

 przy siódmym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji 

 przy dziewiątym napomnieniu żółtą kartką - kara pieniężna 1000 zł 

 przy dziesiątym napomnieniu żółtą kartką - kara dyskwalifikacji dwóch meczów 

 przy każdym kolejnym napomnieniu żółtą kartką - kara dyskwalifikacji w wymiarze jednego 

meczu oraz kara pieniężna 2000 zł. 

 

3. Kluby - jeżeli posiadają drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych - obowiązane są prowadzić 

na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych 

kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej tzn. zawodnikowi 

liczy się żółte kartki oddzielnie w I lidze i oddzielnie w innych klasach rozgrywkowych. 

 

4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony przez sędziego z gry - czerwona 

kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w żadnych 

zawodach mistrzowskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez  Wydział Dyscypliny 

PZPN. 

 

5. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 

rozgrywek, w której została wymierzona (I liga). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody 

mistrzowskie I ligi. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w rozgrywkach 

mistrzowskich w żadnej klasie rozgrywkowej (wyższej czy niższej w danym klubie). Zawodnikowi nie 

zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był 

ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony 

na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W 

przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i 

czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako 

walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodnika. 

 

6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione w rozgrywkach 

mistrzowskich I ligi musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w tej 

klasie rozgrywkowej, do której drużyna awansowała lub została zdegradowana, z zastrzeżeniem że: 
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a) wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon 

rozgrywkowy, w takim przypadku zawodnik obowiązany jest do wniesienia opłaty w 

wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki, 

b) zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mogą odbyć karę nie tylko w tej klasie 

rozgrywkowej, w której ją otrzymali, ale również w innym zespole danego lub innego klubu w 

następujących przypadkach: 

- gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego sezonu, a inna 

drużyna tego klubu do której był zgłoszony, rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w 

której zawodnik otrzymał karę,  

- gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni 

przynależność klubową, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony do gry. 

 

Do czasu wykonania kary dyskwalifikacji, wynikającej z czerwonej kartki zawodnik nie może uczestniczyć 

w żadnych rozgrywkach mistrzowskich. 

 

7. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych musi być 

wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w danych 

rozgrywkach pucharowych 

 

8. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo (zakaz 

uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN. 

 

9. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy między rundami, 

ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym. 

 

10. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma obowiązek 

sprawdzić w Polskim Związku Piłki Nożnej, jakie kary ciążą na danym zawodniku. Jeżeli zawodnik takie 

posiada, klub przyjmujący go winien, uwzględnić je w swojej ewidencji wg następujących zasad: 

 

a) jeżeli zmiana barw klubowych następuje z I ligi do I ligi, to zawodnik w dalszym ciągu posiada w 

rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas. 

 

b) natomiast, gdy ten zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to kartki żółte, które otrzymał 

w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. 

 

11. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów, działaczy. 

 

§16 

1. Zawody o mistrzostwo I ligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych przed rozpoczęciem rozgrywek 

za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, zgodnie z decyzją właściwych organów 

PZPN. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie 

dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne konsekwencje 

regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody. 

2. Mecze piłkarskie o mistrzostwo I ligi nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych 

na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym 

meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN maja obowiązek sprawdzenia dokumentów 

zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. 

 

§17 

Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, o którym mowa w §3, podani są na 

pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 

Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem zawodów, 

obowiązani są powiadomić listem poleconym oraz pocztą elektroniczną przeciwnika, Departament 

Rozgrywek i Licencji PZPN, Kolegium Sędziów PZPN i stację telewizyjną posiadającą prawa telewizyjne 

do meczu o miejscu, dacie i godzinie rozegrania zawodów (o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia 

a nie data wysłania powiadomienia). 

§18 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 
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2. Ustala się że mecze I ligi odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych PZPN, terminów 

wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz terminów ustalonych ze stacją 

posiadającą prawa telewizyjne w terminach określonych w terminarzu i rozpoczynać się będą w godzinach 

ustalonych przez Wydział Gier PZPN. 

3. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien 

zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem i stacją telewizyjną, posiadająca prawo 

do transmisji z meczu. Przedmiotowy wniosek zainteresowany klub winien złożyć do Wydziału Gier PZPN 

w zawitym terminie 14 (czternastu) dni przed wyznaczonym terminem. Zmiana terminu w tej sytuacji może 

nastąpić za zgodą Wydziału Gier PZPN. Nowy termin winien przypadać przed terminem obligatoryjnym 

dwóch ostatnich kolejek sezonu 2009/2010.  

4. Wydział Gier PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa telewizyjne do rozgrywek I ligi może 

wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub związkowego, 

Wydział Gier PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 terminy wyznaczone przez Wydział Gier PZPN są dla klubów 

wiążące. 

7. Wydział Gier PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo I ligi na jeden termin o jednej 

godzinie. 

 

§19 

1. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski we wtorek, obligatoryjnie rozgrywają zawody 

mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami. Na wniosek stacji posiadającej prawa telewizyjne 

drużyny te jednak mogą rozegrać zawody mistrzowskie w piątek przed określonymi wyżej zawodami. 

2. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w środę, rozgrywają zawody mistrzowskie w sobotę 

lub – w przypadku wniosku stacji posiadającej prawa telewizyjne – w niedzielę przed określonymi wyżej 

zawodami oraz w sobotę po tych zawodach lub – w przypadku wniosku stacji posiadającej prawa telewizyjne – 

w niedzielę. 

3. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w czwartek, obligatoryjnie rozgrywają zawody 

mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami oraz w niedzielę po tych zawodach. Na wniosek 

stacji posiadającej prawa telewizyjne drużyny te jednak mogą rozegrać zawody mistrzowskie w piątek lub 

niedzielę przed określonymi wyżej zawodami. 

4. Wyznaczenie meczów w czwartek w ramach rozgrywek Pucharu Polski wymaga zgody Wydziału Gier PZPN. 

 

§20 

Powołanie więcej niż trzech zawodników do I reprezentacji i reprezentacji U-21 może stanowić podstawę 

przełożenia zawodów na inny termin. Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Wydział Gier PZPN. 

 

§21 

Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach 

odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do stworzenia 

bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska. 

 

§22 

1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu 

zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 

b) filmowania całego przebiegu zawodów i przechowywania nagrania przez okres 1 miesiąca dla potrzeb 

organu prowadzącego rozgrywki, Wydziału Dyscypliny, Kolegium Sędziów oraz Wydziału 

Bezpieczeństwa PZPN, 

c) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 

d) powołania odpowiedniej  liczby porządkowych/stewardów, 

e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 

f) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, 

bufety), 

g) opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych dla zawodników, 

h) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych, 

i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne, 

j) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im 

korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji, 
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k) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie b), zapewnienia, na wniosek każdego klubu I ligi, 

możliwości filmowania całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe. 

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

PZPN zobowiązuje się kluby do: 

a) monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach, 

b) przestrzeganie zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska oraz 

dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania powyższego, 

przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić 

do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz, 

c) stosowania tzw. „zakazu stadionowego‖ wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

informowanie o tych osobach Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN, celem 

ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju. 

3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie wymagają 

wcześniejszego uzgodnienia z Wydziałem Gier PZPN a w wyjątkowych przypadkach z delegatem PZPN. 

 

§23 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucającą cień na dobre imię 

sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek o mistrzostwo I ligi, udowodnione przypadki braku 

sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku może, w oparciu o sprawozdanie 

obserwatora lub delegata PZPN, skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach określonych w 

Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

2. Wydział Gier PZPN ma prawo występować do właściwych organów PZPN z wnioskami o zastosowanie 

sankcji dyscyplinarnych. 

 

§24 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Wydziału Gier PZPN za pośrednictwem Departamentu 

Rozgrywek i Licencji PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do macierzystego związku piłki nożnej i 

przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po zawodach. 

2. Do protestu winien być dołączony dowód wpłaty na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej kaucji protestowej 

w wysokości 1000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 

3. Odwołania wnoszone do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN jako II instancji, za pośrednictwem 

Wydziału Gier PZPN,  należy przesyłać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o 

podjętej decyzji w I instancji. 

4. Do składanego odwołania należy dołączyć pokwitowanie o wpłacie na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej 

kaucji w wysokości 1.000 złotych. 

5. Protesty i odwołania nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestowej nie będą rozpatrywane. 

W przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja przepada, zaś w przypadku uwzględnienia 

protestu, kaucja podlega zwrotowi. 

 

§25 

1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają odrębne 

przepisy PZPN. 

2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania jakiejkolwiek 

transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o mistrzostwo I ligi bez uzyskania 

zgody PZPN. 

3. PZPN zastrzega sobie wszelkie prawa medialne do rozgrywek o mistrzostwo I ligi. 

 

§26 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§27 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 29 maja 2009 roku. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

 

 

 

270



200 

 

Uchwała nr VIII/200 z dnia 29 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  

Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2009/2010 

 

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

 

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2009/2010. 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO  

II LIGI NA SEZON 2009/2010 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Rozgrywki o mistrzostwo II ligi prowadzi Departament Rozgrywek i Licencji PZPN pod nadzorem Wydziału 

Gier PZPN. 

 

§2 

Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych zespołów oraz ustalenie kolejności drużyn do awansu i spadku. 

 

§3 

Rozgrywki o mistrzostwo II ligi są prowadzone w dwóch grupach: 

a) Grupa I „Zachodnia‖, 

b) Grupa II „Wschodnia‖. 

 

§4 

W rozgrywkach o mistrzostwo II ligi biorą udział zespoły: 

 

a) w grupie I „Zachodniej‖ 18 drużyn z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, 

zachodnio-pomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego; 

b.) w grupie II „Wschodniej‖ 18 drużyn z województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-

mazurskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 

 

§5 

Rozgrywki prowadzone są systemem jesień-wiosna. 

 

§6 

Kluby II ligi zobowiązane są do dokonania przedpłat na pokrycie kosztów delegowania sędziów, obserwatorów i 

delegatów w czterech ratach: 

 I rata w wysokości 15 tys. PLN do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2009/2010, 

 II rata w wysokości 15 tys. PLN do 31 grudnia 2009 roku, 

 III rata w wysokości 15 tys. PLN do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2009/2010, 

 IV rata w wysokości 15 tys. PLN do 31 maja 2010 roku. 

 

Ponadto kluby II ligi dokonują przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na poczet kar za żółte kartki , przed 

rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2009/2010. 

 

§7 

1. W rozgrywkach II ligi nie mogą występować drużyny klubu, które decyzją właściwych organów PZPN 

nie otrzymały licencji na występowanie w II lidze w sezonie 2009/2010. 

2. Zasady przyznawania licencji drużynom występującym w II lidze reguluje odrębna uchwała Zarządu 

PZPN. 

3. W sytuacji, gdy drużyna klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na 

występowanie w II lidze albo nie przystąpi do rozgrywek w sezonie 2009/2010, wówczas zastosowanie 

mają postanowienia Uchwały nr 3/13 z dnia 20 lutego 2006 roku Prezydium Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie szczegółowych zasad uzupełniania klas rozgrywkowych szczebla 

centralnego w sytuacji braku uzyskania licencji przez klub oraz Uchwały nr 13/102 z dnia 7 września 

2006 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu 
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poszczególnych klas rozgrywkowych w przypadku wycofania się drużyn lub rezygnacji  

z wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej. 

4. W sprawie uczestnictwa w zawodach drużyn rezerwowych zawodników występujących w drużynie 

wyższej klasy rozgrywkowej mają zastosowanie odpowiednie przepisy w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną. 

 

§8 

Rozgrywki prowadzone będą na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w oparciu m. in. o: 

 Przepisy gry w piłkę nożną; 

 Uchwałę Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

 Uchwałę Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich 

oraz zasad zmian przynależności klubowej.  

 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 

BOISKA 

 

§ 9 

1. Zawody o mistrzostwo II ligi muszą być rozgrywane tylko na boiskach zweryfikowanych do określonej 

klasy rozgrywkowej na dany sezon - położonych w miejscu siedziby klubu - określonej w jego statucie, 

lub zgodnie z przyznaną licencją na sezon 2009/2010. Boiska wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

muszą być zatwierdzone pod względem bezpieczeństwa przez organy do tego powołane. 

2. Ważność weryfikacji boiska określa się dla II ligi na jeden sezon rozgrywkowy.   

3. Weryfikację boisk przeprowadza właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, przed rozpoczęciem 

nowego sezonu rozgrywkowego. 

4. Protokół weryfikacji boiska winien być wywieszony w szatni sędziowskiej lub innym pomieszczeniu 

klubowym dostępnym w czasie zawodów. Drugi egzemplarz protokołu, przechowuje w swoich aktach 

właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 

5. Za właściwe przygotowanie boiska do gry, odpowiedzialny jest klub, będący gospodarzem zawodów, 

wpisany w terminarzu rozgrywek na pierwszym miejscu. 

6. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie odbyły się, ponosi konsekwencje 

regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na zawody. 

 

UCZESTNICY ZAWODÓW 

 

§10 

1. W rozgrywkach o mistrzostwo II ligi seniorów, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych 

konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez właściwy 

Związek Piłki Nożnej a następnie uprawnieni przez Departament Rozgrywek i Licencji PZPN. 

2. W zakresie uprawniania zawodników mają zastosowanie przepisy Uchwały Zarządu PZPN w sprawie 

statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności 

klubowej oraz Uchwały Prezydium PZPN w sprawie szczególnych zasad uprawniania zawodników do 

klubów I i II ligi. 

3. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję 

żółtych i czerwonych kartek. 

4. Podstawowe listy zawodników w 4 egzemplarzach należy przesłać do WG PZPN prowadzącego 

rozgrywki - w celu uprawnienia do gry, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

5. W sezonie 2009/2010 w meczach o mistrzostwo II ligi muszą brać udział zawodnicy do lat 21 

(młodzieżowcy – urodzeni w 1989 roku i młodsi) z których na boisku musi występować przez cały 

mecz co najmniej 2-óch. W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być 

zaznaczone literką „M‖. W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego i braku możliwości 

zastąpienia go innym młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W 

przypadku wykluczenia (czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym 

składzie bez konieczności uzupełniania do wymaganego limitu młodzieżowców (nie ma obowiązku 

zastępowania zawodnika seniora innym młodzieżowcem). Każda wymiana zawodnika na nie-

młodzieżowca i gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej liczby młodzieżowców, 

potraktowana zostanie jako wstawienie do gry nieuprawnionego zawodnika. Zawody te zostaną 

zweryfikowane jako walkower na niekorzyść tej drużyny. 

6. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.  

7. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza celem stwierdzenia ich 

zdolności do gry. 
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§11 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenia stałych 

numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący w 

pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego - liczba porządkowa (Lp.) - powinni być 

wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole. 

2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może przebywać 

najwyżej 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelnie na załączniku do 

sprawozdania meczowego. 

3. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych. 

4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości minimum 30 cm, wykonane w kolorze 

kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości. W 

przypadku umieszczenia nazwisk zawodników lub reklam sponsora klubu możliwe jest odstępstwo (w 

granicach od 25 – 35 cm wysokości) po uprzednim wystąpieniu i zatwierdzeniu wzoru oznakowania 

koszulki przez Wydział Gier PZPN. 

5. Kluby na 14 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do WG PZPN informację na 

temat kolorów kompletnego ubioru zawodnika i bramkarza (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta 

powinna zawierać dane o komplecie podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów 

powinni grać w komplecie podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety 

strojów na każde spotkanie. 

a.) Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. W zawiadomieniu 

przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach w jakich zamierza 

wystąpić przed własną widownią.  

b.) Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe podobnych 

kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest obowiązana ubrać kostiumy o 

odmiennych barwach. 

c.) Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten dotyczy 

również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę odmiennej 

barwy. Na polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki o odmiennych barwach od 

kolorów kostiumów zawodników. 

Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W 

pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia §13 przepisów w 

sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 

6. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów, muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Badanie 

lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania. 

7. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn  zobowiązani są do wręczenia sędziemu 

wypełnionego sprawozdania sędziego. Sprawozdanie musi być podpisane przez kapitana i kierownika 

zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.  

Sędziemu należy również dostarczyć odcinki kart zgłoszeń /karty elektroniczne/ i karty zdrowia 

zawodników.  

8. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani do 

protokołu z zawodów. 

 

9. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodników niż 11, to skład drużyny może być 

uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z 

zawodów. 

 

10. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników do 

sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi                      

i czerwonymi kartkami,a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych - zdobywców bramek dla swego 

zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po 

zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie). 

11. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach 

mistrzowskich lub pucharowych i nie może tego stwierdzić na podstawie karty zgłoszenia /karty 

elektronicznej/, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 

tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w czasie 

przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

12. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie 

kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu zawodów, nie 

mogą być rozpatrywane  
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SĘDZIOWIE 

 

§12 

1. Sędziów i obserwatorów do prowadzenia zawodów II ligi seniorów wyznacza Kolegium Sędziów 

PZPN. Obsady delegatów dokonuje Wydział Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich PZPN. 

2. W razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego 

– obowiązują zasady zawarte w §11 przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

3. Sędziom, obserwatorom i delegatom wyznaczonych na zawody, na podstawie Uchwały nr V/73 z dnia 

12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN, przysługiwać będzie ekwiwalent wypłacany przez PZPN. 

4. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami wyznaczonymi 

do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu stanowi rażące 

naruszenie przepisów związkowych. Właściwym do orzekania kary jest Wydział Dyscypliny PZPN. 

 

ZASADY ROZGRYWEK 

 

§13 

1. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u 

przeciwnika jako gość. 

2. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 

 za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 3 punkty, 

 za mecz nierozstrzygnięty (remis) - 1 punkt, 

 za przegrany mecz - 0 punktów. 

3. Drużyny biorące udział o mistrzostwo II ligi uprawnione są do wymiany trzech zawodników przez cały 

okres trwania gry. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu. Wejście 

zawodnika rezerwowego na boisko, może mieć miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. 

Zmiany zawodników zależy zgłaszać u sędziego asystenta z czerwoną chorągiewką, wręczając mu 

kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego i wchodzącego, minutę w której następuje 

zmiana oraz nazwę drużyny. 

4. Rozgrywki o mistrzostwo II ligi są prowadzone w terminach ustalonych przez Wydział Gier PZPN, a 

zatwierdzonych przez Zarząd PZPN. Godziny rozpoczęcia zawodów ustala gospodarz (nie wcześniej 

niż na godzinę 11.00). Dopuszcza się grę przy sztucznym oświetleniu, przy spełnieniu przez gospodarza 

wymogów PZPN (oświetlenie o mocy minimum 500 lux). 

5. Na rozegranie meczu o wcześniejszej godzinie, w dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, 

gospodarz obowiązany jest uzyskać zgodę przeciwnika. 

6. Termin sobota - niedziela jest traktowany jako jeden termin. 

7. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem zawodów, 

obowiązani są powiadomić listem poleconym oraz, w miarę możliwości, pocztą elektroniczną 

przeciwnika, Departament Rozgrywek i Licencji PZPN, Kolegium Sędziów PZPN o miejscu, dacie 

i godzinie rozegrania zawodów (o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia a nie data wysłania 

powiadomienia). 

8. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

9. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien 

zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem i stacją telewizyjną, posiadająca 

prawo do transmisji z meczu. Przedmiotowy wniosek zainteresowany klub winien złożyć do Wydziału 

Gier PZPN w zawitym terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem. Zmiana terminu w tej sytuacji 

może nastąpić za zgodą Wydziału Gier PZPN. Nowy termin winien przypadać przed terminem 

obligatoryjnym dwóch ostatnich kolejek sezonu 2009/2010. 

10. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 

związkowego, Wydział Gier PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

11. Wydział Gier PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa telewizyjne do rozgrywek II ligi może 

wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

 

12. W sytuacjach, o których mowa w ust. 9 i 10 zmieniony termin nie może przypadać w żadnym 

przypadku po terminie obligatoryjnym dwóch ostatnich kolejek sezonu 2009/2010. 

13. Wydział Gier PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo II ligi na jeden termin o 

jednej godzinie. 

14. W wypadku, gdy mimo stawienia się obu drużyn, zawody nie dojdą do skutku lub gdy zostaną 

przerwane z przyczyn niezależnych od obu zespołów (ulewa, nie nadające się do gry boisko, itp.) 

gospodarz zawodów po uzgodnieniu z przeciwnikiem, obowiązany jest wyznaczyć nowy termin 

(najbliższy z możliwych) rozegrania zawodów i dokonać wpisu do sprawozdania z zawodów oraz 
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zawiadomić o tym na piśmie WG. Decyzję odnośnie nowego terminu zawodów, w przypadku nie 

uzgodnienia przez zainteresowane kluby lub wyznaczenia ich na zbyt odległy termin, podejmuje organ 

prowadzący rozgrywki. 

15. Klub, którego drużyna nie stawi się na zawody z przyczyn, które WG uzna, że wyniknęły z winy tegoż 

klubu (np. brak transportu, niekompletny skład zespołu, brak środków finansowych, itp.) zostanie 

ukarany na wniosek Wydziału Gier przez Wydział Dyscypliny karą, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

16. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra ogółem 3 wyznaczonych spotkań, zostanie wycofana 

przez WG z rozgrywek i przeniesiona dwie klasy niżej w następnym sezonie rozgrywkowym. 

17. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

a) w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej 

drużyny, 

 

b) w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na 

boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

18. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść: 

a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i 

zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

(z późniejszymi zmianami); 

b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt. 51 Postanowień 

Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały 

Zarządu PZPN z dnia w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi 

jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień Polskiego Związku Piłki 

Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

e) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w 

ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 

f) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z 

przepisami; 

g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na 

podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 

h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o 

których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z 

późniejszymi zmianami); 

i) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników 

będzie mniejsza niż 7; 

j) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył 

któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane; 

k) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z 

sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane; 

l) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez 

sędziego przed upływem ustalonego czasu gry. 

ł) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut; 

m) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład zawodników, 

wraz z załącznikiem; 

n) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono 

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom; 

o) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale w 

nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały 

Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami). 

19. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 

walkowerem. 

20. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower - utrzymuje się 

wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 

21. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej decyzji. 

22. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucającą cień na dobre 

imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek o mistrzostwo II ligi, udowodnione 

przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku może, w oparciu o 
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sprawozdanie obserwatora lub innego przedstawiciela PZPN, skutkować odpowiedzialnością 

dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

 

OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW 

 

§14 

1. Klub organizujący zawody odpowiedzialny jest za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, 

instruktorów i zawodników, a oprócz przygotowania boiska do gry według obowiązujących przepisów, 

stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie boiska, utrzymania porządku na boisku - 

przed meczem, w czasie gry i po zawodach, zobowiązany jest do: 

 zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również jej opuszczenia, 

 zapewnienia widzom wygodnych i bezpiecznych miejsc do oglądania zawodów, 

 wyznaczenia odpowiedniej ilości porządkowych z opaskami (lub z innymi widocznymi 

oznaczeniami), którzy mają czuwać nad zachowaniem się publiczności, a w razie nagłej potrzeby, 

usuwać widzów naruszających ład i spokój na obiekcie sportowym, 

 zabezpieczenia urządzeń sanitarnych, szatni, noszy wraz z obsługą itp. 

 wpisania do sprawozdania z zawodów nazwiska dyżurującego lekarza, który jest zobowiązany 

potwierdzić ten fakt swoją pieczątką i własnoręcznym podpisem. Gospodarz obowiązany jest 

zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala 

zawodnika lub innej osoby. 

 wydzielenia specjalnych miejsc dla posiadaczy legitymacji i kart, przedstawicieli prasy, radia, TV 

oraz umożliwienia im korzystania ze środków łączności, 

 wydzielenia specjalnych miejsc dla kierowników ekip i zawodników rezerwowych, 

 zapewnienia blankietów sprawozdań i załączników do sprawozdań 

 powiadomienia o terminie zawodów miejscową policję i służby straży miejskiej oraz ściśle z nimi 

współpracować w celu zachowania porządku - przed, w trakcie i po zawodach, 

 zapewnienia wolnego wstępu dla członków władz, komórek PZPN, ZPN, sędziów. 

 zapewnienia, na wniosek każdego klubu II ligi, możliwości filmowania całego przebiegu zawodów 

na własne potrzeby szkoleniowe. 

 

2. Nieprzestrzeganie przez gospodarzy zawodów, obowiązujących zasad wymienionych w punkcie 1, 

spowoduje nałożenie na kluby kary finansowej oraz kar dyscyplinarnych przewidzianych w 

odpowiednich regulaminach PZPN. 

3. W razie ewentualnego niebezpieczeństwa zagrażającego sędziom i drużynie gości, drużyna gospodarzy 

oraz organizator zawodów, obowiązani są zapewnić im wystarczającą ochronę. Jeżeli 

niebezpieczeństwo zagraża tylko sędziom, obowiązek udzielenia ochrony i pomocy, spoczywa na obu 

drużynach i organizatorze zawodów. 

 

SPRAWY DYSCYPLINARNE 

 

§15 
Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje się kary zawarte 

w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. W przypadku wątpliwości należy stosować postanowienia Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN. 

1. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich II ligi otrzyma upomnienie (żółtą kartkę) zostanie 

automatycznie ukarany według następujących zasad: 

 

 przy trzecim napomnieniu żółtą kartką - kara pieniężna 100 zł 

 przy czwartym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji 

 przy szóstym napomnieniu żółtą kartką - kara pieniężna 200 zł 

 przy siódmym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji 

 przy dziewiątym napomnieniu żółtą kartką - kara pieniężna 300 zł 

 przy dziesiątym napomnieniu żółtą kartką - kara dyskwalifikacji dwóch meczów 

 przy każdym kolejnym napomnieniu żółtą kartką - kara dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu 

oraz kara pieniężna 500 zł. 

 

2. Kluby - jeżeli posiadają drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych - obowiązane są 

prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję żółtych i 
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czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej tzn. 

zawodnikowi liczy się żółte kartki oddzielnie w II lidze i oddzielnie w innych klasach rozgrywkowych. 

3. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony przez sędziego z gry - 

czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może brać udziału 

w żadnych zawodach mistrzowskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez  Wydział 

Dyscypliny PZPN. 

4. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 

rozgrywek, w której została wymierzona (II liga). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody 

mistrzowskie II ligi. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w rozgrywkach 

mistrzowskich w żadnej klasie rozgrywkowej (wyższej czy niższej w danym klubie). Zawodnikowi nie 

zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był 

ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został 

przełożony na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia 

jednej z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez 

zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i 

zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodnika. 

5. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione w rozgrywkach 

mistrzowskich II ligi musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w tej 

klasie rozgrywkowej, do której drużyna awansowała lub została zdegradowana, z zastrzeżeniem że: 

 

a. wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon 

rozgrywkowy, w takim przypadku zawodnik obowiązany jest do wniesienia opłaty w 

wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki, 

b. zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mogą odbyć karę nie tylko w tej klasie 

rozgrywkowej, w której ją otrzymali, ale również w innym zespole danego lub innego klubu w 

następujących przypadkach: 

- gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego sezonu, a inna 

drużyna tego klubu do której był zgłoszony, rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w 

której zawodnik otrzymał karę,  

- gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni 

przynależność klubową, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony do gry. 

 

Do czasu wykonania kary dyskwalifikacji, wynikającej z czerwonej kartki zawodnik nie może uczestniczyć 

w żadnych rozgrywkach mistrzowskich. 

 

6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych musi 

być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w 

danych rozgrywkach pucharowych 

 

7. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo (zakaz 

uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN. 

8. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy między 

rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym. 

9. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma obowiązek 

sprawdzić w macierzystym związku piłki nożnej, jakie kary ciążą na danym zawodniku. Jeżeli 

zawodnik takie posiada, klub przyjmujący go winien, uwzględnić je w swojej ewidencji wg 

następujących zasad: 

 

a.) jeżeli zmiana barw klubowych następuje z II ligi do II ligi, to zawodnik w dalszym ciągu posiada w 

rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas. 

b.) natomiast, gdy ten zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to kartki żółte, które otrzymał 

w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. 

10. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów, działaczy. 

 

AWANSE I SPADKI 

 

§16 

1. W rozgrywkach II ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 
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2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 

decydują: 

 

2.1 przy dwóch zespołach: 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone 

są "podwójnie," korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych 

drużyn, 

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, 

f. W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące drugie i 

trzecie miejsce w grupie lub zespoły których kolejność decyduje o spadku do III ligi, stosuje się zasady 

określone w punktach a, b, c, d, e, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie 

barażowe na neutralnym boisku, wyznaczonym przez WG PZPN. 

 

2.1.1. W sytuacji, o której mowa w pkt f) Wydział Gier PZPN prowadzający rozgrywki II ligi może zarządzić 

rozegranie meczów na boiskach zainteresowanych klubów, wyznaczając gospodarza pierwszego meczu drogą 

losowania. W sytuacji rozgrywania dwóch meczów barażowych w przypadku uzyskania równej liczby punktów, 

o zwycięstwie decyduje: 

a) przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach tych drużyn; 

b) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

"podwójnie", korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn; 

c) przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut. 

d) jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone na wyjeździe liczone 

są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich. 

e)jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów 

karnych według obowiązujących przepisów. 

 

2.2. przy więcej niż dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach 

tych drużyn, 

c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek, 

d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu. 

3. Zespoły, które w rozgrywkach II ligi w sezonie 2009/2010 zajmą miejsca 1 i 2 w grupach, rozgrywać będą 

zawody w następnym sezonie w I lidze 

4. Zespoły, które w rozgrywkach II ligi w sezonie 2009/2010 zajmą miejsca 15,16,17,18 w grupach, rozgrywać 

będą zawody w następnym sezonie w III lidze 

 

PROTESTY I ODWOŁANIA 

 

§17 

1. Protesty i odwołania dotyczące organizacji i przebiegu zawodów o mistrzostwo II ligi mogą być 

wnoszone do Wydziału Gier PZPN, jako I instancji, za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek          

i Licencji PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do macierzystego związku piłki nożnej  

i przeciwnika. II instancją jest Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN. 

2. Protesty do I instancji należy przesyłać w terminie 48 godzin po zakończeniu zawodów. 

3. Do składanego protestu należy dołączyć pokwitowanie o wpłacie na konto Polskiego Związku Piłki 

Nożnej kaucji protestowej w wysokości 1000 złotych. 

4. Odwołania wnoszone do II instancji, za pośrednictwem Wydziału Gier PZPN, należy przesyłać 

najpóźniej w terminie 14 dni od uzyskania powiadomienia o podjętej decyzji w I instancji. 

5. Do składanego odwołania należy dołączyć pokwitowanie o wpłacie na konto Polskiego Związku Piłki 

Nożnej kaucji w wysokości 1.000 złotych. 

6. Protesty i odwołania nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestowej rozpatrywane 

nie będą. W przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja przepada, zaś w przypadku 

uwzględnienia protestu, kaucja podlega zwrotowi. 

7. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne. 
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POSTANOWIENIA FINANSOWE 

 

§18 

Kluby uczestniczące w rozgrywkach, obowiązane są wnieść opłatę za uczestnictwo w rozgrywkach na rzecz 

organu prowadzącego rozgrywki II ligi w wysokości 2.000 zł . 

 

§19 

1. Zasady dysponowania prawami medialnymi do rozgrywek o mistrzostwo II ligi określają odrębne przepisy 

PZPN. 

2. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają odrębne przepisy 

PZPN. 

3. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 2 nie są upoważnione do przeprowadzania jakiejkolwiek 

transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o mistrzostwo II ligi bez zgody PZPN. 

4. PZPN zastrzega sobie wszelkie prawa medialne do rozgrywek o mistrzostwo II ligi. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§20 

1. Organ prowadzący rozgrywki II ligi nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed 

zawodami, w czasie ich trwania i po zawodach organizowanych przez kluby, które winny ubezpieczyć 

swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli kluby tego nie uczynią, mają 

obowiązek poinformować o tym zawodników, aby ubezpieczyli się indywidualnie. 

2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w niniejszym 

regulaminie z wyjątkiem zmian wynikających z postanowień PZPN. 

3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw nie ujętych w 

regulaminie przysługuje Zarządowi PZPN. 

4. Niniejszy regulamin przyjęty przez Zarząd PZPN w dniu 29 maja 2009 roku i obowiązuje od dnia 

uchwalenia. 

5.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

201 

Uchwała nr VIII/201 z dnia 29 maja 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

szczegółowych zasad eksponowania transparentów, flag, banerów   

lub innych podobnych przedmiotów na zawodach piłkarskich 

 

I. Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) i art. 7 § 1 Statutu PZPN w związku z § 22 i 23 Uchwały nr III/71 z dnia 17 

grudnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich postanawia się, co następuje:   

 

1. Zabronione jest na zawodach piłkarskich: 

a) prowadzenie jakiejkolwiek działalności politycznej;  

b) eksponowanie transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów  

o charakterze politycznym, jak również dotyczących działań, w tym wyborczych, jakichkolwiek ugrupowań i/lub 

partii politycznych.  

 

2. Zabronione jest prezentowanie na transparentach, flagach, banerach lub innych podobnych 

przedmiotach albo eksponowanie napisów, symboli, rysunków wyrażających treści: 

a) totalitarne, faszystowskie, rasistowskie;  

b) inne nawołujące do nietolerancji, szowinizmu, ksenofobii, chuligaństwa, wulgarne lub zachęcające do 

zachowań agresywnych;  

c) obrażające jakikolwiek klub lub jego przedstawicieli; 

d) nie związane z klubem lub rozgrywkami. 

 

3. Upoważnia się Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN do opracowania celem 

zatwierdzenia przez Zarząd PZPN uaktualnionego szczegółowego katalogu symboli zakazanych. 

 

4. Upoważnia się Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN do przygotowania i 

wdrożenia procedury weryfikacji transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów, 
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dokonywanej przy udziale przedstawicieli zainteresowanego klubu lub innych podmiotów upoważnionych przez 

klub. Procedura powinna zakładać m.in. elektroniczną formę wymiany korespondencji/zdjęć oraz odbywać się 

na zasadach jednoznacznych dla wszystkich klubów. Klubowi przysługuje prawo do uczestniczenia w 

postępowaniu, w tym prawo składania wniosków i wyjaśnień. 

Wszelkie naruszenia przez kluby opracowanej przez Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

PZPN procedury weryfikacji transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów, stanowią 

podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz wymierzenia sankcji określonych w regulaminie 

dyscyplinarnym PZPN.  

 

5.   Przyjmuje się następujące szczegółowe zasady procedury eksponowania transparentów, flag, banerów 

lub innych podobnych przedmiotów: 

 

a) W przypadku zgłoszenia przed rozpoczęciem zawodów możliwości eksponowania transparentów, flag, 

banerów lub innych podobnych przedmiotów nie posiadających akceptacji Wydziału ds. Bezpieczeństwa na 

Obiektach Piłkarskich PZPN, delegat PZPN jest uprawniony do wyrażenia zgody na ekspozycję takich 

transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów na danych zawodach jednocześnie 

zobowiązując zainteresowany klub do przedłożenia kopii zdjęć takich transparentów, flag, banerów lub innych 

podobnych przedmiotów Wydziałowi ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich celem ich zatwierdzenia. 

Transparenty, flagi, banery lub inne podobne przedmioty nie mogą zawierać treści, o których mowa w pkt  1 b) i 

2 a) – d) niniejszej uchwały. Decyzja jest podejmowana przez delegata zgodnie z procedurą przewidzianą w 

przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym (SPO). 

 

c)  W przypadku zakwestionowania transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów 

przez delegata PZPN przed zawodami odbywa się spotkanie grupy, w której skład wchodzi delegat, kierownik 

ds. bezpieczeństwa oraz osoba odpowiedzialna za prawidłowe wieszanie transparentów, flag, banerów lub 

innych podobnych przedmiotów celem wyjaśnienia ewentualnych niejasności/symboliki itp.  

 

d) W przypadku ostatecznego zakwestionowania przez delegata PZPN transparentów, flag, banerów lub 

innych podobnych przedmiotów taki transparent, flaga, baner lub inny podobny przedmiot nie może być 

wywieszony. Niedostosowanie się do decyzji delegata PZPN stanowi podstawę do wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego oraz wymierzenia sankcji określonych w regulaminie dyscyplinarnym PZPN oraz niniejszej 

uchwale. Klubowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich o zatwierdzenie transparentów,  flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów, jeżeli zdaniem 

klubu transparent, flaga, baner lub inny podobny przedmiot nie  zawiera treści, o których mowa w pkt 1 b) i 2 a) 

– d) niniejszej uchwały.   

 

e)  W przypadku transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów kibiców przyjezdnych 

klub w Informacji Klubu Gościa lub na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym musi dodatkowo podać 

delegatowi PZPN imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy swego przedstawiciela/osobę odpowiedzialną za 

prawidłową ekspozycję transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów. 

 

f) W przypadku niedostosowania się do decyzji delegata PZPN lub innego naruszenia niniejszej uchwały, 

a w szczególności ekspozycji transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów, zawierających 

treści, o których mowa w pkt 1 b) i 2 a) – d) niniejszej uchwały  delegat PZPN upoważniony jest do przerwania 

zawodów i/lub podjęcia decyzji o ich zakończeniu.   

 

g) Jednorazowa prezentacja związana z konkretnym meczem lub wydarzeniem (tzw. oprawa) nie wymaga 

zatwierdzenia przez Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. Nie może ona zawierać treści, 

o których mowa w pkt 1 b) i 2 a) – d) niniejszej uchwały. 

 

6. Za naruszenie zasad określonych w pkt. 5 niniejszej uchwały można orzec wobec klubu, z którego 

kibice pochodzą, kary przewidziane w regulaminie dyscyplinarnym PZPN, a w szczególności:   

a)  karę pieniężną; 

b) karę zakazu rozgrywania meczów w określonym czasie, bez udziału publiczności na części lub na 

całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu lub  

c)  zakaz udziału dla zorganizowanych grup kibiców w meczach wyjazdowych.  

 

W przypadku niemożności zidentyfikowania kibiców zespołu gospodarzy lub gości powyższą karą zostanie 

ukarany klub, będący gospodarzem meczu.  
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7. Za eksponowanie transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów nie zawierających 

treści, o których mowa w pkt 1 b) i 2 a) – d) niniejszej uchwały, jednakże nie zatwierdzonych przez Wydział ds. 

Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN lub nie zgłoszonych delegatowi PZPN można orzec karę 

pieniężną wobec klubu, z którego kibice pochodzą. W przypadku niemożności zidentyfikowania kibiców 

zespołu gospodarzy lub gości powyższą karą zostanie ukarany klub, będący gospodarzem meczu.  

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2009 roku.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

202 

Uchwała nr VIII/202 z dnia 29 maja 2009 roku 

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

Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

dot. zasad selekcji i nadawania uprawnień delegatów szczebla centralnego 

 

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

 

I. W Uchwale nr IX/146 Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

dot. zasad selekcji i nadawania uprawnień delegatów szczebla centralnego wprowadza się następujące zmiany: 

 

W punkcie I – Postanowienia ogólne – zdanie 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„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.‖   

 

II. 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.   

 

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. 
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Delegat musi : 

a.   Posiadać minimum średnie wykształcenie (kserokopia potwierdzona przez ZPN). 

b. Odznaczać się nienaganną postawą etyczno – moralną. 

c. Kierować się w swoim postępowaniu: obiektywizmem, rzetelnością oraz posiadać autorytet w 

środowisku piłkarskim. 

d. Odznaczać się wysokim poziomem znajomości: ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wraz z 

późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie muszą spełniać 

służby porządkowe, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu 

utrwalania przebiegu imprez masowych, a także przepisów gry w piłkę nożną i ich interpretacji. 

e. Posiadać doświadczenie w sprawowaniu funkcji delegata na poziomie wojewódzkiego ZPN. 

f. Uczestniczyć we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez Wydział ds. Bezpieczeństwa na 

Obiektach Piłkarskich PZPN oraz wojewódzkie ZPN. 

g. Wykazywać należytą dyspozycyjność przy obsadzie zawodów. 

h. Podpisać deklarację etyki działacza piłki nożnej. 

7. 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 

 

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

Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. 

b) Przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego kandydaci na delegatów poddawani są szkoleniu 

oraz sprawdzianowi teoretycznemu, który ma charakter zaliczeniowy. 

c) Zakres szkolenia, egzaminu i jego formę określa każdorazowo Wydział ds. Bezpieczeństwa na 

Obiektach Piłkarskich PZPN. Zaliczenie sprawdzianu jest warunkiem nadania uprawnień delegata. Minimum 

zaliczeniowe wynosi 75% prawidłowych odpowiedzi. 

d) W uzasadnionych przypadkach kandydata na delegata można zwolnić z udziału w szkoleniu oraz ze 

złożenia egzaminu w pierwszym terminie. Nie zwalnia to jednak delegata od złożenia egzaminu w terminie 

dodatkowym, wyznaczonym przez Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. 

e) Uprawnienia delegata wygasają :  

aa) po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, 

bb) złożeniu rezygnacji, 

cc) podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne, 

dd) wyniku nie zastosowania się do przepisów i postanowień PZPN, stwierdzonych przez Wydział 

Bezpieczeństwa na Obiektach  Piłkarskich. 

f) 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 

oraz o zakresie złożenia niezbędnego w tym celu egzaminu 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 VIII/203 z dnia 29 maja 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

interpretacji przepisów wewnątrzzwiązkowych dot. składania oświadczeń antykorupcyjnych na tle 

przypadku odmowy ich podpisania  

 

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

 

I. W przypadku odmowy podpisania przez zawodnika, trenera, sędziego, obserwatora lub działacza piłkarskiego 

oświadczenia antykorupcyjnego wszczyna się wobec każdej z ww. osób postępowanie dyscyplinarne na 

podstawie § 9 ust. 23 pkt 1) i pkt 2) Regulaminu Dyscyplinarnego, a w stosunku do działaczy pełniących funkcje 

z wyboru możliwe jest również wdrożenie procedury zmierzającej do ich odwołania, jeżeli statut danej 

organizacji takie rozwiązanie przewiduje. 

 

II. W przypadku odmowy podpisania oświadczeń antykorupcyjnych przez pracownika PZPN, Wojewódzkiego 

ZPN lub klubu piłkarskiego można stosować wobec danej osoby kary porządkowe lub inne formy 

odpowiedzialności służbowej, przewidziane przez Kodeks Pracy i Regulamin Pracy. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato        
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Uchwała nr VIII/204 z dnia 29 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Zespołu Roboczego ds. prowadzenia negocjacji z firmami bukmacherskimi 

 

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

 

I. Powołuje się Zespół Roboczy ds. prowadzenia negocjacji z firmami bukmacherskimi w składzie: 

1. Marcin Animucki, 

2. Zdzisław Drobniewski, 

3. Ireneusz Serwotka, 

4. przedstawiciel Ekstraklasa SA, 

5. przedstawiciel PLP. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/205 z dnia 29 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie licencji na grę w Ekstraklasie dla klubu ŁKS Łódź  

 

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

 

I. Po wysłuchaniu informacji Prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i uwzględniając niezależność Komisji 

Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Zarząd PZPN uprzejmie prosi ww. Komisję o ponowne przeanalizowanie 

odwołania ŁKS Łódź w sprawie przyznania licencji na grę w Ekstraklasie w sezonie 2009/2010, przy 

uwzględnieniu nowych okoliczności przedstawionych przez Klub, o ile złoży on skargę do WSA w Warszawie, 

której kopia zostanie doręczona do PZPN. Ze względu na terminy meczów barażowych Zarząd uprzejmie prosi 

ponadto Komisję o rozpatrzenie przedmiotowej prośby do dnia 8 czerwca 2009 roku. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/206 z dnia 29 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Prezesa PZPN – Grzegorza Lato oraz 

Wiceprezesa PZPN ds. organizacyjno-finansowych – Rudolfa Bugdoła do reprezentowania Polskiego 

Związku Piłki Nożnej na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki EURO-2012 Polska Sp. z o.o.  

oraz podjęcia uchwał z zakresu działalności Spółki 

 

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

 

I. Zarząd PZPN upoważnia Prezesa PZPN – Grzegorza Lato oraz Wiceprezesa PZPN ds. organizacyjno-

finansowych – Rudolfa Bugdoła do reprezentowania Polskiego Związku Piłki Nożnej na Walnym Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki EURO-2012 Polska Sp. z o.o. oraz podjęcia uchwał w przedmiocie: 

1. wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki Euro 2012 – Polska Sp. zo.o. umowy najmu lokalu 

użytkowego położonego przy Al. Jana Pawła II 19 pod nazwą „Deloitte House‖, 

2. uchwalenia wysokości wynagrodzenia dla Członka Zarządu Spółki Euro 2012 – Polska Sp. zo.o. – Dyrektora 

Turnieju – Pana Adama Olkowicza, 

3. udzielenia Panu Zdzisławowi Łazarczykowi – Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Spółki Euro 2012 – 

Polska Sp. z o.o. pełnomocnictwa do zawarcia umowy o pracę z Członkiem Zarządu Spółki Euro 2012 – Polska 

Sp. z o.o. – Dyrektorem Turnieju – Panem Adamem Olkowiczem, 

4. wyrażenia zgody na zawieranie przez Zarząd Spółki Euro 2012 – Polska Sp. z o.o. umów z pracownikami o 

wartości przekraczającej kwoty określone w § 14 pkt 12) oraz § 19 ust. 5 Aktu Założycielskiego Spółki. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/09 

Z DNIA 17 CZERWCA 2009 ROKU 
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Uchwała nr IX/207 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie interpretacji postanowień Statutu PZPN 

dotyczących uzupełniania delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt j) w związku z art. 81 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. W związku z obowiązywaniem od dnia 18 maja 2009 roku zatwierdzonych  przez Sąd Rejonowy dla Miasta 

Stołecznego Warszawy zmian statutowych uchwalonych przez  Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN w 

dniach 30 października 2008 roku i 24 stycznia 2009 roku oraz jednolitego Statutu Związku uwzględniającego 

powyższe zmiany przyjmuje się, iż na podstawie art. 22 § 7 Statutu PZPN Walne Zebrania  lub Zarządy 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej mogą dokonać uzupełniających wyborów delegatów na Walne 

Zgromadzenie Delegatów PZPN w dniu 27 czerwca 2009 roku  przed rozpoczęciem jego obrad w sposób 

zapewniający realizację postanowienia art. 27 § 1 ust. 1  Statutu PZPN. 

 

II. Wynikające z art. 22 § 5 Statutu PZPN wygaśnięcie mandatu delegata następuje z datą nastąpienia zdarzenia 

stanowiącego przyczynę jego zaistnienia (wybór do wykonawczych organów władzy, kontrolnych lub 

jurysdykcyjnych Związku, śmierć delegata, pisemna rezygnacja z mandatu, utrata mandatu przez organizację 

członkowska, która reprezentował) lub z datą odwołania danej osoby z funkcji delegata, uchwalą Zarządu 

organizacji członkowskiej, którą reprezentował), zaś wstępujący w jej miejsce nowy delegat może wziąć udział 

w Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN, o którym został powiadomiony na co najmniej 45 dni przed jego 

terminem (art. 22 § 9 Statutu PZPN). 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                             Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr IX/208 z dnia 17 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Nadzwyczajnego  

Walnego Zgromadzenia PZPN dot. zmian w Statucie PZPN 

 

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

 

I. Przyjmuje się projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Piłki 

Nożnej z dnia 27 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w Statucie PZPN, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/208 z dnia 17 czerwca 2009 roku 

 

Projekt  

 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów  

Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 czerwca 2009 roku w sprawie  

zmian w Statucie PZPN 

 

Na podstawie art. 26 pkt 1) w związku z art. 77 Statutu PZPN postanawia się co następuje: 

 

I. W Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W art. 12 § 1 dodaje się nowy pkt 32) w brzmieniu: 

32) organizowanie i prowadzenie instytucji wolontariatu dla potrzeb organizowania zawodów 

piłkarskich rozgrywanych w Polsce. 

 

      2. W art. 13 § 1 pkt d) skreśla się wyrazy „działająca w ramach Wydziału Gier‖. 

 

3. W art. 14 § 2. 1 wyrazy „w najwyższej klasie rozgrywkowej‖ zastępuje się   wyrazami „w dwóch 

najwyższych klasach rozgrywkowych‖. 

 

4. W art. 14 § 2.2 wyrazy „w najwyższej klasie rozgrywkowej‖ zastępuje się wyrazami „w dwóch 

najwyższych klasach rozgrywkowych‖. 

 

5. W art. 14 § 2.3 wyrazy „w najwyższej klasie rozgrywkowej‖ zastępuje się wyrazami „w dwóch 

najwyższych klasach rozgrywkowych‖.  

 

6. W art. 19 § 2 po wyrazie „ piłkarski‖ dodaje się sformułowanie „ lub, o których mowa w art. 43 § 9‖.  

 

      7. W art. 31 § 1  otrzymuje nowe brzmienie:   

 § 1 Walne Zgromadzenie Delegatów może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

 

      8. W art. 31 § 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz do roku, przy czym co cztery lata  ma 

ono charakter Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. 

 

     9. W art. 31 dotychczasowy § 2 otrzymuje numerację § 3. 

 

    10. W art. 31 § 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

§ 4 Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Delegatów powinien zawierać 

propozycję porządku jego obrad. 

 

    11. W art. 31 dotychczasowe §§ 3-8 otrzymują numerację §§ 5-10.  

 

    12. Art. 33 § 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

Prezes PZPN kieruje całokształtem prac Zarządu oraz reprezentuje Zarząd i PZPN na zewnątrz. 
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     Do kompetencji Prezesa należy w szczególności: 

1) reprezentowanie PZPN na zewnątrz oraz działanie w imieniu Związku, 

2) składanie oświadczeń woli na zasadach przewidzianych w art. 72 Statutu, 

3) reprezentowanie PZPN w międzynarodowych organizacjach piłki nożnej, 

4) zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz przewodniczenie jego pracom, 

5) składanie władzom Związku informacji o stanie PZPN i podejmowanych na bieżąco decyzjach, 

6) nadzorowanie bieżącej działalności rzecznika etyki i rzecznika ochrony prawa związkowego. 

   

  13.  Art. 38 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

§ 1  Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeby , jednak przynajmniej raz na trzy tygodnie. 

§ 2 Posiedzenia Zarządu  są  zwoływane przez Prezesa PZPN lub na wniosek więcej niż ½ członków 

Zarządu złożony wraz z propozycją porządku obrad. Prezes PZPN zwołuje je w ciągu 7 dni od dnia 

otrzymania stosownego wniosku. 

§ 3 Sekretarz Generalny PZPN bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

§ 4 Posiedzenia Zarządu mają charakter niejawny. Zarząd może jednak zaprosić osoby trzecie do 

udziału w  posiedzeniach. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają prawa głosu : mogą 

one przedstawiać opinie i zabierać głos w dyskusji jedynie za zgodą Zarządu. 

§ 5 O ile Statut lub regulamin, o którym mowa  w par. 8, nie stanowi inaczej, decyzje (uchwały) 

Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby 

członków Zarządu . Głosy nieważne lub wstrzymujące się od głosowania nie są brane pod uwagę 

podczas obliczania większości głosów . W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos 

Prezesa PZPN.  

§ 6 W sprawach osobowych głosowanie ma charakter tajny, jeżeli  żądanie w tym przedmiocie zgłosi co 

najmniej 1/3 członków Zarządu obecnych  na posiedzeniu . W takim wypadku głosowanie 

przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z trzech członków Zarządu wybranych przez Zarząd w 

głosowaniu jawnym . 

§7 Posiedzenia Zarządu są protokołowane, względnie sporządzany jest stenogram. Protokół lub 

stenogram podpisywany jest przez Prezesa PZPN lub Wiceprezesa pełniącego jego obowiązki w razie 

nieobecności Prezesa PZPN i protokolanta (stenotypistę). Zarząd zatwierdza protokół (stenogram ) na 

tym samym lub – w razie braku takiej możliwości – na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

Par. 8 Szczegółową organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez 

Zarząd.  

 

14. W  art. 43 wprowadza się nowe par.par  2 -  10  w  brzmieniu:  

Par. 2. Izba d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych powołana jest do orzekania w przedmiocie 

istnienia, ważności lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich (mających charakter umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawnej),  podejmowania innych decyzji w sprawie zapewnienia stabilności 

kontraktowej zawodników będących stronami takiej umowy oraz w sprawach dotyczących mechanizmu 

solidarności.  

Par. 3.  Izba d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych składa się z wybranych na okres kadencji władz 

Związku:  

a) przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, wybranych zgodnie przez przedstawicieli piłkarzy i 

klubów, o których mowa w pkt b) i c)  z listy przynajmniej 5 osób, wskazanych przez Zarząd PZPN,  

b) pięciu  przedstawicieli piłkarzy wybranych przez  Zarząd PZPN na wniosek Polskiego Związku 

Piłkarzy,  

c) pięciu przedstawicieli klubów, wybranych przez Zarząd PZPN na wspólny wniosek Spółki 

Ekstraklasa S.A. oraz Piłkarskiej Ligi Polskiej.  

Par. 4 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Izby muszą posiadać wykształcenie prawnicze.  

Par. 5.  W skład Izby nie może wchodzić więcej niż jedna osoba z jednego klubu.  

Par. 6.  W razie ustąpienia lub odwołania któregokolwiek z członków Izby uzupełnienie jej składu 

następuje w drodze powołania członka, przy uwzględnieniu zasad, o których mowa w par.par. 3-5.   

Par. 7. W pierwszej instancji Izba orzeka w składzie trzyosobowym, z udziałem Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego Izby. W skład Zespołu Orzekającego musi w każdym przypadku wchodzić 

równa liczba przedstawicieli piłkarzy i klubów. 

Par. 8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Izby z uzasadnieniem strona niezadowolona z jej 

rozstrzygnięcia może złożyć odwołanie do 5-osobowego składu orzekającego Izby, w którego skład 

wchodzić powinna równa liczba przedstawicieli piłkarzy i klubów oraz Przewodniczący lub 

Wiceprzewodniczący, którzy nie orzekali w I instancji.  
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Par. 9. W terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji 5-osobowego zespołu Izby z uzasadnieniem  

strona niezadowolona z jej rozstrzygnięcia może złożyć odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do 

Spraw Sportu MKOL w Lozannie.   

Par. 10. Zasady i tryb postępowania przed Izbą d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych, przy 

uwzględnieniu standardowych przepisów FIFA określa w formie regulaminu Zarząd PZPN.  

 

15. W art.51 § 3 skreśla się wyrazy „ Izby d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych‖. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 

 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr IX/209 z dnia 17 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w dotychczasowych  

Uchwałach dotyczących postępowania wobec osób  

podejrzanych o popełnienie przestępstw przekupstwa sportowego 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN, w związku z rozpoczęciem działalności przez nowoutworzony 

organ w postaci Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN, powierzonym mu zakresem czynności, jak też brakiem 

możliwości ustalenia czasu trwania postępowań przygotowawczych i sądowych prowadzonych przez państwowe 

organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach korupcji w piłce nożnej, postanawia się, co następuje: 

 

I. W Uchwale nr III/35 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

postępowania wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa przekupstwa sportowego uchyla się pkt I, 

pkt II, pkt III, pkt IV, pkt V, pkt VI i pkt VII ust. 1. 

 

II. W Uchwale nr IV/58 z dnia 19 i 25 września 2006 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmian 

w Uchwale nr III/35 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie postępowania wobec osób podejrzanych o popełnienie 

przestępstwa przekupstwa sportowego uchyla się pkt I lit. „a.‖, „b.‖, „c.‖, „d.‖ i „e.‖.  

 

III. Postępowania dyscyplinarne prowadzone w oparciu o uregulowania zawarte w wyżej uchylonych punktach 

Uchwał można kontynuować na dotychczasowych zasadach lub przekazać do prowadzenia Rzecznikowi 

Dyscyplinarnemu PZPN. Decyzję w tej sprawie podejmuje Wydział Dyscypliny PZPN. 

 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Prezes PZPN Grzegorz Lato      

 

210 

 

Uchwała nr IX/210 z dnia 17 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia schematu organizacyjnego Biura PZPN  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 63 Statutu PZPN oraz § 3 pkt 38) Regulaminu Zarządu PZPN  

postanawia się, co następuje: 

 

I. Przyjmuje się schemat organizacyjny Biura PZPN stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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211 

 

Uchwała nr IX/211 z dnia 17 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia ramowego planu pracy Zarządu PZPN w II połowie 2009 roku 

 

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

 

I. Przyjmuje się następujący ramowy plan pracy Zarządu PZPN w II połowie 2009 roku 

 

Ramowy plan pracy Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

II połowa 2009 roku 

 

Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 23 lipca 2009 roku (czwartek) 

 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Sprawy finansowe 

IV. Omówienie spraw związanych z sezonem rozgrywkowym 2009/2010 

V. Sprawy Wydziałów i Komisji (Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego, Komisje licencyjne) 

VI. Sprawy bieżące 

VII. Sprawy różne 

 

 

Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 27 sierpnia 2009 roku (czwartek) 

 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Informacja nt. rozpoczętego sezonu rozgrywkowego 2009/2010 

IV. Stan przygotowań do meczów kwalifikacyjnych do MŚ w 2010 roku 

V. Sprawy finansowe 

VI. Sprawy Wydziałów i Komisji (Wydział Szkolenia, Komisja ds. piłki plażowej) 

VII. Sprawy bieżące 

VIII. Sprawy różne 

 

Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 17 września 2009 roku (czwartek) 

 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Omówienie meczów kwalifikacyjnych do MŚ w 2010 roku Polska – Irlandia Północna oraz 

Słowenia – Polska  

IV. Sprawy finansowe 

V. Sprawy związane z organizacją obchodów 90-lecia PZPN  

VI. Sprawy Wydziałów i Komisji (Wydział Szkolenia, Komisja ds. Współpracy z LZS, AZS, SZS) 

VII. Sprawy bieżące 

VIII. Sprawy różne 

 

Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 6 października 2009 roku (wtorek)  

 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Sprawy organizacyjne (zwołanie Walnego Zgromadzenie Sprawozdawczego Delegatów PZPN)  

IV. Sprawy finansowe 

V. Sprawy Wydziałów i Komisji (Wydział Szkolenia, Wydział Funduszy Strukturalnych) 

VI. Stan przygotowań do meczów kwalifikacyjnych MŚ w 2010 roku   

VII. Sprawy bieżące 

VIII. Sprawy różne 

 

Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 29 października 2009 roku (czwartek) 
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I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Podsumowanie eliminacji do Mistrzostw Świata w RPA w 2010 roku  

IV. Sprawy finansowe 

V. Sprawy organizacyjne - Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN  

VI. Sprawy związane z organizacją obchodów 90-lecia PZPN  

VII. Sprawy Wydziałów i Komisji (Wydział Szkolenia, Wydział Piłkarstwa Amatorskiego) 

VIII. Sprawy bieżące 

IX. Sprawy różne 

 

Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 19 listopada 2009 roku (czwartek) 

 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Sprawy finansowe 

IV. Sprawy organizacyjne - Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN  

V. Sprawy związane z organizacją obchodów 90-lecia PZPN   

VI. Sprawy Wydziałów i Komisji (Wydział Szkolenia, Komisja ds. Piłki Plażowej) 

VII. Sprawy bieżące 

VIII. Sprawy różne 

 

Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 17 grudnia 2009 roku (czwartek) 

 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN 

II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012 

III. Sprawy finansowe 

IV. Sprawy Wydziałów i Komisji (Wydział Szkolenia, Komisja ds. Mediów) 

V. Sprawy bieżące 

VI. Sprawy różne 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

212 

 

Uchwała nr IX/212 z dnia 17 czerwca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie dofinansowania   

obozów sportowych dla szesnastu reprezentacji wojewódzkich  

dziesięciolatków (chłopców i dziewcząt)  

 

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

 

I. Na wniosek Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN dofinansowuje się obozy sportowe dla 16 

reprezentacji wojewódzkich dziesięciolatków (chłopców i dziewcząt) kwotą w wysokości 50.000 PLN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

213 

 

Uchwała nr IX/213 z dnia 17 czerwca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie dofinansowania reprezentacji wojewódzkich, które 

uzyskały awans do rozgrywek finałowych  

w Pucharach Deyny, Michałowicza, Kuchara i Górskiego  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Na wniosek Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN dofinansowuje się reprezentacje wojewódzkie, które 

uzyskały awans do rozgrywek finałowych w Pucharach Deyny, Michałowicza, Kuchara i Górskiego kwotą 7.000 

PLN dla każdego zespołu.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

214 

 

Uchwała nr IX/214 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zarządu  

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia zmienionego  

sprawozdania finansowego PZPN za rok 2008 

 

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

 

I. W sprawozdaniu finansowym PZPN za rok 2008 przyjętym uchwałą nr VIII/198 Zarządu PZPN z dnia 29 

maja 2009 roku wprowadza się zmiany dotyczące: 

1. wyliczenia kwoty podatku dochodowego od osób prawnych – kwotę 18.842 zł zastępuje się kwotą 23.668 zł. 

2. wprowadzenia w opisie dodatkowych informacji i objaśnień – na stronie 13 –dodatkowej informacji dot. stanu 

zadłużenia klubów na dzień 31.12.2007 oraz 31.12.2008 oraz informacji o zasadach naliczania podatku 

dochodowego (na stronie 15).  

 

II. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dyrektora Departamentu Finansowo – Księgowego PZPN oraz opinią 

biegłego rewidenta przyjmuje się sprawozdanie finansowe PZPN za 2008 rok zawierające zmiany, o których 

mowa w pkt I.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

215 

 

Uchwała nr IX/215 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zarządu  

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

wyboru ofert dot. budowy nowej siedziby PZPN   

 

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

 

I. Po zapoznaniu się z informacją pełnomocników Zarządu PZPN ds. budowy nowej siedziby przyjmuje się do 

dalszego rozpatrzenia nw. oferty: 

1. Budynek biurowy w Warszawie, przy ul. Badylarskiej, działka o nr ew. 62 (Master Emil Borys sp. jawna) 

2. Centrum Wystawienniczo-Usługowe w Warszawie, przy ul. Sobieskiego. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato        

 

 

216 

 

Uchwała nr IX/216 z dnia 17 czerwca  2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr VI/87  

z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN dot. licencji  

dla klubów I ligi na sezon 2008/2009 i następne 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
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I. W  Uchwale nr VI/87 z dnia 27 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie w sprawie licencji dla klubów I 

ligi na sezon 2008/2009 i następne wprowadza się następujące zmiany 

1. W tytule uchwały sformułowanie „na sezon 2008/2009 i następne‖ zastępuje się sformułowaniem  „na sezon 

2010/2011 i następne‖.  

2. W §  1 skreśla się  wyraz „przedłużania‖. 

3. W § 7 pkt 2 sformułowanie: „kopię umowy dot. zatrudnienia co najmniej jednego lekarza, posiadającego 

stosowne świadectwo, wydane przez właściwe władze lekarskie‖ zastępuje się sformułowaniem: „kopię umowy 

dot. zatrudnienia co najmniej jednego lekarza posiadającego licencję PZPN.‖ 

4. W § 7 pkt 4 sformułowanie: „zobowiązanie w przedmiocie zapewnienia udziału osób, o których mowa w pkt 

1-3 we wszystkich oficjalnych meczach pierwszej drużyny, oraz przynajmniej jednej z tych osób podczas 

każdego treningu ww. drużyny,‖ zastępuje się sformułowaniem „zobowiązanie w przedmiocie zapewnienia 

udziału osób, o których 

mowa w pkt 1-3  ( z wyjątkiem lekarza) we wszystkich oficjalnych meczach pierwszej drużyny, oraz 

przynajmniej jednej z tych osób podczas każdego treningu ww. drużyny. Obecność lekarza wymagana jest tylko 

podczas meczów rozgrywanych przez klub w roli gospodarza‖.   

5. W § 9 pkt 1 sformułowanie „posiadania stadionu piłkarskiego, na którym zgodnie z  

aktualnym zezwolenie mogą być przeprowadzone imprezy masowe, mającego minimum 2000 indywidualnych 

miejsc siedzących z oparciami‖ zastępuje się sformułowaniem  

 „posiadania stadionu piłkarskiego, na którym zgodnie z aktualnym zezwoleniem mogą być przeprowadzone 

imprezy masowe, mającego minimum 2000 indywidualnych miejsc siedzących z oparciami, z czego co najmniej 

500 miejsc zadaszonych‖.   

6. W § 9 pkt 2 sformułowanie: „posiadania – zgodnie  z obowiązującymi przepisami – dwóch zadaszonych 13-

miejscowych ławek dla piłkarzy rezerwowych i kierownictw drużyn‖, zastępuje się sformułowaniem:  

„posiadania: dwóch zadaszonych 13-miejscowych ławek dla piłkarzy rezerwowych i kierownictw drużyn – 

usytuowanych co najmniej 3  m od linii bocznej boiska, 2-miejscowego zadaszonego stanowiska dla sędziego 

technicznego oraz co najmniej czterech miejsc dla minimum czterech, odpowiednio oznakowanych noszowych, 

zaopatrzonych w 2 pary noszy z usztywnieniem‖. 

7. W § 9 pkt 3 sformułowanie:  „zapewnienia przylegającej do pola gry powierzchni do rozgrzewki 

zespołóworaz miejsc za bramkami dla rozgrzewki zawodników obu drużyn w czasie meczu‖, zastępuje się 

sformułowaniem „zapewnienia przylegającej do pola gry powierzchni do  rozgrzewki zawodników rezerwowych 

obu drużyn w czasie meczu‖. 

8. W § 9 pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  „zapewnienia co najmniej 50 miejsc siedzących dla 

VIP-ów,w tym 20 miejsc dla VIP-ów drużyny przyjezdnej oraz 4 miejsc, odpowiednio oznakowanych i 

zlokalizowanych po środku trybuny głównej, dla przedstawicieli PZPN‖. 

9. W § 9 pkt 5 otrzymuje nowe , następujące brzmienie:  „ zapewnienia minimum  30 miejsc w loży prasowej, w 

tym  co najmniej 15 miejsc wyposażonych w pulpity z łączami ISDN‖. 

10. W § 9 pkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „ posiadania odpowiednio wyposażonego 

pomieszczenia do udzielenia pierwszej pomocy medycznej zawodnikom i  sędziom‖. 

11. W § 9 pkt 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „ posiadania szatni o takim samym standardzie dla 

drużyn gospodarzy i gości, o powierzchni całkowitej 60 m2 każda, wyposażonej  w co najmniej 5 prysznicy, 2 

toalety z sedesami, umywalką, stół do masażu i tablicę do rozwiązań taktycznych‖. 

12. W § 9 pkt 8  otrzymuje  nowe następujące brzmienie: „posiadania szatni dla sędziów  o powierzchni co 

najmniej 25 m2, wyposażonej w natrysk, toaletę z sedesem 

i umywalką, stół i 5 krzeseł‖.  

13.  W § 9 pkt 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „ zapewnienia pomieszczenia dla delegata i 

obserwatora meczowego, wyposażonego w co najmniej stół, 5 krzeseł oraz telefon, znajdującego się w 

bezpośrednim sąsiedztwie szatni zawodników i szatni sędziów‖. 

14. W § 9 pkt 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  „zapewnienia pomieszczenia osobom wchodzącym w 

skład służb dowodzenia, z którego jest bezpośredni wgląd na    

widownię‖, 

15. W § 9 pkt 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „wyposażenia stadionu w system monitoringu 

wizyjnego (co najmniej rejestrator 8-kamerowy) zabezpieczający rejestrację obrazu widowni, ciągów 

komunikacyjnych oraz podejść do bram wejściowych‖, 

16. W § 9 pkt 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „nagłośnienia stadionu oraz  prowadzenia zawodów 

przez spikera posiadającego uprawnienia wydane przez PZPN i COS‖,  

17. W § 9 pkt 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „zapewnienia co najmniej 5 stanowisk dla 

komentatorów radiowych i telewizyjnych‖, 

18. W § 9 pkt 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „zapewnienia bezpośredniego i bezpiecznego wejścia  

na boisko zawodnikom i sędziom‖. 
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19. W § 9 pkt 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  „zapewnienia w obszarze strzeżonym parkingu dla co 

najmniej 1 autokaru i 10  samochodów osobowych  dla zawodników, sędziów, delegata, obserwatora i osób  

funkcyjnych‖. 

20. W § 9 pkt 16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   „zapewnienia odpowiedniej liczby toalet publicznych 

dla kibiców obu płci wg przelicznika: 1 sedes na 200 osób i 1 pisuar na 125 osób‖. 

21. W § 9 pkt 17 otrzymuje  nowe, następujące brzmienie:   „zapewnienie odpowiedniej liczby bufetów dla 

publiczności, w tym co najmniej  1 bufetu dla kibiców drużyny gospodarzy i 1 bufetu dla kibiców drużyny 

gości‖, 

22. W § 9 pkt 18 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „wyposażenie stadionu w tablice informacyjne i 

regulaminy przed   każdym wejściem i wjazdem oraz wyraźne oznakowanie wszelkich przejść w języku 

polskim‖. 

23. W § 9 pkt 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „zapewnienie co najmniej 5% pełnej pojemności 

stadionu dla kibiców drużyny gości w sektorze oddzielonym od pozostałej widowni‖. 

24. W§ 9 pkt 20 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  „zapewnienie pomieszczenia dla przeprowadzenia 

kontroli antydopingowej, w którym musi znajdować się toaleta z sedesem, umywalka z lustrem, 1 prysznic, 4 

krzesła,  4 wieszaki na odzież, lodówka i 1 biurko‖. 

25. W § 9 pkt 21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: : „zapewnienia w trakcie meczu  wyposażonego 

pomieszczenia pomocy medycznej dla widzów‖, 

26. W § 9 pkt 22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „zapewnienia odpowiedniego  

pomieszczenia osobom wchodzącym w skład służb stanowiska dowodzenia‖. 

27.  W § 9 pkt 23 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  „ wyposażenie stadionu w stabilne 

ogrodzeniezewnętrzne o wys. 2,5 m, wewnętrzne – jeżeli zachodzi konieczność zastosowania takiego ogrodzenia 

– o wys. 2,5 m oraz ogrodzenia płyty boiska o wysokości od 1,1 m do 2,2 m‖. 

28. W § 9 pkt 24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  „ zapewnienia, w pobliżu przejścia z boiska do szatni, 

miejsca dla przeprowadzenia przez reporterów telewizyjnych lub radiowych prezentacji lub wywiadów‖. 

29. W § 9 pkt 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „zapewnienie pomieszczenia roboczego dla 

przedstawicieli środków masowego przekazu o powierzchni co najmniej 20 m2, wyposażonego w krzesła i 

dostęp do systemów telekomunikacyjnych‖. 

30. W § 9 dodaje się pkt 26 w następującym brzmieniu: „zapewnienia pomieszczenia na konferencje prasowe dla 

co najmniej 20 uczestników wyposażonego w stół, krzesła i system nagłośnienia‖. 

31. W §  10 wyraz „powinny‖ zastępuje się  wyrazem „muszą‖. 

32. W  § 11 we wstępie wyraz „powinien‖ zastępuje się wyrazem „musi‖. 

33. W § 11 skreśla się pkt 3 , zaś dotychczasowe pkt pkt 4-5 otrzymują odpowiednio numerację pkt pkt 3-4.  

34. W § 11 dodaje się nowy pkt 5 w brzmieniu: „ zabronione jest łączenie funkcji określonych w  punktach 1,3 i 

4‖.  

35. W §  12 w pkt 2 wyraz „powinien‖ zastępuje się wyrazem „musi‖. 

36. W  § 13 skreśla się ust.  2,3 i 4. 

37. W § 13 dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numerację ust. 2. 

38.  W § 13 ust. 2 sformułowanie „w ust. 1-4‖ zastępuje się sformułowaniem „w ust. 1‖.  

39. W §§  14  i 16 sformułowanie „o których mowa w § 14‖ zastępuje się sformułowaniem „o których mowa w § 

13‖. cyfrę 14 zastępuje się  cyfrą 13. 

40. W §  17 w ust.3 sformułowanie: „ od 15 maja do 10 czerwca‖ zastępuje się sformułowaniem „ od 1 maja do 

31 maja‖ oraz skreśla się sformułowanie:  „ spadku z Ekstraklasy‖ , jak również sformułowanie „lub po 

rozegraniu meczów barażowych , wynikających z regulaminu rozgrywek na dany sezon‖.  

41. W § 17 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: „Wobec klubu, który nie złoży wniosku licencyjnego w 

wyżej podanym terminie, zostaną zastosowane sankcje określone w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN‖. 

42.  W § 19 ust. 1 po wyrazie „lustracji‖ dodaje się sformułowanie „wskazanych przez kluby‖.  

43.  W § 20 ust. 2  wyrazy „powinna zawierać‖ zastępuje się wyrazem „zawiera‖. 

44. W § 20 ust. 2 pkt 1 po wyrazie „klubu‖ skreśla się przecinek i dodaje sformułowanie „oraz miejsce 

rozgrywania spotkań w roli gospodarza‖.  

45. W § 23 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu :  „Opłata za odwołanie wynosi 1000 złotych‖. 

46. W § 25 pkt 4  otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  „zakaz rozgrywania w określonym czasie lub 

określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości 

będącej siedzibą klubu‖. 

47. W § 25 skreśla się pkt 5 , zaś dotychczasowy pkt 6 otrzymuje numerację pkt 5.  

48.   W § 32  sformułowanie „na sezon 2008/2009‖ zastępuje się  sformułowaniem  „na sezon 2010/2011‖.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2010.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/217 z dnia 17 czerwca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 

roku Zarządu PZPN dot. 

licencji dla klubów II ligi na sezon 2008/2009 i następne. 

 

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

 

W  Uchwale nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie w sprawie licencji dla klubów 

II ligi na sezon 2008/2009 i następne wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. W tytule uchwały  sformułowanie „ na sezon 2008/2009 i następne‖  zastępuje się sformułowaniem „na sezon 

2010/2011 i następne‖. 

 

2. W § 1 skreśla się wyraz  „przedłużania‖. 

 

3. W § 7 pkt.2 po wyrazie  „lekarza‖ dodaje się  sformułowanie „posiadającego licencję PZPN‖. 

 

4. W § 7 pkt.4 po wyrazach „o których mowa w pkt.1-3‖ dodaje się  w nawiasie sformułowanie  „/z wyjątkiem 

lekarza/‖ , a następnie po wyrazie „drużyny‖ dodaje się kropkę i zdanie : „Obecność lekarza wymagana jest 

tylko podczas meczów rozgrywanych przez klub w roli gospodarza‖. 

 

5. W § 7 pkt.5 lit.a  wyraz  „trzech‖ zastępuje się  wyrazem  „czterech‖, a następnie po wyrażeniu „klub II 

ligowy‖ dodaje się  sformułowanie „ nie uczestniczącym w rozgrywkach seniorów‖. 

 

6.  W  § 9 pkt. 1  otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.:  „posiadania stadionu piłkarskiego ,mającego co 

najmniej 1000 indywidualnych miejsc siedzących z oparciami, z czego co najmniej 250 miejsc zadaszonych‖. 

 

7. W  § 9 pkt. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: „posiadania : dwóch zadaszonych 13-miejscowych 

ławek dla piłkarzy rezerwowych i kierownictw drużyn –usytuowanych co najmniej 3 m od linii bocznej boiska , 

2-miejscowego zadaszonego stanowiska dla sędziego technicznego oraz co najmniej 4 miejsc dla 4-ch 

,odpowiednio oznakowanych noszowych , zaopatrzonych w 2 pary noszy z usztywnieniem‖. 

 

8. W § 9 pkt.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: „zapewnienia przylegającej  

do pola gry powierzchni do rozgrzewki zawodników obu drużyn w trakcie meczu‖. 

 

9. W § 9 pkt. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: „zapewnienia co najmniej 20  

miejsc siedzących dla VIP-ów , w tym 5 miejsc dla VIP-ów drużyny przyjezdnej oraz 4-ch miejsc odpowiednio 

oznakowanych i zlokalizowanych po środku trybuny głównej – dla przedstawicieli PZPN‖. 

 

10. W  § 9 pkt.5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: ‖zapewnienia co najmniej 20 miejsc z pulpitami dla 

przedstawicieli środków masowego przekazu‖. 

 

11.  W § 9 pkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.:„posiadania odpowiednio wyposażonego 

pomieszczenia do udzielenia pierwszej pomocy medycznej  zawodnikom i sędziom‖. 

 

12.  W § 9 pkt.7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj .: „ posiadania szatni o takim samym standardzie dla 

drużyn gospodarzy i gości, o powierzchni całkowitej co najmniej 50m2 każda, wyposażonej w co najmniej 5 

natrysków , toaletę z co najmniej 2 sedesami i umywalką oraz pomieszczenie mogące pomieścić 25 osób ze 

stołem do masażu i tablicą do rozwiązań taktycznych‖. 

 

13. W § 9 pkt.8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: „posiadania szatni dla sędziów o powierzchni co 

najmniej 20m2 ,wyposażonej w natrysk, toaletę z sedesem i umywalką oraz pomieszczenie do pracy 5 osób, ze 

stołem i krzesłami‖. 

 

14. W § 9  pkt.9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: „zapewnienia pomieszczenia dla delegata i 

obserwatora meczowego, wyposażonego w co najmniej stół, 5 krzeseł oraz telefon, znajdującego się w 

bezpośrednim sąsiedztwie szatni zawodników i szatni sędziów‖. 
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15. W § 9 pkt.10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.:  „zapewnienia pomieszczenia osobom wchodzącym 

w skład służb stanowiska dowodzenia , z którego jest bezpośredni wgląd na widownię‖. 

 

16. W § 9 pkt.11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj. : „wyposażenia stadionu w system monitoringu 

wizyjnego /co najmniej rejestrator 4-kamerowy/  - zapewniającego rejestrację obrazu widowni , ciągów 

komunikacyjnych oraz podejść do bram wejściowych.‖ 

 

17. W § 9 pkt.12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: „nagłośnienia stadionu oraz prowadzenia zawodów 

przez spikera posiadającego uprawnienia wydane przez PZPN i COS. 

 

18. W § 9 pkt. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: ‖zapewnienia co najmniej 2 stanowisk dla 

komentatorów radiowych i telewizyjnych‖. 

 

19. W § 9 pkt.14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj .:„zapewnienia bezpośredniego i bezpiecznego 

wejścia z szatni na boisko‖. 

 

20. W § 9 pkt. 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: „zapewnienia w obszarze strzeżonym parkingu dla 

co najmniej 1 autobusu i 10 samochodów osobowych dla zawodników, sędziów, delegata, obserwatora i osób 

funkcyjnych‖. 

 

21.W § 9 pkt. 16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.:„zapewnienia odpowiedniej liczby toalet 

publicznych dla kibiców obu płci, wg przelicznika: 1 sedes na 200  osób i 1 pisuar na 125 osób‖. 

 

22. W § 9 pkt.17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: „zapewnienia odpowiedniej liczby bufetów dla 

publiczności , w tym co najmniej 1 bufetu dla kibiców drużyny gospodarzy i 1 bufetu dla kibiców drużyny 

gości‖. 

 

23. W § 9 pkt. 18 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: „wyposażenia stadionu  w tablice informacyjne i 

regulaminy przed każdym wejściem i wjazdem oraz wyraźne oznakowanie  wszelkich przejść w języku 

polskim‖. 

 

24. W § 9 pkt. 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: „zapewnienia co najmniej 5% pełnej pojemności 

stadionu dla kibiców drużyny gości – w sektorze oddzielonym od pozostałej widowni .‖ 

 

25. W § 9 pkt. 20 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.:„zapewnienia pomocy medycznej dla widzów w 

trakcie meczu w odpowiednio wyposażonym punkcie pomocy medycznej‖. 

 

26.W § 9 pkt.21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: „wyposażenia stadionu w stabilne ogrodzenie : 

zewnętrzne o wys. 2,5m , wewnętrzne – jeżeli zachodzi konieczność zastosowania takiego ogrodzenia – o wys. 

również 2,5m  oraz ogrodzenie płyty boiska o wys. od 1,1m do 2,2m.‖ 

 

27.W § 9 pkt.22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: „zapewnienia miejsca dla przeprowadzania przez 

reporterów radiowych i telewizyjnych  prezentacji lub wywiadów w pobliżu przejścia z boiska do szatni‖. 

 

28.W § 9 pkt. 23 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: ‖zapewnienia pomieszczenia roboczego dla 

przedstawicieli środków masowego przekazu o powierzchni co najmniej 20m2 , wyposażonego w krzesła i 

dostępdo systemów telekomunikacyjnych‖. 

 

29.W § 9 pkt. 24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie tj.: „zapewnienia pomieszczenia na konferencje 

prasowe dla co najmniej 20 uczestników, wyposażonego w stół , krzesła i system nagłośnienia‖. 

 

30.  W §  10 wyraz  „powinny‖ zastępuje się wyrazem „muszą‖. 

 

31. W § 11 wyraz  „powinien‖ zastępuje się wyrazem „musi‖. 

 

32. W § 11 skreśla się dotychczasowy  pkt.3 . 

 

33.  W § 11 dotychczasowy pkt.4 otrzymuje numerację pkt.3,  a dotychczasowy pkt.5 numerację pkt. 4. 

 

34 .W § 11 pkt. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie :3) w klubie musi być  
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kierownik do spraw bezpieczeństwa posiadający uprawnienia państwowe , 

przebywający na obiekcie klubowym przed, w trakcie i po zakończeniu spotkania piłkarskiego.‖ 

 

35. W § 11 dodaje się pkt. 5 w  brzmieniu : „ zabronione jest łączenie funkcji określonych w pkt. 1,3 i 4 

niniejszego paragrafu‖. 

 

36. W § 11 dodaje się pkt. 6 w  brzmieniu: „wskazać osobę będącą pełnomocnikiem klubu ds. procedury 

licencyjnej wraz z podaniem jej danych kontaktowych tj. imienia i nazwiska, stanowiska, telefonu oraz adresu e-

mail‖.        

 

37. W § 13 – w pkt.1 podpkt.2 i 3 skreśla się wyraz „powinien‖. 

 

38. W §  14 -  skreśla się  ust. 2, 3 i 4.   

 

39. W § 14 ust.5 otrzymuje numerację  ust.2, przy czym  skreśla się w nim  cyfrę 4. 

 

40. W §  18  ust. 1 skreśla się sformułowanie „począwszy od sezonu 2008/2009‖.  

 

41. W § 18 ust. 3  sformułowanie „od 15 maja do 10 czerwca‖ zastępuje się  sformułowaniem „od 1 maja do 31 

maja‖ oraz skreśla się sformułowanie „w wyniku spadku z I ligi‖. 

 

42. W § 18 dodaje się ust. 4  w brzmieniu : „4. Wobec klubu ,który nie złoży wniosku licencyjnego w wyżej  

podanym terminie, zostaną  zastosowane sankcje określone w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.‖ 

 

43. W §  19 ust.1 po słowie „klubu‖ skreśla się  przecinek i dodaje sformułowanie : 

„oraz miejsce rozgrywania spotkań w roli gospodarza.‖ 

 

44. W § 21 ust.2  wyrazy „powinna zawierać‖ zastępuje się  wyrazem „zawiera‖.  

 

45. W § 21 ust. 1 pkt.1 po słowie „klubu‖ dodaje się  sformułowanie „oraz miejsce  

rozgrywania spotkań w roli gospodarza‖. 

 

46. W § 24 ust. 2 dodaje się nowe zdanie 2 w brzmieniu : „Opłata za odwołanie wynosi 500zł‖. 

 

47. W §  26 ust. 4 sformułowanie „zakaz transferów‖ zastępuje się  sformułowaniem „zakaz rozgrywania w 

określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie 

sportowym w miejscowości 

będącej siedzibą klubu „. 

 

48. W § 26 ust. 5 sformułowanie „odmowa przyznania lub przedłużenia licencji‖ zastępuje się  sformułowaniem 

„zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości  meczów na obiektach sportowych w 

miejscowości będącej siedzibą klubu.‖ 

 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.         

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2010 roku.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr IX/218 z dnia 17 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

trenerów reprezentacji narodowych kobiet 

 

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

 

I. Odwołuje się pp.: 

Jana Stępczaka – z funkcji trenera  reprezentacji „A‖ kobiet, 
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Mateusza Smudę – z funkcji trenera reprezentacji U-19 kobiet, 

Jerzego Miedzińskiego – z funkcji trenera reprezentacji U-17 kobiet. 

 

II. Powołuje się pp.: 

Roberta Góralczyka – na funkcję trenera reprezentacji „A‖ kobiet, 

Wojciecha Basiuka – na funkcję  trenera  reprezentacji U-19 kobiet, 

Mateusza Smudę – na funkcję trenera reprezentacji U-17 kobiet, 

Zbigniewa Witkowskiego – na funkcję trenera reprezentacji U-15 kobiet.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

219 

 

Uchwała nr IX/219 z dnia 17 czerwca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania zespołu ds. rozpatrzenia zagadnień 

organizacyjno-finansowych dot. klubów II ligi 

 

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

 

I. Powołuje się zespół ds. rozpatrzenia zagadnień organizacyjno-finansowych ds.  klubów II ligi w następującym 

składzie:      

 

1. Marcin Animucki  

2. Zdzisław Czarnecki 

3. Wojciech Jugo  

4. Janusz Matusiak  

5. Jolanta Papuga      

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr IX/220 z dnia 17 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia projektu Aneksu do umowy między PZPN a Ekstraklasa S.A. 

 

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

 

I. Przyjmuje się projekt Aneksu do umowy między PZPN a Ekstraklasa S.A., stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/221 z dnia 17 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

konsultantów Zarządu ds. budowy nowej siedziby   

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Powołuje się konsultantów Prezesa PZPN ds. budowy nowej siedziby w osobach: Pana Stefana Antkowiaka i 

Pana Zdzisława Kręciny.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/222 z dnia 17 czerwca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia cen   

biletów na mecz Polska – Irlandia Północna – na Stadionie Śląskim  

w Chorzowie w dniu 5 września 2009 roku 

 

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

 

I. Ustala się następujące ceny biletów na mecz Polska – Irlandia Północna – na Stadionie Śląskim w Chorzowie 

w dniu 5 września 2009 roku: 40 zł, 70 zł, 100 zł, 130 zł, 160 zł i 220 zł 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/223 z dnia 17 czerwca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia miejsca rozegrania meczu eliminacji 

Mistrzostw Europy Polska-Słowacja w dniu 14.10.2009 roku 

 

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

 

I. Ustala się, iż mecz eliminacji Mistrzostw Europy Polska – Słowacja w dniu 14.10.2009 roku odbędzie się na 

Stadionie Śląskim w Chorzowie.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/224 z dnia 17 czerwca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia cen biletów na mecz 

towarzyski Polska-Grecja w Bydgoszczy 

 

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

 

I. Ustala się następujące ceny biletów na mecz towarzyski Polska-Grecja w Bydgoszczy: 40 zł, 70 zł i 100 zł.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/225 z dnia 17 czerwca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia miejsca rozegrania meczu eliminacji 

Młodzieżowych Mistrzostw Europy U21 Polska-Finlandia  

w dniu 8 września 2009 roku 

 

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

 

I. Ustala się, iż mecz eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy Polska – Finlandia w dniu 8 września 2009 

roku odbędzie się na Stadionie w Grodzisku Wielkopolskim.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/226 z dnia 17 czerwca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych z dnia 8 

czerwca 2009 roku dot. zmiany miejsca rozegrania meczu kwalifikacyjnego Polska – Irlandia Północna ze 

stadionu w Szczecinie  

na Stadion Śląski w Chorzowie.    

 

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany miejsca 

rozegrania meczu kwalifikacyjnego Polska – Irlandia Północna ze stadionu w Szczecinie na Stadion Śląski w 

Chorzowie.  

   

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/227 z dnia 17 czerwca 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie zatwierdzenia Uchwały 

Komisji ds. Nagłych z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie odwołania meczów barażowych o miejsce w 

rozgrywkach Ekstraklasy w piłce nożnej w sezonie 2009/2010 wyznaczonych na 13 i 17 czerwca 2009 roku 

 

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 12 czerwca w sprawie odwołania meczów 

barażowych o miejsce w rozgrywkach Ekstraklasy w piłce nożnej w sezonie 2009/2010  wyznaczonych na 13 i 

17 czerwca 2009 roku o następującej treści: 

 

Mając na uwadze następujące okoliczności: 

 

I. treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2009 roku (sygn. akt III PO 11/08) uchylającego 

orzeczenie Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w sprawie Klubu 

Widzew Łódź S.A. i przekazującego sprawę  Trybunałowi Arbitrażowemu PKOL do ponownego rozpoznania, 

 

II. konieczność zajęcia merytorycznego stanowiska przez Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych PZPN 

odnośnie 3 skarg złożonych przez ŁKS Łódź S.S.A. na działanie ww. Komisji do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie – celem jego przekazania w najbliższym czasie do  sądu administracyjnego 

 

Komisja do Spraw Nagłych PZPN - działając na podstawie art. 34 § 2 Statutu PZPN - postanowiła: 
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1. Zobowiązać Wydział Gier PZPN – w porozumieniu z Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa S.A. 

– do odwołania meczów barażowych o miejsce w rozgrywkach Ekstraklasy w piłce nożnej w sezonie 2009/2010 

wyznaczonych na 13 i 17 czerwca 2009 roku. 

 

2. Decyzje odnośnie ww. meczów barażowych podjąć w późniejszym terminie, uwzględniając konieczność 

rozpatrzenia spraw klubów: Widzew Łódź S.A. i ŁKS Łódź S.S.A. odpowiednio przez Trybunał Arbitrażowy 

PKOL oraz przez Komisję Odwoławczą d.s. Licencji Klubowych PZPN i Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Warszawie. 

 

3. Zwrócić się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim o rozpoznanie 

sprawy klubu Widzew Łódź S.A. w możliwie krótkim czasie.  

 

4. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                            

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN X/09 

Z DNIA 26 i 27 CZERWCA 2009 ROKU 

 

228 

 

Uchwała nr X/228 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie proponowanego składu  

Prezydium oraz Komisji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN zaplanowanego na dzień 27 

czerwca 2009 roku 

 

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

  

a) Zarząd PZPN przedkłada delegatom Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN kandydaturę Eugeniusza 

Nowaka (Kujawsko-Pomorski ZPN) na funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz kandydatury 

Damiana Bartyli (Polonia Bytom) i Jerzego Kowalskiego (Małopolski ZPN) na funkcje Zastępców 

Przewodniczącego Walnego Zebrania.  

 

b) Równocześnie proponuje się następujące osoby do poszczególnych Komisji Zjazdowych: 

  

KOMISJA MANDATOWA 

 

1. Zdzisław Łazarczyk   Mazowiecki ZPN    

2. Tadeusz Kulik   Podkarpacki ZPN  

3. Krzysztof Buller   Wielkopolski ZPN 

 

KOMISJA STATUTOWA  

 

1. Józef Komandzik   Śląski ZPN   

2. Maciej Bukowiecki  Łódzki ZPN 

3. Aleksander Cimer   Małopolski ZPN    

4. Mariusz Jurczewski   Jagiellonia Białystok   

5. Wojciech Jankowski   Zachodniopomorski ZPN 

 

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 

1. Ryszard Niemiec   Małopolski ZPN 

2. Tadeusz Leszczyński   Zachodniopomorski ZPN 

3. Piotr Janczar    Opolski ZPN  

4. Grzelka Jan    Łódzki ZPN 

5. Pryciuk Stanisław   Lubelski ZPN 

6. Dudka Tadeusz   Korona Kielce   
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7. Rojek Andrzej   Odra Wodzisław Śląski   

 

c) Na funkcje Sekretarzy proponuje się następujące osoby: 

 

1. Krzysztof Straszewski   Kujawsko-Pomorski ZPN  

2. Ryszard Polak    Łódzki ZPN  

3. Józef Grząba    Śląski ZPN 

4. Tadeusz Babij    Lubuski ZPN   

 

d) Na funkcje Weryfikatorów protokołu Walnego Zgromadzenia proponuje się następujące osoby: 

 

1. Józef Drabicki   Piast Gliwice    

2. Andrzej Kozłowski   Kujawsko-Pomorski ZPN  

3. Zdzisław Cichy   Wielkopolski ZPN   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

229 

 

Uchwała nr X/229 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  przyjęcia projektu zmian do Statutu PZPN na 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN  

zwołane na dzień 27 czerwca  2009 roku   

 

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

 

I. Zarząd PZPN rekomenduje pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekt zmian do Statutu 

PZPN, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

Załącznik do Uchwały nr  X/229 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

 

 

U C H W A Ł A 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 z dnia  27 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w Statucie PZPN 

 

Na podstawie art. 26 pkt 1) w związku z art. 77 Statutu PZPN postanawia się co następuje: 

 

I. W Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W art. 12 par. 1 dodaje się nowy pkt 32) w brzmieniu: 

32) organizowanie i prowadzenie instytucji wolontariatu dla potrzeb organizowania zawodów piłkarskich 

rozgrywanych w Polsce. 

 

2. W art. 13 par. 1 pkt d) skreśla się wyrazy „działająca w ramach Wydziału Gier‖. 

 

3. W art. 14 par. 2 .1. wyrazy „w najwyższej klasie rozgrywkowej‖ zastępuje się  

wyrazami „w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych‖. 

 

4. W art. 14 par. 2.2 wyrazy „w najwyższej klasie rozgrywkowej‖ zastępuje się wyrazami „w dwóch 

najwyższych klasach rozgrywkowych‖. 

 

5. W art. 14 par. 2.3 wyrazy „w najwyższej klasie rozgrywkowej‖ zastępuje się wyrazami „w dwóch 

najwyższych klasach rozgrywkowych‖.  
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6. W art. 19 par.2 po wyrazie „ UEFA‖ dodaje się  przecinek i skreśla się wyrazy „lub inny‖.  

 

7. W art. 19 par. 2 po wyrazie „piłkarski‖ dodaje się sformułowanie „lub spory, o których mowa w art. 43 par.9‖. 

 

8. W art. 31 par. 1  otrzymuje nowe brzmienie:   

Par. 1 Walne Zgromadzenie Delegatów może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

 

9. W art. 31 par. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

Par. 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz do roku, przy czym co cztery lata  ma ono 

charakter Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. 

 

10. W art. 31 dotychczasowy par.  2 otrzymuje numerację par. 3. 

 

11. W art. 31 par. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

Par. 4 Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Delegatów powinien zawierać propozycję 

porządku jego obrad. 

 

12. W art. 31 dotychczasowe par. par. 3-8 otrzymują numerację par. par. 5-10.  

 

13.  W art. 38 par. 2-3 otrzymują nowe następujące brzmienie: 

Par. 2 Posiedzenia Zarządu  są  zwoływane przez Prezesa PZPN lub na wniosek więcej niż ½ członków Zarządu 

złożony wraz z propozycją porządku obrad. Prezes PZPN zwołuje je w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

stosownego wniosku. 

Par. 3 Posiedzenia Zarządu mają charakter niejawny. Zarząd może jednak zaprosić osoby trzecie do udziału w  

posiedzeniach. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają prawa głosu : mogą one przedstawiać 

opinie i zabierać głos w dyskusji jedynie za zgodą Zarządu. 

 

14.    W art. 38 dodaje się nowe par. 4-6 w następującym brzmieniu: 

Par. 4 O ile Statut lub regulamin, o którym mowa  w par. 8, nie stanowi inaczej, decyzje (uchwały) Zarządu 

zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Zarządu . 

Głosy nieważne lub wstrzymujące się od głosowania nie są brane pod uwagę podczas obliczania większości 

głosów . W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa PZPN.  

Par. 5 W sprawach osobowych głosowanie ma charakter tajny, jeżeli  żądanie w tym przedmiocie zgłosi co 

najmniej 1/3 członków Zarządu obecnych  na posiedzeniu . W takim wypadku głosowanie przeprowadza 

komisja skrutacyjna składająca się z trzech członków Zarządu wybranych przez Zarząd w głosowaniu jawnym . 

Par. 6 Posiedzenia Zarządu są protokołowane, względnie sporządzany jest stenogram. Protokół lub stenogram 

podpisywany jest przez Prezesa PZPN lub Wiceprezesa pełniącego jego obowiązki w razie nieobecności Prezesa 

PZPN i protokolanta (stenotypistę). Zarząd zatwierdza protokół (stenogram ) na tym samym lub – w razie braku 

takiej możliwości – na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

 

15.   W art. 38 dotychczasowe par. 3 i 4 otrzymują numerację par. 7 i 8.  

 

16. W  art. 43 wprowadza się nowe par.par  2 -  10  w  brzmieniu:  

Par. 2. Izba d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych powołana jest do orzekania w przedmiocie istnienia, 

ważności lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich (mających charakter umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej),  podejmowania innych decyzji w sprawie zapewnienia stabilności kontraktowej zawodników 

będących stronami takiej umowy oraz w sprawach dotyczących mechanizmu solidarności.  

Par. 3.  Izba d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych składa się z wybranych na okres kadencji władz Związku:  

a) przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, wybranych zgodnie przez przedstawicieli piłkarzy i klubów, o 

których mowa w pkt b) i c)  z listy przynajmniej 5 osób, wskazanych przez Zarząd PZPN,  

b) pięciu  przedstawicieli piłkarzy wybranych przez  Zarząd PZPN na wniosek Polskiego Związku Piłkarzy,  

c) pięciu przedstawicieli klubów, wybranych przez Zarząd PZPN na wspólny wniosek Spółki Ekstraklasa S.A. 

oraz Piłkarskiej Ligi Polskiej.  

Par. 4 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Izby muszą posiadać wykształcenie prawnicze.  

Par. 5.  W skład Izby nie może wchodzić więcej niż jedna osoba z jednego klubu.  

Par. 6.  W razie ustąpienia lub odwołania któregokolwiek z członków Izby uzupełnienie jej składu następuje w 

drodze wyboru członka, przy uwzględnieniu zasad, o których mowa w par.par. 3-5.   
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Par. 7. W pierwszej instancji Izba orzeka w składzie trzyosobowym, z udziałem Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego Izby. W skład Zespołu Orzekającego – z wyłączeniem przewodniczącego - musi w 

każdym przypadku wchodzić równa liczba przedstawicieli piłkarzy i klubów. 

Par. 8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Izby z uzasadnieniem strona niezadowolona z jej 

rozstrzygnięcia może złożyć odwołanie do 5-osobowego składu orzekającego Izby, w którego skład wchodzić 

powinna równa liczba przedstawicieli piłkarzy i klubów oraz Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, którzy 

nie orzekali w I instancji.  

Par. 9. W terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji 5-osobowego zespołu Izby z uzasadnieniem  strona 

niezadowolona z jej rozstrzygnięcia może złożyć odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu 

MKOL w Lozannie.   

Par. 10. Zasady i tryb postępowania przed Izbą d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych, przy uwzględnieniu 

standardowych przepisów FIFA określa w formie regulaminu Zarząd PZPN.  

 

17. W art.51 § 3 skreśla się wyrazy „ Izby d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych‖. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 
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Uchwała nr X/230 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia projektu Uchwały  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie abolicji wobec klubów piłkarskich za przewinienia 

dyscyplinarne związane z korupcją w piłce nożnej 

  

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

 

I. Zarząd PZPN rekomenduje pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekt Uchwały w sprawie 

abolicji wobec klubów piłkarskich za przewinienia dyscyplinarne związane z korupcją w piłce nożnej, 

stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

Załącznik do Uchwały nr  X/230 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

 

Projekt 

Uchwała z dnia 27 czerwca 2009 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie abolicji wobec klubów piłkarskich za przewinienia 

dyscyplinarne związane z korupcją w piłce nożnej 

 

Na podstawie art. 26 ust. 15 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

Od dnia 1 lipca 2009 roku organy dyscyplinarne i jurysdykcyjne PZPN umarzają już wszczęte i odmawiają 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawach przewinień dyscyplinarnych w postaci przekupstwa 

sportowego popełnionych w okresie do dnia 30.06.2005 r., w których obwinionym są lub byliby członkowie 

PZPN, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 1 Statutu PZPN. 

 

§ 2 

Niniejsza Uchwała nie dotyczy osób fizycznych. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 
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Uchwała 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: 

 

§ 1 

Cel Uchwały 

 

1.  Celem niniejszej uchwały jest upowszechnienie w Polskim Związku Piłki Nożnej systemu kształcenia 

trenerów zgodnego z wymogami Konwencji UEFA o Wzajemnym  Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich oraz 

Karty Grassroots UEFA.  

 

2. Prowadzenie kursów kształcenia animatorów i trenerów oraz wydawanie dyplomów wszystkich kategorii, tj. 

PZPN C, UEFA B,  UEFA A  i UEFA PRO przysługuje wyłącznie Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. 

     

3. Mając na uwadze ust.1  niniejszej uchwały Polski Związek Piłki Nożnej postanawia rozszerzyć możliwość 

organizowania kursów kształcenia animatorów i trenerów piłki nożnej kategorii UEFA B na Związki Piłki 

Nożnej oraz Okręgowe Związki Piłki Nożnej, w systemie zgodnym z cytowaną wyżej Konwencją UEFA i Kartą 

Grassroots UEFA. 

   

§ 2 

Ogólne ustalenia dotyczące organizacji kursów kształcenia 

animatorów PZPN C i trenerów UEFA B, UEFA A  i UEFA PRO 

 

1.  Organem Polskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdzającym i koordynującym program kształcenia 

animatorów i trenerów jest Wydział Szkolenia PZPN i powołana w tym celu przez Wydział Szkolenia PZPN i 

zatwierdzana  przez Zarząd PZPN Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. Nadzór nad ww. 

organem sprawuje Wiceprezes PZPN ds. Szkoleniowych.       

 

2. W skład Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN wchodzą: 

           Przewodniczący Wydziału Szkolenia PZPN 

            Dwóch przedstawicieli Wydziału Szkolenia PZPN w tym przedstawiciel Wydz.   

            Piłkarstwa Kobiecego PZPN 

            Prezes Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej             

            Dyrektor Sportowy PZPN   

            Główny Specjalista ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN      

            Dyrektor Szkoły Trenerów PZPN   

3.  Jednostką PZPN realizującą pełny program kształcenia animatorów i trenerów jest Szkoła Trenerów PZPN.  

 

4.  PZPN może udzielić  jednorazową zgodę na organizację kursu kształcenia PZPN C i UEFA B Związkowi 

Piłki Nożnej lub Okręgowemu Związkowi Piłki Nożnej, który działa w porozumieniu z jego macierzystym 

Związkiem Piłki Nożnej pod warunkiem, że pełna kontrola nad realizacją programu przysługuje w każdym 

przypadku zgodnie z wymogami niniejszej uchwały Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.   

 

§ 3 

Uregulowania dotyczące prawa organizacji kursów animatora PZPN C 

 

1.  Prawo organizowania  kursów kształcenia animatorów przysługuje Szkole Trenerów PZPN.  

 

2.  Z zastrzeżeniem treści par. 2 ust. 4 uchwały, PZPN może udzielić zgodę jednorazową na organizację kursu 

kształcenia animatorów PZPN C przez Związek Piłki Nożnej, Okręgowy Związek Piłki Nożnej, pod warunkiem 

spełnienia procedury uregulowanej niniejszą Uchwałą, tzn:      

2.1  złożenia do PZPN formalnego wniosku o zatwierdzenie kursu kształcenia animatorów PZPN C wraz z 

wymaganymi  dokumentami tj. programem  kursu, planem realizacji programu, listą wykładowców, listą 

uczestników kursu.  
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2.2  pozytywnego rozpatrzenia przez Komisję Kształcenia Trenerów PZPN wniosku o zatwierdzenie kursu 

kształcenia animatorów PZPN C na podstawie złożonej dokumentacji oraz oceny hospitującego kurs eksperta 

szkoleniowego / trenera edukatora delegowanego przez Wydział Szkolenia PZPN. (na podst. Regulaminu UEFA 

patrz zał. 1)    

 

3. Delegat PZPN prowadzący hospitację, konsultacje organizacyjno-merytoryczne oraz ocenę kursu PZPN C 

zobowiązany jest do złożenia do Wydziału Szkolenia PZPN raportu z odbytej wizytacji w  terminie do 7 dni.     

3.1 Z tytułu prowadzonych hospitacji, konsultacji organizacyjno-merytorycznych i oceny kursu przez 

delegowane w tym celu przez Komisję Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN  lub Wydział Szkolenia 

PZPN osoby, przysługuje każdej z wydelegowanych osób zwrot kosztów podróży oraz ekwiwalent w wysokości 

600 zł. za każdy dzień prowadzonej hospitacji.   

 

4. Dyplomy animatora PZPN C, na podstawie protokołu podpisanego przez Komisję Egzaminacyjną, w składzie, 

której winien być delegat Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN lub Wydziału Szkolenia 

PZPN, wydaje PZPN za odpłatnością 50 zł za dyplom.   

 

§ 4 

Kryteria przyjęć na kurs animatorów PZPN C 

  

1. Kandydatem na kurs animatorów PZPN C może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

1.1 ma ukończone 18 lat, 

1.2 przedstawi zaświadczenie wystawione przez macierzysty Związek Piłki Nożnej stwierdzający staż 

zawodniczy w rozgrywkach WZPN /OZPN dowolnego szczebla lub zaświadczenie o wykonywaniu zawodu 

nauczyciela wychowania fizycznego lub dyplom ukończenia szkoły / uczelni o kierunku pedagogicznym,  

1.3 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie 

zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie, 

1.4 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

§ 5 

Uregulowania dotyczące prawa organizacji kursów UEFA B, UEFA B Wyrównawczego 

 

1. Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA B, UEFA B Wyrównawczego przysługuje Szkole 

Trenerów PZPN. 

 

2.  Z zastrzeżeniem treści par. 2 ust. 4 uchwały, PZPN może udzielić zgodę jednorazową na organizację kursu 

trenerów UEFA B, UEFA B Wyrównawczego przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, Okręgowy Związek 

Piłki Nożnej,  pod warunkiem spełnienia procedury uregulowanej niniejszą Uchwałą, tzn:     

2.1  złożenia do PZPN formalnego wniosku o zatwierdzenie kursu kształcenia trenerów UEFA B wraz z 

wymaganymi  dokumentami tj. programem  kursu, planem realizacji programu, listą wykładowców, listą 

uczestników kursu.  

2.2  pozytywnego rozpatrzenia przez Komisję Kształcenia Trenerów PZPN wniosku o zatwierdzenie kursu 

kształcenia trenerów UEFA na podstawie złożonej dokumentacji oraz oceny hospitującego kurs eksperta 

szkoleniowego / trenera edukatora delegowanego przez Wydział Szkolenia PZPN. 

3. Delegat PZPN prowadzący hospitację, konsultacje organizacyjno-merytoryczne oraz ocenę kursu UEFA B 

zobowiązany jest do złożenia do Wydziału Szkolenia PZPN raportu z odbytej wizytacji w  terminie do 7 dni.     

3.1 Z tytułu prowadzonych hospitacji, konsultacji organizacyjno-merytorycznych i oceny kursu przez 

delegowane w tym celu przez Komisję Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN  lub Wydział Szkolenia 

PZPN osoby, przysługuje każdej z wydelegowanych osób zwrot kosztów podróży oraz ekwiwalent w wysokości 

600 zł za każdy dzień prowadzonej hospitacji.   

4. Dyplomy UEFA B, na podstawie protokołu podpisanego przez Komisję Egzaminacyjną, w składzie, której 

winien być delegat Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN lub Wydziału Szkolenia PZPN, 

wydaje PZPN za odpłatnością 200 zł za dyplom. 

  

§ 6 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B, Kurs Wyrównawczy UEFA B 

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

1.1 ma ukończone 19 lat, 

1.2 przedstawi zaświadczenie wystawione przez macierzysty Związek Piłki Nożnej stwierdzający staż 

zawodniczy w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla,  
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1.3 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie 

zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie, 

1.4 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

2. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

2.1  posiada legitymację instruktora piłki nożnej, 

2.2 lub posiada ukończony kurs animatorów piłki nożnej i aktualną licencję PZPN C uprawniającą do 

prowadzenia zespołów dziecięcych do 12 lat.  

2.3 spełnia kryteria zawarte w punktach 1.3, 1.4  niniejszego paragrafu. 

 

 

§ 7 

Uregulowania dotyczące prawa organizacji kursów UEFA A, Wyrównawczego UEFA A 

Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA A i wyrównawczego UEFA A przysługuje wyłącznie 

Szkole Trenerów PZPN.  

 

§ 8 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A, Wyrównawczy UEFA A 

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

1.1 posiada dyplom UEFA B,  

1.2 ma ukończone 21 lat,  

1.3  posiada minimum wykształcenie średnie,   

1.4  posiada udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy szkoleniowej z tytułem trenera UEFA B, lub 

legitymuje się poświadczonym minimum 7 letnim stażem zawodniczym w Ekstraklasie / I Lidze do sezonu 

2007/8, jeżeli nie posiada dyplomu trenera UEFA B, 

1.5  przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę, macierzysty Związek 

Piłki Nożnej, 

1.6 przedstawi zaświadczenia o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez 

macierzysty Związek Piłki Nożnej,  

1.7 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie 

trenerskim, 

1.8 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych. 

2. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

2.1  posiada minimum dyplom trenera Klasy II,  

2.2  spełnia pozostałe kryteria zawarte w punktach 1.7, 1.8, 1.9 niniejszego paragrafu. 

 

§ 9 

Uregulowania dotyczące organizacji kursów UEFA PRO, Wyrównawczego UEFA PRO 

Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA PRO, kursów wyrównawczych UEFA PRO 

przysługuje wyłącznie Szkole Trenerów PZPN.    

                                              

§ 10 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA  PRO, Wyrównawczy UEFA PRO 

1.  Kandydatem na kurs trenerów UEFA PRO może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

1.1 posiada dyplom trenera UEFA A,   

1.2 posiada minimum maturę, 

1.3 posiada udokumentowany co najmniej 3-letni okres pracy na stanowiskach: I-go trenera z zespołami II ligi 

lub reprezentacji Polski młodzieżowych U-21 / U-23 lub reprezentacji Polski seniorów B / A lub co najmniej 3-

letni okres pracy na stanowiskach: I-go trenera z zespołami Młodej Ekstraklasy w tym 1 rok na stanowisku I-go 

trenera z zespołami II ligi lub posiada udokumentowany półroczny okres pracy  w sezonie wiosennym z 

zespołem II ligi na stanowisku I-go trenera z licencją trenerską PZPN i uzyskuje z tym zespołem awans do I 

Ligi. 

1.4 przedstawi zaświadczenia o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez Polski lub 

macierzysty Związek Piłki Nożnej, 

1.5 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie 

trenerskim, 

1.6 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

2. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA PRO może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 
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2.1  posiada dyplom trenera Klasy I lub Mistrzowskiej wydany przed 22 listopada 2002 roku lub dyplom trenera 

Klasy I wydany po 22 listopada 2002 roku oraz dyplom trenera UEFA A, 

2.2  posiada licencję trenerską PZPN uprawniającą do prowadzenia zespołów II ligi oraz udokumentowany staż 

pracy na stanowisku I trenera zespołu II ligi przez minimum 2 / 3 lata. 

2.3  spełnia pozostałe kryteria zawarte w punktach 1.4, 1.5, 1.6 niniejszego paragrafu. 

  

 

§ 11 

Wzory dyplomów animatora PZPN C i dyplomów trenerskich  

UEFA B, UEFA A, UEFA PRO 

W przypadku dyplomów animatora PZPN C obowiązuje wzór zatwierdzony przez Zarząd PZPN (patrz zał.), a w 

przypadku dyplomów UEFA B, UEFA A i UEFA PRO obowiązuje wzór  zatwierdzony przez UEFA, zgodny z 

Wymogami Konwencji UEFA o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji trenerskich. (patrz zał.). 

                                                               

§ 12 

Traci moc uchwała XV/204 z dnia 27.08.2007 Zarządu PZPN w sprawie upowszechniania systemu kształcenia   

trenerów piłki nożnej kategorii UEFA B, UEFA A i UEFA PRO.  

 

§ 13 

 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                           Prezes  PZPN Grzegorz  Lato 

 

Załącznik 1 

 

Wyciąg z regulaminu UEFA w sprawie przepisów dla Komisji UEFA, Paneli Ekspertów, Instruktorów, 

Obserwatorów Meczowych na lata 2006-2009  

 

4.2 UEFA Instruktorzy 

 

4.2.2 Instruktorzy Techniczni / Szkoleniowi 

 

1. Lista instruktorów technicznych / szkoleniowych jest utworzona z ekspertów w dziedzinie spraw 

szkoleniowych. 

Odpowiedzialnym za administrowanie listą jest Szef Kształcenia Trenerów (Head of Football Education). 

 

2. Instruktorzy techniczni / szkoleniowi zapewniają doradztwo w dziedzinie spraw szkoleniowych dla UEFA, 

związków narodowych, klubów, innych agencji, itd. w razie takiej potrzeby.   

 

3. Instruktorzy techniczni / szkoleniowi są ekspertami, którzy mogą być zaproszeni do reprezentowania UEFA 

na konferencjach, kursach lub meczach.  

Ponadto w przypadku, gdy UEFA jest poproszona przez związek narodowy lub inną organizację zewnętrzną o 

rekomendowanie ekspertów w tej dziedzinie, lista ekspertów będzie w takim przypadku udostępniona. 
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Uchwała nr X/232 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

treści zapisu § 13 pkt 1 Uchwały nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 

licencji dla klubów II ligi na sezon 2008/2009  

 

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

 

I. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do treści zapisu § 13 pkt 1 Uchwały nr V/80 z dnia 12 i 13 

kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 2008/2009, zgodnie z którym 

klub wnioskujący o otrzymanie licencji musi posiadać wystarczające środki finansowe lub możliwości 

kredytowe pozwalające na zachowanie płynności finansowej w okresie do zakończenia najbliższego sezonu 

piłkarskiego – przyjmuje się, iż zgodnie z treścią ww. Uchwały dokumentami wystarczającymi do stwierdzenia 

306



płynności finansowej klubu ubiegającego się o licencję jest oświadczenie osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w klubie o posiadaniu płynności finansowej na najbliższy sezon piłkarski oraz stosowne 

zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości z tytułu podatków i właściwego zakładu 

ubezpieczeń społecznych o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr X/233 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   

uzupełnienia składu Komisji ds. Licencji klubowych I ligi 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Licencji klubowych I ligi do składu ww. Komisji powołuje się 

następujące osoby: 

1. Barbara Ciupak – Członek 

2. Tomasz Kosiec – Członek  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr X/234 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   

uzupełnienia składu Komisji ds. Licencji klubowych II ligi 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Licencji klubowych II ligi do składu ww. Komisji powołuje się 

następujące osoby: 

1. Renata Ossowska – Członek 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr X/235 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 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 § 5 ust. 18 Regulaminu Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich przyjętym Uchwałą nr 

III/71 Zarządu PZPN z dnia 17 grudnia 2008 roku skreśla się sformułowanie „ , którzy pozytywnie zdali 

egzaminy (obowiązuje od sezonu rozgrywkowego 2009/2010).‖. 

 

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

zm. U nr X/235 z 26 i 27.06.2009 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 

(tekst jednolity)  

 

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, Sekretarz i nie więcej niż 19 członków. 

2. Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. 

3. Pozostałych członków Wydziału, w tym Sekretarza Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd PZPN na wniosek 

Przewodniczącego Wydziału. 

 

§ 3 

1. Pracami Wydziału kieruje jego Przewodniczący przy pomocy  Sekretarza. 

2. Posiedzenia Wydziału zwołuje Przewodniczący Wydziału, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz 

Wydziału. 

3. Posiedzenia Wydziału odbywają się co najmniej raz w miesiącu, a w okresie pomiędzy cyklami rozgrywek w 

zależności od potrzeb. 

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  w składzie minimum 5 członków Wydziału, 

2) Zespół ds. infrastruktury sportowej w składzie minimum 5 członków Wydziału , 

3) Zespół ds. kultury widowni w składzie minimum  5 członków Wydziału. 

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. 
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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. Zespół odbywa posiedzenia co do zasady w pełnym składzie raz w miesiącu.  

2. Kierujący pracami przewodniczący  Zespołu może zwołać posiedzenie w zależności od potrzeb w składzie 

niezbędnym do wypracowania stanowiska. 

3. 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. Organizacja szkoleń kandydatów na delegatów szczebla centralnego (Ekstraklasa, I i II Liga). 

5. Przygotowanie wniosków o nadanie uprawnień delegata szczebla centralnego (Ekstraklasa, I i II Liga). 

6. Prowadzenie obsady i rejestrów obsad delegatów w rozgrywkach centralnych (Ekstraklasa, I i II Liga). 

7. Przekazywanie raportów skierowanych do organów dyscyplinarnych PZPN przez pozostałe Zespoły 

Wydziału. 
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§ 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. Zespół odbywa posiedzenia w pełnym składzie co do zasady raz w miesiącu. 

2. Kierujący pracami przewodniczący Zespołu może zwołać posiedzenie, w zależności od potrzeb w składzie 

niezbędnym do wypracowania stanowiska. 

3. 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. Ocena 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). 
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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. Zespół ds. kultury widowni odbywa posiedzenie w pełnym składzie co do zasady raz w miesiącu.  

2. Kierujący pracami przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia w zależności od potrzeb w składzie 

niezbędnym do wypracowania stanowiska. 

3. 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: 
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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) Weryfikacja propozycji publikacji przed rozpoczęciem każdego sezonu piłkarskiego oraz w razie potrzeby 

przed rundą rewanżową na wniosek klubu występującego w rozgrywkach centralnych (Ekstraklasa, I i II Liga). 

5) Dokonywanie oceny przesłanych przez organizatorów zawodów w porozumieniu z właścicielem obiektu 

celem weryfikacji wszelkiego rodzaju publikacji proponowanych do eksponowania na stadionie piłkarskim 

Ekstraklasy, I i II ligi. 

6) Kontrola rozmieszczenia publikacji na obiekcie zgodnie z przepisami państwowymi i wytycznymi Wydziału. 

7)Konsultacja eksponowanych publikacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz instytucjami 

naukowymi i społecznymi. 

8) Przedstawianie do akceptacji Wydziału załączników zawierających dopuszczone publikatory opracowane w 

formie broszury. 

9) Przestrzeganie realizacji zasady, iż opracowane/uaktualnione załączniki winny być przygotowane  

i przekazane przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywek klubom występującym w rozgrywkach centralnych  

i organizacjom kibiców. 

 

§ 23 
Procedura eksponowania publikacji przez gości: 

1.Przedstawiciel Kibiców gości bezpośrednio przed wejściem na obiekt przedstawia do weryfikacji służbom 

porządkowym organizatora dopuszczone publikacje i transparenty. 

2.Służby porządkowe w przypadku stwierdzenia niezgodności publikacji lub transparentu z „załącznikiem‖ 

deponują publikację lub transparent. 

3.Nie wywiązanie się z obowiązków zapisanych w punkcie 1 i 2 skutkuje zakazem prezentowania publikacji lub 

transparentu. 

4.Publikacje należy eksponować w sektorze przeznaczonym dla kibiców gości i nie mogą zasłaniać bramek 

bezpieczeństwa oraz plansz, banerów, reklam ani ograniczać widoczności widzom. 

 

§ 24 

Procedura eksponowania publikacji przez gospodarzy: 

1. Publikacje, które otrzymały prawo eksponowania w formie transparentów, banerów itp. mogą być 

eksponowane na ogrodzeniu strefy bezpieczeństwa od zewnętrznej strony sektorów, pomiędzy bramkami 

bezpieczeństwa, na najdłuższej prostej naprzeciwko trybuny głównej oraz łukach lub prostych za bramkami. 

2. Publikacje nie mogą zasłaniać bramek bezpieczeństwa oraz plansz, banerów, reklam oraz nie powinna 

ograniczać widoczności. Zakaz wywieszania publikacji na ogrodzeniach wewnętrznych stadionu. 

3. Wszystkie publikacje, które otrzymały prawo eksponowania na zawodach muszą być umieszczone na 

wyznaczonych miejscach przed rozpoczęciem meczu. 

4. Publikacje w trakcie meczu mogą być za zgodą organizatora przewieszane,  podwieszane lub zasłaniane 

innymi. 

 

§ 25 

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

2. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro PZPN. 

 

§ 26 

Działalność Wydziału zabezpiecza od strony techniczno – organizacyjnej Biuro PZPN. 

 

§ 27 

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

3 i 7 lipca 2008. 

 

§ 28 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
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§ 29 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr X/236 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

struktury sędziowskiej ds. piłki nożnej plażowej w ramach Kolegium Sędziów 

 

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

 

I. Powołuje się zespół sędziowski ds. piłki nożnej plażowej, działający w ramach Kolegium Sędziów. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr X/237 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia Uchwały nr IV/128 z dnia 5 marca 2009 

roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały nr 2/7 z dnia 

25 stycznia 2003 roku Prezydium Zarządu PZPN w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i 

delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych z późn. zm.  

 

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

 

I. W tabeli ekwiwalentów, stanowiącej załącznik do Uchwały nr IV/128 z dnia 5 marca 2009 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały nr 2/7 z dnia 25 stycznia 2003 

roku Prezydium Zarządu PZPN w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów  i delegatów od III ligi do 

niższych klas rozgrywkowych z późn. zm. wprowadza się nowy pkt 21 dot. sędziów piłki nożnej plażowej:  

 

Lp Nazwa zawodów Sędzia 

pierwszy 

Sędzia drugi Sędzia czasowy 

21.  Finał klubowych MP, Finał PP, mecze 

eliminacyjne, pokazowe turnieje itp. (za 

jeden dzień zawodów)  

210 210 180  

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato    

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 5 marca 2009 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych  

 

T A B E L A    E K W I W A L E N T Ó W     

dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych 

(tekst jednolity) 

 

Lp Nazwa zawodów 
Sędzia 

 główny          

Asystenci 

 

Obserwator                      

-   delegate 

1.  III liga,  1/128 PP, Ekstraliga kobiet   300    210  210 

2. Finał Klubowych MP Juniorów starszych   300    210  - 

313



3. 

½ klubowych MP juniorów starszych, finał klubowych           MP 

juniorów młodszych,  centralny finał Deyny,                              

Michałowicza i I liga kobiet 
  250    180 120 

4. 
½  klubowych MP juniorów młodszych, centralny finał 

Kuchara i Górskiego   
  200    150    - 

5.  IV liga seniorów ,     160    120   100 

6. Klasa Okręgowa seniorów,    120      90   80 

7. II liga kobiet,    100      75   70 

8. 
Liga Juniorów starszych  ( MLJ starszych lub najwyższa 

Wojewódzka Liga Juniorów starszych) 
  100      80  

9. 
Klasa „A‖ seniorów, rozgrywki Pucharów  Michałowicza, 

Deyny na szczeblu międzyzwiązkowym 
    90      70   60 

10. 
Liga Juniorów  młodszych (MLJ młodszych lub najwyższa 

Wojewódzka Liga Juniorów młodszych), 
    80      65     - 

11. II liga Juniorów ZPN starszych     75      55     - 

12. II liga Juniorów ZPN młodszych     60      50     - 

13. 
Klasa „B‖ i „C‖ seniorów, rozgrywki Pucharów Kuchara           

i Górskiego  na szczeblu międzyzwiązkowym 
    75      55   40 

14. 
Okręgowa Juniorów starszych,                                        

Juniorzy przy klasie okręgowej i juniorzy przy klasie „A‖ 
    55      45 

 

15. 
Okręgowa Juniorów młodszych                                         

Juniorzy przy klasie „B‖   Liga Trampkarzy 
    50      40  

16 Trampkarze i młodzicy     40      30  

17 Zawody sparingowe i kontrolne seniorów:        --       --  

 Ekstraklasy,   200   150  

 I ligi   150   100  

 II ligi   100     75  

 III ligi     75     50  

 IV   ligi      50     40  

  Dla pozostałych klas rozgrywkowych     40     30  

18. Zawody sparingowe i kontrolne zespołów juniorskich      30     20  

19. 

Sędzia techniczny  II ligi, zaw. międzynarodowe. Turnieje 

międzypaństwowe, towarzyskie   200 

  

20. Puchar Syrenki   300   200  

21.  Finał klubowych MP, Finał PP, mecze eliminacyjne, 

pokazowe turnieje itp. (za jeden dzień zawodów)  

210 210 180  

 

 

a) poz. 2 – 4  – ekwiwalenty wypłaca PZPN 

b) poz.  9 i 13 – ekwiwalenty za Rozgrywki Pucharów wypłacają ZPN-y. 

          Ekwiwalenty I ligi kobiet wyszczególnione w poz. 3. obowiązują od sezonu rozgrywkowego 2009/2010,  

do 30.06.2009 obowiązują jak w poz. 1 
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Uchwała nr X/238 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia Regulaminu rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo 

Polski w piłce nożnej plażowej w roku 2009    

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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Przyjmuje się Regulamin rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej w roku 2009 w 

następującym brzmieniu:    

  

Regulamin rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo 

Polski w piłce nożnej plażowej w roku 2009  

 

Art. 1 

 

1. W rozgrywkach piłkarskich o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej w roku 2009 bierze udział 32 

drużyn, które to zostały zakwalifikowane na podstawie zgłoszeń, które w terminie wpłynęły do Polskiego 

Związku Piłki Nożnej.  Rozgrywki odbędą się w dniach 15-19.07.2009 roku w Ustce.  

 

2. Do rozgrywek o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej zostaną dopuszczone kluby, które wpłaciły 

na konto bankowe, wskazane przez Komisję ds. Piłki Plażowej PZPN, kaucję gwarancyjną w wysokości 

1.000 zł (słownie tysiąc złotych). Kaucja zostanie zwrócona przedstawicielowi drużyn, po rozegraniu 

wszystkich zaplanowanych spotkań danej drużyny. W przypadku, gdy drużyna nie stawi się na wyznaczony 

mecz, kaucja nie zostanie zwrócona.  

 

Art. 2 

 

a) Kluby, uczestniczące w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej, zobowiązane są rozegrać 

mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w zawodach 

najsilniejszy skład.  

 

b) Komisja ds. Piłki Plażowej PZPN jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio, i wizualnego 

materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz 

koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów o Mistrzostwo Polski w piłce 

nożnej plażowej. Komisja ds. Piłki Plażowej PZPN jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio i 

wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji. 

 

Art. 3 

 

1. Rozgrywki o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej prowadzi Komisja ds. Piłki Plażowej PZPN. 

 

2. Rozgrywki o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej prowadzone są w terminach ustalonych i 

zatwierdzonych przez Komisję ds. Piłki Plażowej PZPN. 

 

3. Sędziów do prowadzenia rozgrywek o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej wyznacza Kolegium 

Sędziów PZPN. 

 

Art. 4 

 

1. Zawody o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej rozgrywane są na podstawie przepisów gry w 

piłkę nożną plażową, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Komisji 

ds. Piłki Plażowej. 

 

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są: 

a. przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną plażową oraz innych regulaminów Polskiego Związku 

Piłki Nożnej i Komisji ds. Piłki Plażowej.  

b. przestrzegać zasad fair play, 

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 

d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN oraz Komisję ds. Piłki Plażowej. 

  

Art. 5 

 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego 

czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich 
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piłkarzy oraz kibiców  - wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od 

początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie. 

 

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest, co do zasady, Komisja ds. 

Piłki Plażowej PZPN.   

 

3. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN decyzji o rozegraniu w 

nowym terminie meczów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn 

określonych w ust. 1 powyżej, dla meczów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady 

określone przepisami PZPN i Komisji ds. Piłki Plażowej.   

 

4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN decyzji  o dokończeniu 

meczów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - mecze dokańczane w nowym terminie są 

rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad : 

a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie meczu, z zaliczeniem wyniku 

uzyskanego do momentu przerwania meczu. 

b. zespoły przystępują do dokańczania meczów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń 

dokonanych w meczach przerwanych.  

c. w meczach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie w 

terminie dokańczania meczów, poza zawodnikami:  

- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych meczów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki,  

- którzy nie byli w trakcie meczów przerwanych zawodnikami klubu, w którego barwach występują w chwili 

dokańczania zawodów, 

- którzy odbywali w trakcie meczów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek otrzymanych od 

początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania meczów, otrzymał liczbę kartek 

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary 

dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych meczach.   

 

Art. 6 

 

Wszystkie drużyny, drogą losową, zostaną podzielone na 8 grup. W każdej grupie będą 4 zespoły. Każdy zespół 

gra jeden mecz z każdym klubem znajdującym się w tej samej grupie. Do kolejnej fazy rozgrywek przechodzi 16 

drużyn, po 2 najlepsze drużyny z każdej grupy. W kolejnym etapie rozgrywek obowiązuje system pucharowy 

rozgrywek. Szczegółowy schemat rozgrywek stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu rozgrywek o Mistrzostwo 

Polski w piłce nożnej plażowej w roku 2009.    

 

Art. 7 

 

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 punkty  

za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry; 2 punkty za spotkanie wygrane po dogrywce lub rzutach karnych; 

0 punktów za spotkanie przegrane. 

 

Art. 8 

 

1. W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej kolejność zespołów w poszczególnych grupach 

ustala się według liczby zdobytych punktów. 

 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 

 

a. przy dwóch zespołach: 

 liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

 

b. przy więcej niż dwóch zespołach:  

 liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

 przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu rozgrywek grupowych, 

 przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu rozgrywek grupowych, 
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 przy dalszej równości, mniejsza liczba otrzymanych czerwonych kartek we wszystkich 

spotkaniach z całego cyklu rozgrywek grupowych, 

 przy dalszej równości, mniejsza liczba otrzymanych żółtych kartek we wszystkich spotkaniach 

z całego cyklu rozgrywek grupowych, 

 przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję ds. Piłki Plażowej PZPN. 

  

Art. 9 

 

a) Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej otrzymuje 

tytuł Mistrza Polski w piłce nożnej plażowej oraz trofeum ufundowane przez Komisję ds. Piłki Plażowej 

PZPN, złote medale (15 sztuk). 

 

b) Klub, który zdobędzie II miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej otrzymuje 

tytuł Wicemistrza Polski w piłce nożnej plażowej oraz trofeum ufundowane przez Komisję ds. Piłki Plażowej 

PZPN, srebrne medale (15 sztuk). 

 

c) W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach UEFA   i nieokreślonych niniejszym 

regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.  

 

Art. 10 

 

 Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich zrezygnuje  

z dalszego uczestnictwa, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji 

finansowych, nie może występować w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w roku kolejnym. 

 

 Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra jednego z wyznaczonych spotkań, zostaje 

automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, nie może 

występować w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w roku kolejnym. 

 

Art. 11 

 

1.  Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję 

żółtych i czerwonych kartek.  

 

2.  Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodników do Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN, 

podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie.  

 

3.  Każdy klub może zgłosić do rozgrywek o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej nie więcej niż 12 

zawodników.  

 

4.  Zgłoszony zawodnik może reprezentować tylko jeden klub. 

 

5. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. Zawodnicy 

biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności  

do gry. 

6. W spotkaniach piłki nożnej plażowej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się 

aktualnie pozytywnym wynikiem badań.  

 

Art. 12 

 

1. Zawody o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej mogą być rozgrywane na boiskach uznanych przed 

rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej. Organizator jest w pełni 

odpowiedzialny za przygotowanie boiska do gier mistrzowskich.  

2. Za utrzymanie porządku na boisku odpowiedzialny jest organizator. Ponadto organizator obowiązany jest do 

stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie. 

 

3. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz kibiców i 

innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia. 
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4. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po meczu. 

Organizator może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na obiekcie, a także może być ukarany 

dyscyplinarnie. 

 

5. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi zagrożeniami, zgodnie z 

następującymi zasadami: 

a. każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszelkie zagrożenia związane z 

jego uczestnictwem w rozgrywkach, 

b. organizator musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia związane z organizowaniem 

meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną, zapewniającą poszkodowanym osobom 

gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione 

wskutek okoliczności za które odpowiada organizator. 

 

Art. 13 

 

1. Organizator zawodów, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa  na boisku zobowiązany jest do: 

a. zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej, 

b. zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące), 

c. powołania kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, 

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, 

d. pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 

e. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, 

szatnie, bufety), 

f. opieki sanitarnej i medycznej oraz stworzenia warunków do badań antydopingowych  

u zawodników, 

g. specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych, 

h. zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne.  

i. zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienia im 

korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji. 

 

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do: 

a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska 

oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania 

powyższego, przedstawiciele Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN (obserwator i delegat) w 

porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz, 

b. stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

informowania o tych osobach Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN 

 

Art. 14 

 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię 

sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej, 

udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – może 

spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN podjęcie 

przez Komisję ds. Piłki Plażowej PZPN decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w 

konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego. 

 

2. Komisja ds. Piłki Plażowej PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku rażącego 

naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu. 

 

3. Odwołania od decyzji dyscyplinarnych Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN rozpoznaje Wydział Dyscypliny 

PZPN na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

 

Art. 15 

 

Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję ds. Piłki Plażowej PZPN jako przegrane 0:5 na niekorzyść 

drużyny, w składzie której występowało co najmniej dwóch zawodników, u których stwierdzono pozytywne 

wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom. 
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Art. 16 

 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Biura Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN przy 

równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 12 godzin po zawodach. 

 

2. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego. 

 

3. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch żółtych 

kartek mogą być rozpatrywane jedynie gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu niewłaściwego 

zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu sędziego, co zostało 

potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN. 

 

4. Odwołania od decyzji regulaminowych Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN rozpoznaje Wydział Gier 

PZPN na zasadach określonych w Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.   

 

Art. 17 

 

a) Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani  są do wręczenia sędziemu 

zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień Komisji ds. Piłki Plażowej 

PZPN – czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion i nazwisk 

wraz z ich własnoręcznymi podpisami. 

 

b) Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po zakończeniu 

procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół 1 wita się najpierw z 

sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się  z zawodnikami zespołu 2.  Komisja ds. Piłki 

Plażowej ustala, która drużyna jest Zespołem 1,  a która zespołem 2 w danym meczu. 

 

c) Na ławkach rezerwowych może zasiadać wyłącznie 3 oficjalnych przedstawicieli klubowych 

oraz 7 zawodników rezerwowych. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu 

meczowego.   

 

d) Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i przekazuje je obecnemu na turnieju delegatowi 

Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN.  

 

Art. 18 

 

1. Zawodnicy występujący w rozgrywkach organizowanych przez Komisję ds. Piłki Plażowej PZPN, w miarę 

możliwości powinni mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące na cały sezon 2009.   

 

2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco: 

a. każda drużyna przed turniejem musi przedstawić kolorystykę strojów Komisji ds. Piłki Plażowej 

(jeden zestaw jasny, jeden zestaw ciemny). Kolor koszulki bramkarza musi kontrastować z 

koszulkami zawodników z pola. Przed każdym meczem organizator poinformuje drużynę w jakim 

kolorze strojów drużyna zagra.  

b. zawodnicy grają boso lub w miękkich ściągaczach.  

 

3. Zaleca się wpisywanie 12 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy rozpoczynający grę muszą 

mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.  

 

4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.  

 

Art. 19 

 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

Art. 20 

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 26 czerwca 2009 roku. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr X/239 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  

Regulaminu rozgrywek o Superpuchar w roku 2009 

 

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

 

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Superpuchar w roku 2009 w następującym brzmieniu:  

 

Regulamin rozgrywek o Superpuchar w roku 2009 

 

Art. 1. Wstęp  

 

1.1. Rozgrywki o Superpuchar w roku 2009 organizowane są przez Ekstraklasę SA zgodnie z 

porozumieniem z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.  

 

1.2 Niniejszy regulamin określa prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność stron uczestniczących oraz 

biorących udział w przygotowaniach do organizacji rozgrywek o Superpuchar.  

 

Art. 2. Uczestnicy 

 

2.1. W rozgrywkach o Superpuchar bierze udział Mistrz Polski w sezonie 2008/2009 oraz Zdobywca 

Pucharu Polski w sezonie 2008/2009. Mistrz Polski jest traktowany jako gospodarz, zaś Zdobywca Pucharu 

Polski – jako zespół gości.   

 

Art. 3. Obowiązki uczestników 

 

3.1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach o Superpuchar, zobowiązane są rozegrać mecz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawić w zawodach najsilniejszy skład.  

 

3.2. Ekstraklasa SA jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 

dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek 

meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczu o Superpuchar. Na żądanie, kluby muszą 

wyposażyć Ekstraklasę SA – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. 

Ekstraklasa SA jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio-  i wizualnego materiału, który może 

być udostępniony mediom celem publikacji. 

 

Art. 4.  Puchar 

 

4.1. Puchar, ufundowany przez Ekstraklasę SA, jest wręczany zwycięskiej drużynie i pozostaje w klubie 

przez okres jednego sezonu. Zdobywca pucharu jest zobowiązany do należytego przechowania pucharu i 

odpowiada za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia. Klub musi zwrócić puchar w stanie nienaruszonym do 

biura Ekstraklasy SA najpóźniej do 1 czerwca roku następnego.   

 

4.2. Klub, którzy, począwszy od sezonu 2006/2007 zwycięży w  trzech kolejnych edycjach rozgrywek o 

Superpuchar lub ogółem pięciokrotnie wywalczy Superpuchar, otrzymuje puchar na własność.  

 

4.3. Klub, który zdobędzie Superpuchar, jest upoważniony do wystąpienia do Ekstraklasy SA o 

sporządzenie – na koszt klubu - kopii pucharu. Kopia musi wskazywać iż jest repliką i, co do zasady, nie może 

przekraczać 4/5 wielkości oryginału.  

 

Art. 5. Organizacja 

 

5.1. Organizatorem rozgrywek o Superpuchar jest Ekstraklasa SA. Ekstraklasa SA może powierzyć 

organizację zawodów w części lub w całości innemu podmiotowi na podstawie odrębnego porozumienia.  

 

5.2. Organami odpowiedzialnymi są: 

 a. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA – za wszelkie sprawy związane z właściwym 

uprawnieniem zawodników do gry 
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b. Departament Marketingu Ekstraklasy SA – za wszelkie sprawy związane z organizacją zawodów oraz 

wykorzystaniem praw związanych z Superpucharem  

c. Komisja Ligi Ekstraklasy SA – za wszelkie sprawy dyscyplinarne związane z Superpucharem  

 

5.3. Wszystkie osoby i kluby uczestniczące w meczu o Superpuchar są zobowiązane do pokrycia we 

własnym zakresie stosownego ubezpieczenia. W przypadku powierzenia organizacji zawodów klubowi – 

gospodarzowi klub musi dokonać stosownego zabezpieczenia i ubezpieczenia imprezy tak jak przy organizacji 

meczu w ramach rozgrywek, którego jest gospodarzem.  

 

Art. 6.  System rozgrywek 

 

6.1. W ramach rozgrywek o Superpuchar rozgrywa się jedno spotkanie.  

 

6.2. Jeżeli po zakończeniu regulaminowego czasu zawodów jest rezultat remisowy, dogrywki  nie rozgrywa 

się, zaś sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów. 

 

Art. 7. Odmowa rozegrania meczu, mecz przerwany lub niedokończony.  

 

7.1. W przypadku odmowy rozegrania meczu przez klub, klub taki może być zastąpiony przez inny klub, 

wskazany przez Ekstraklasę SA.  

 

7.2. Klub, który odmówi rozegrania meczu, podlega karze 200.000 PLN. Niezależnie od powyższego 

Komisja Ligi Ekstraklasy SA może nałożyć także inne kary, przewidziane w regulaminie dyscyplinarnym PZPN  

 

7.3. W przypadku przerwania meczu lub jego niedokończenia mają zastosowanie przepisy ogólne PZPN i 

Ekstraklasy SA.  

 

Art. 8. Termin meczu 

 

8.1. Mecz o Superpuchar jest rozgrywany w terminie i o godzinie wyznaczonych przez Departament 

Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA. 

 

Art. 9. Stadion 

 

9.1. Mecz o Superpuchar jest rozgrywany na stadionie wskazanym przez Ekstraklasę SA. 

 

Art. 10. Piłki 

 

10.1. Mecz o Superpuchar jest rozgrywany piłkami dostarczonymi przez Ekstraklasę SA.  

  

Art. 11.  Protokół oraz dodatkowe ustalenia 

 

11.1. Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po zakończeniu 

procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości wita się najpierw z sędziami, a 

następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu – gospodarza. Hymnu Polski nie odgrywa się.  

 

11.2. Na ławkach rezerwowych może zasiadać wyłącznie sześciu oficjalnych przedstawicieli klubowych oraz 

siedmiu zawodników rezerwowych. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego.  Jeśli 

pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego i delegata zawodów może otrzymać dodatkowe trzy miejsca 

dla swojego sztabu (np. dla trenera przygotowania fizycznego itp.). Miejsca te muszą znaleźć się poza strefą 

techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do 

szatni. Imiona i nazwiska tych osób muszą znaleźć się w sprawozdaniu sędziego (w arkuszu dodatkowym). 

 

11.3. Palenie papierosów w strefie technicznej jest zabronione i stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.  

 

Art.12. Media 

 

12.1. W przypadku  organizacji konferencji prasowej przed meczem o Superpuchar w terminie wskazanym 

przez Ekstraklasę SA na takiej konferencji musi pojawić się główny trener każdej z drużyn oraz co najmniej 

jeden z uczestniczących w meczu zawodników każdej z drużyn.  
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12.2. Nie jest dozwolone przeprowadzanie wywiadów przed, w trakcie oraz po meczu na polu gry. 

Przedstawiciel Ekstraklasy SA może wyznaczyć miejsce do przeprowadzania krótkich wywiadów w strefie 

pomiędzy ławkami rezerwowych a szatniami zawodników. Takie wywiady mogą być przeprowadzane we 

wskazanym miejscu przed meczem, po zakończeniu pierwszej połowy oraz po zakończeniu meczu.  

 

12.3. Nie później niż 15 minut po zakończeniu spotkania odbywa się konferencja prasowa. Główni trenerzy 

są zobowiązani do wzięcia udziału w konferencji; zaleca się  także uczestnictwo przynajmniej po jednym z 

zawodników z każdej z drużyn.  

 

12.4. Po zakończeniu spotkania akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni są do przeprowadzenia 

wywiadów w strefie mieszanej, która musi być wyznaczone pomiędzy szatniami zawodników a wyjściem do 

autokaru. Strefa mieszana może być dostępna wyłącznie dla trenerów, zawodników oraz przedstawicieli mediów 

i musi umożliwiać sprawne przeprowadzanie wywiadów.  

 

12.5. Wywiady, w tym konferencja prasowa mogą być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek 

sponsorskich, w miejscu wskazanym przez Ekstraklasę SA.  

 

12.6. Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecz o Superpuchar przyznawane są przez Biuro Prasowe 

Ekstraklasy SA. Żaden z przedstawicieli prasy lub radia nie jest upoważniony do przebywania w strefie 

pomiędzy polem gry  a trybunami stadionu. Ograniczona i odpowiednio oznakowana liczba fotoreporterów oraz 

obsługi TV może przebywać na płycie, jednakże tylko i wyłącznie w strefie wyznaczonej przez Ekstraklasę SA. 

Żadna z osób przebywających na płycie boiska nie może zasłaniać jakichkolwiek materiałów reklamowych.   

 

12.7. Akredytacje dla redakcji internetowych mogą być przyznawane tylko pod warunkiem, iż 

przedstawiciele takich redakcji nie będą przekazywać na żywo materiału dźwiękowego i/lub wizualnego 

(dotyczy to także konferencji prasowej oraz wywiadów w strefie mieszanej), zaś ich relacja ograniczy się 

wyłącznie do wersji tekstowej. Zdjęcia, zrobione przez akredytowanych fotografów, mogą być publikowane na 

stronach www tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy jako filmy lub quasi-video streaming.  

 

Art.13.  Przepisy gry 

 

13.1. Mecz o Superpuchar rozgrywany jest zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną oraz innymi ogólnymi 

przepisami, chyba, że określono to odrębnie w niniejszym regulaminie. 

 

13.2. Zawodnicy obydwu klubów muszą być uprawnieni  do rozgrywek, zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w rozgrywkach Ekstraklasy. Uprawnienie do rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2009/2010 oznacza 

automatycznie uprawnienie do rozgrywek o Superpuchar. 

 

13.3. Zawodnicy muszą wystąpić w strojach, zgodnych z Regulaminem Strojów Meczowych w Rozgrywkach 

Ekstraklasy SA. 

 

13.4. Sędziowie, obserwator oraz ew. delegat zawodów są wyznaczani na wniosek Ekstraklasy SA przez 

stosowne organy PZPN.  

 

13.5. Po zakończeniu zawodów sędzia, obserwator oraz delegat PZPN zobowiązani są dostarczyć swoje 

raporty do Biura Ekstraklasy SA (fax. 022 531 67 45, e-mail ekstraklasa@ekstraklasa.org) zgodnie z wymogami 

obowiązującymi w rozgrywkach Ekstraklasy (bez części dot. praw marketingowych).  

Art. 14. Przepisy dyscyplinarne i protesty 

 

14.1. W rozgrywkach o Superpuchar mają zastosowanie ogólne przepisy dyscyplinarne, chyba, że niniejszy 

regulamin stanowi inaczej.  

 

14.2. Zasadą jest, że zawodnik, który otrzymał samoistną czerwoną kartkę w meczu o Superpuchar jest 

zawieszony na jeden mecz w ramach rozgrywek organizowanych przez Ekstraklasę SA (Puchar Ekstraklasy, 

Superpuchar), jednakże z wyłączeniem rozgrywek ligowych Ekstraklasy. W przypadku gdy przewinienie 

polegało na: 

a) naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób biorących udział w grze lub poza 

nią,   

b) wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się przed, w czasie meczu lub poza nim, to w 

wyżej wymienionych przypadkach Komisja Ligi Ekstraklasy SA przeprowadza postępowanie dyscyplinarne, po 
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którym orzeka karę dyskwalifikacji od 3 meczów do kary dyskwalifikacji czasowej.   

 

14.3. Żółte kartki, otrzymane w meczu o Superpuchar, nie  są zaliczane w innych rozgrywkach 

prowadzonych przez Ekstraklasę SA.  

 

14.4. Protesty mogą być składane na zasadach obowiązujących w rozgrywkach ligowych Ekstraklasy.  

 

Art. 15. Sprawy finansowe 

 

15.1. Opłaty za prowadzenie meczu o Superpuchar (sędziowie, obserwator, delegat) pokrywane są przez 

Ekstraklasę SA według zasad obowiązujących w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2008/2009.  

 

15.2. Zarząd Ekstraklasy SA podejmuje decyzje w sprawie podziału dochodów z meczu. 

 

15.3. Każdy z klubów odpowiedzialny jest za pokrycie wydatków własnych (dojazd, hotel, etc.), związanych 

z rozgrywkami o Superpuchar. 

 

Art. 16. Wykorzystanie praw komercyjnych 

 

16.1. Ekstraklasa SA jest wyłącznym i jedynym właścicielem wszelkich praw komercyjnych związanych z 

rozgrywkami o Superpuchar, włączając to w szczególności  

a. wszelkie obecne i przyszłe ogólnoświatowe wizualne, audiowizualne i dźwiękowe prawa do 

nieruchomych oraz ruchomych obrazów z rozgrywek o Superpuchar, transmitowanych przez radio, telewizję lub 

obecne i/lub przeszłe media elektroniczne (włączając Internet oraz technologię bezprzewodową) na żywo lub z 

opóźnieniem; jak też i wszystkie obecne i/lub przyszłe prawa wynikające z wykorzystania powyższych oraz 

b. wszystkie marketingowe, sponsorskie, reklamowe, licencyjne, franchisingowe, organizacyjne i biletowe 

prawa, jak też i wszelkie prawa do rezultatów, danych oraz statystyk Superpucharu.  

 

16.2. Ekstraklasa SA jest upoważniona do wykorzystania, zatrzymania i dystrybucji wszelkich wpływów, 

pochodzących z wykorzystania praw komercyjnych (działając wyłącznie lub poprzez upoważnioną i działającą 

na jej rzecz trzecią stronę). Żadna trzecia strona nie może wykorzystać jakichkolwiek praw komercyjnych bez 

wcześniejszej pisemnej zgody Ekstraklasy SA. 

 

16.3. Żaden z istniejących kontraktów, ograniczających wykorzystanie praw audiowizualnych i 

dźwiękowych, reklamowych, merchadisingowych, licencyjnych, korzystania z zarezerwowanych miejsc itp. nie 

będzie uznawany przez Ekstraklasę SA, bez jej pisemnej zgody.  

 

Art. 17. Wykorzystanie praw intelektualnych 

 

17.1. Ekstraklasa SA jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych dotyczących 

Superpucharu, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Ekstraklasy SA, Superpucharu, logo, znaków, 

pucharu itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ekstraklasy SA oraz 

musi nastąpić zgodnie z instrukcjami ora wskazówkami Ekstraklasy SA. 

 

17.2. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów zawodów stanowią wyłączną własność Ekstraklasy SA.  

 

Art. 18. Pozostałe sprawy 

 

18.1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają rozstrzygnięciu przez Zarząd 

Ekstraklasy SA.  

 

18.2. Wszelkie aneksy do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część. 

 

18.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2009 roku. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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240 

 

Uchwała nr X/240 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołania Pana Zdzisława Czarneckiego ze składu 

Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich   

 

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

 

I. Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego ze składu Wydziału ds. Bezpieczeństwa na 

Obiektach Piłkarskich odwołuje się Pana Zdzisława Czarneckiego.    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr X/241 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

odwołania Pana Zdzisława Czarneckiego z funkcji eksperta systemu licencyjnego 

 

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

 

I. Odwołuje się Pana Zdzisława Czarneckiego z funkcji eksperta systemu licencyjnego w dziedzinie kryteriów 

infrastruktury.    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr X/242 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

Odwołania Pana Zdzisława Czarneckiego ze składu Zespołu ds. rozpatrzenia zagadnień organizacyjno-

finansowych dot. klubów II ligi    

 

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

 

I. Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego odwołuje się Pana Zdzisława Czarneckiego ze 

składu Zespołu ds. rozpatrzenia zagadnień organizacyjno-finansowych dot. klubów II ligi.    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr X/243 z dnia 26 i 27 czerwca 2009  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie miejsca 

rozegrania meczów turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy juniorów U-17  

 

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

 

I. Ustala się, iż mecze turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy juniorów U-17 w dniach 7 – 15. 10. 2009 

r. zostaną rozegrane na stadionach w okolicach Warszawy. 
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II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr X/244 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

decyzji dot. meczów barażowych o miejsce w Ekstraklasie 

 

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

 

I. W celu zapewnienia terminowego rozpoczęcia rozgrywek Ekstraklasy i I ligi w sezonie piłkarskim 2009/2010 

upoważnia się Komisję ds. Nagłych PZPN działającą w porozumieniu z właściwymi organami jurysdykcyjnymi 

Związku, Wydziałem Gier PZPN i Spółką Ekstraklasa S.A. do podjęcia w terminie do dnia 15.07.2009 decyzji w 

sprawie meczów barażowych o miejsce w Ekstraklasie. Przedmiotowa decyzja powinna uwzględniać aktualny 

status prawny klubów ŁKS Łódź i Widzew Łódź na dzień jej podjęcia. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr X/245 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr VII/190  

z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych lig i klas 

rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych 

 

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

 

I. W § 2 ust. 1 pkt c) Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 

licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych 

piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych dodaje się sformułowanie „instruktor futsalu – w przypadku 

trenerów prowadzących zespoły występujące w Polskiej Lidze Futsalu na szczeblu Ekstraklasy oraz I ligi‖. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

tj. U. nr VII/70 z  6.05.2009 r.  

zm. U. nr X/245  z  26. i 27.06.2009 r. 

 

 

Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia 

zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów i młodzieżowych, i 

dziecięcych (tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) w zw. z art. 12 § 1 ust. 24) Statutu PZPN postanawia się,  co następuje: 

 

§ 1 

Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania licencji 

uprawniających do prowadzenia przez trenerów zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki 

nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej. 
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§ 2 

1. Trenerem prowadzącym zespół III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, 

młodzieżowej i dziecięcej może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) korzysta z pełni praw publicznych, 

c) jest trenerem klasy: UEFA PRO, UEFA A, Mistrzowskiej, I-szej, II-giej - w przypadku III i IV ligi, I ligi 

Futsalu, I ligi kobiet, Ligi wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych co najmniej klasy: instruktor – w 

przypadku niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej, co 

najmniej klasy: licencja PZPN C w przypadku zespołów dziecięcych w wieku do 12 lat, instruktor futsalu – w 

przypadku trenerów prowadzących zespoły występujące w Polskiej Lidze Futsalu na szczeblu Ekstraklasy 

oraz I ligi.  

d) posiada ważną licencję trenera odpowiedniej kategorii uprawniającą do prowadzenia zespołu III ligi oraz 

niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej,  młodzieżowej i dziecięcej przyznaną w trybie 

niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Prowadzenie zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, 

młodzieżowej i dziecięcej  bez posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny 

związkowej. 

 

§ 4 

Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie zespołu III ligi 

oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej wg. 

wytycznych określonych przez wewnętrzne przepisy PZPN (patrz załącznik 1 do Uchwały) 

 

§ 5 

1. Licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu III i IV ligi, I ligi kobiet, I ligi Futsalu, Ligi 

wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych mogą uzyskać następujące osoby: 

a) Trenerzy, spełniający warunki o których mowa w par. 2, podpunkty a, b,  

b) Trenerzy posiadający dyplom UEFA PRO, UEFA A, Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej, Klasy II-giej.  

c) Trenerzy, spełniający warunki o których mowa w § 2, podpunkty a, b, będący słuchaczami kursu kształcenia 

trenerów UEFA A.   

d) Trenerzy, którzy w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po rekomendacji Komisji Licencji 

Trenerskich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej  uzyskają zgodę Wydziału Szkolenia PZPN na przyznanie 

licencji w trybie szczególnym. 

 

§ 6 

Licencję trenera zespołów niższych lig, A klasy, B klasy, II ligi Futsalu, II Ligi Kobiet, zespołów 

młodzieżowych i dziecięcych mogą uzyskać następujące osoby: 

a) Trenerzy, spełniający warunki o których mowa w par. 2, podpunkty a, b,  

b) Trenerzy posiadający minimum dyplom UEFA B, legitymację instruktora.   

  

§ 7 

Licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołów dziecięcych do lat 12 mogą uzyskać osoby, które: 

a) spełniają warunki o których mowa w par. 2, podpunkty a, b,  

b) ukończyły lub uczestniczą w kursie kształcenia na licencję PZPN C.   

 

 

§ 8 

Licencja trenera zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, 

młodzieżowej i dziecięcej przyznawana jest na okres maksimum 3 lat, z możliwością jej przedłużenia na dalszy 

okres. 

 

§ 9 

Przedłużenie licencji trenera zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, 

kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej  mogą uzyskać osoby, o których mowa w § 5 pkt. 1 - 3, które: 

a) w okresie posiadania licencji co najmniej 1 rok samodzielnie prowadziły zespół piłki nożnej  odpowiedniego 

szczebla,   

b) w okresie posiadania licencji dokształcały się na kursach licencyjnych, kursokonferencjach ogólnopolskich 

lub okręgowych.   
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§ 10 

1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużeniu na dalszy okres licencji decyduje Komisja Licencji 

Trenerskich powoływana przez Zarząd ZPN, w której skład wchodzą: 

a) Wiceprezes ZPN  

b) Trener Koordynator ZPN 

c) Przewodniczący / Przedstawiciel Wydziału Szkolenia ZPN  

d) Sekretarz Wydziału Szkolenia ZPN 

e) Przewodniczący Rady Trenerów ZPN 

f) Przedstawiciel Rady Trenerów ZPN  

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza oraz 

określają tryb pracy Komisji. 

 

§ 11 

Komisja Licencji Trenerskich ZPN przyznaje licencje i przedłuża okres ich ważności na okres minimum 1 roku i 

maksimum 3 lata dwa razy w ciągu roku kalendarzowego, w następujących terminach, w trybie zwyczajnym: 

a) Przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu letniego (czerwiec/lipiec) oraz 

b) Przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu wiosennego (grudzień/styczeń) 

  

§ 12 

Opłata za przyznanie / przedłużenie licencji trenerskiej zespołu III i IV Ligi w trybie zwyczajnym wynosi 100 

PLN. 

Opłata za przyznanie / przedłużenie licencji trenerskiej pozostałych zespołów seniorów oraz młodzieżowych i 

dziecięcych wynosi 50 PLN . 

Opłatę za przyznanie / przedłużenie licencji uiszcza, na konto, trener występujący o jej przyznanie.  

 

§ 13 

Licencja może być wydana lub przedłużona w dowolnym czasie w trybie nadzwyczajnym. 

Kwota za wydanie lub przedłużenie licencji w dowolnym czasie w trybie nadzwyczajnym wynosi: w III lidze  -  

3.000 PLN, 

             w IV lidze –  2000 PLN.  

             w pozostałych ligach i klasach rozgrywkowych seniorów opłata jest zgodna z  

             decyzją Zarządu danego ZPN, natomiast w rozgrywkach młodzieżowych i  

             dziecięcych nie ma opłat z tego tytułu. 

           

§ 14 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych 

piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej składa do Komisji Licencji Trenerskich macierzystego 

ZPN pisemny wniosek (patrz. załącznik 3), zawierający: 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

b) miejsce pracy (prowadzone zespoły), gdzie wnioskodawca wykonywał zawód trenera w ostatnich 3 latach, 

c) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 powinny być dołączone: 

a) poświadczony odpis dyplomu, legitymacji trenera,    

b) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 

c) zaświadczenie o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez ZPN i 

PZPN za ostatni rok, 

d) opinia klubu aktualnie go zatrudniającego lub poprzedniego, 

e) 2 zdjęcia. 

 

§ 15 

1. Komisja Licencji Trenerskich ZPN przyznaje licencję trenera piłki nożnej w drodze decyzji. 

2. Komisja Licencji Trenerskich ZPN upoważniona jest do przyznawania licencji trenera:  

    UEFA B, PZPN A, PZPN B, PZPN C.  

3. Wydział Szkolenia ZPN składa do Wydziału Szkolenia PZPN drogą Ekstranetu wniosek  

wraz z załączoną  listą trenerów, o wydanie stosownej  licencji trenera piłki nożnej. 

Lista załączona do wniosku, sporządzona w programie Exell (patrz zał. 4) powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania trenera, 

b)kategoria i okres ważności licencji, 

327



c) zdjęcie trenera. 

4. Licencja wykonana jest z plastyku, opatrzona jest na stronie przedniej logo PZPN, nazwą kategorii licencji, 

zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności 

licencji,  a na stronie tylnej podpisem Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN, oraz 

podpisem posiadacza licencji. 

W przypadku licencji UEFA B obowiązuje wzór licencji zatwierdzony przez UEFA, zgodny z Wymogami 

Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich (patrz zał. 2). 

 

§ 16 

1.  Komisja Licencji Trenerskich ZPN i PZPN może odmówić przyznania licencji trenera, jeżeli wnioskodawca 

nie spełnił warunków określonych w §§ 14 i 15 Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte 

mimo wezwania w wyznaczonym terminie. 

2.  Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 

3 Od decyzji Komisji Licencji Trenerskich ZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia licencji 

przysługuje trenerowi odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego wniesione w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

 

§ 17 

1. Trener prowadzący zespół piłki nożnej zobowiązany jest do okazania ważnej licencji trenerskiej sędziemu 

zawodów w celu odnotowania w załączniku do protokołu zawodów numeru jego licencji. 

2. Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu zawodów trenera posiadającego licencję, a nie 

prowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego na ławce trenerskiej podczas tego meczu. 

 

§ 18 

1. Naruszenie treści § 17 ust. 2 niniejszej uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej podczas rozgrywek 

mistrzowskich i pucharowych III i IV ligi przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej PZPN 

powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do: 

Klubu III-ligowego: 

1)  pierwszy mecz  –  kara pieniężna 1.500 złotych 

2)  drugi mecz   –  kara pieniężna 3.000 złotych  

3)  trzeci mecz      –   weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego 

Klubu IV ligowego: 

1)  pierwszy mecz  –  kara pieniężna 1.000 złotych 

2)  drugi mecz   –  kara pieniężna 2.000 złotych  

3)  trzeci mecz     –   weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego 

2. Realizacja treści niniejszego przepisu należy do Wydziału Dyscypliny ZPN, działającego na wniosek 

Wydziału Szkolenia ZPN. 

 

§ 19 

1. Działając na wniosek Komisji Licencyjnej ZPN Wydział Dyscypliny ZPN może zawiesić korzystanie z 

licencji trenera w szczególności w razie: 

a) istnienia podejrzenia naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, 

b) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu trenera piłki nożnej, 

c) naruszenia regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia, 

d) jednostronnego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu trenerskiego, 

e) nieusprawiedliwionej, powtarzającej się nieobecności na kursokonferencjach trenerów ZPN, 

2.  Decyzja w sprawie zawieszenia wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

§ 20 

1. Działając na wniosek Komisji Licencyjnej ZPN Wydział Dyscypliny PZPN pozbawia trenera w drodze 

decyzji, licencji trenera w razie: 

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia 

korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu trenera, 

c) stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji menedżera zawodników, zwłaszcza w sprawach transferowych, 

d) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji trenerskich, 

e) naruszenia podstawowych obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych PZPN, w tym 

samowolnego rozwiązania kontraktu trenerskiego z poprzednim klubem. 

2. Decyzja w sprawie pozbawienia trenera licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 
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§ 21 

Od decyzji Wydziału Dyscypliny ZPN w sprawie zawieszenia lub Wydziału Dyscypliny PZPN w sprawie 

pozbawienia licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPN lub Związkowego 

Trybunału Piłkarskiego PZPN wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

§ 22 

Ewidencję licencji trenerów uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz wszystkich niższych klas 

rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej prowadzi Wydział Szkolenia PZPN. 

 

§ 23  

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

  

§ 24 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Załączniki do Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych seniorów i młodzieżowych 

 

1. Kategorie licencji i wytyczne do ich nadawania 

2. Wzory kategorii licencji 

3. Wzór wniosku o przyznanie / przedłużenie licencji  

 

 

Załącznik 1 

 

Kategorie licencji trenerskich PZPN  i wytyczne do procedury ich przyznawania  

i przedłużania okresu ważności 

 

Licencja UEFA PRO  
– trenerzy z dyplomem UEFA PRO, przy przedłużeniu spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin 

dokształcania się na konferencjach szkoleniowych PZPN. 

–Przyznawana jest na max. 3 lata, wyłącznie przez Komisję    

–Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. 

                                  

Licencja PZPN PRO  
–słuchacze kursu UEFA PRO 

–Przyznawana na 1 rok, wyłącznie przez Komisję Kształcenia i  

–Licencjonowania Trenerów PZPN. 

  

Licencja UEFA A  
–trenerzy z dyplomem UEFA A, słuchacze kursu UEFA A, przy przedłużeniu spełniający ponadto wymóg 

odbycia 15 godzin dokształcania się na konferencjach szkoleniowych PZPN lub ZPN.                                 

–Przyznawana jest na max. 3 lata, wyłącznie przez Komisję    

–Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. 

 

Licencja PZPN A      
–trenerzy z dyplomem I klasy trenerskiej, trenerzy z dyplomem II klasy trenerskiej, przy przedłużeniu pełniający 

ponadto wymóg odbycia 15 godzin dokształcania się na konferencjach szkoleniowych PZPN lub ZPN. 

–Przyznawana jest na 3 lata, przez Komisję Licencji Trenerskich ZPN 

 

Licencja UEFA B      
–trenerzy z dyplomem UEFA B, przy przedłużeniu spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin dokształcania 

się na konferencjach szkoleniowych ZPN.                               

–Przyznawana jest na 3 lata, przez Komisję Licencji Trenerskich PZPN i ZPN 

 

Licencja PZPN B      
–instruktorzy piłki nożnej, przy przedłużeniu  
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                                spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin   

                                dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN. 

                                Przyznawana jest na 3 lata, przez Komisję Licencji Trenerskich ZPN 

 

Licencja PZPN C     - absolwenci kursów licencji C, przy przedłużeniu  

                                spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin   

                                dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN. 

                                Przyznawana jest na 3 lata, przez Komisję Licencji Trenerskich ZPN 

                                                                                                                                                                    

 

Załącznik 3 

                                                                                                                                             
 

 

       ...................................................                                             …………………………., dnia………………………..  

       pieczęć organizatora kursu  

 

 

 

                                                                  POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

                                                                  Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN 

                                                                  ul. Miodowa 1 

                                                                  00-080 Warszawa  

 

 

 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE LICENCJI TRENERSKICH PZPN 

                          

          

        

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

                                                         (nazwa Związku Piki Nożnej) 

 

       składa niniejszy wniosek o wydanie licencji trenerskich, przyznanych decyzją Komisji Licencji 

 

       Trenerskich naszego Związku, wg listy w załączeniu. 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                                                 ................................................ 

(pieczęć imienna i podpis) 

 

  

 Uwaga: Do wniosku należy załączyć: 

4) Protokół Komisji Licencji Trenerskich ZPN  

5) Listę przyznanych licencji trenerskich (listę napisaną w programie Excel należy także przesłać emailem na adres: 

piotr.maranda@pzpn.pl)  

6) Kopię przelewu opłaty za wydanie licencji dokonanej na rzecz PZPN 
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246 

 

Uchwała nr X/246 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu  

zawodników występujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu 

 

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

 

I. Począwszy od sezonu 2009/2010 w rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu (PLF) zawodnicy 

reprezentujący ekstraklasowy klub futsalowy nie mogą łączyć gry w futsal z grą w piłkę nożną w zespołach 11 

osobowych. Zawodnicy mają być potwierdzeni przez właściwy terytorialnie wojewódzki związek piłki nożnej, a 

następnie uprawnieni przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN.  

 

II. W sezonie 2009/2010 w rozgrywkach I i II ligi PLF mogą brać udział zawodnicy potwierdzeni przez 

właściwy terytorialnie wojewódzki związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni przez Komisję Gier Wydziału 

Futsalu PZPN. W przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11 osobową oraz futsal, do uprawnienia 

zawodnika niezbędna jest pisemna zgoda klubu piłki nożnej 11 osobowej lub pisemna zgoda klubu futsalowego 

w przypadku gdy jest on klubem macierzystym dla zawodnika chcącego łączyć grę w futsal z grą na boiskach 

trawiastych.  

 

III. Począwszy od sezonu 2010/2011 w rozgrywkach I ligi PLF zawodnicy reprezentujący pierwszoligowy klub 

futsalowy nie mogą łączyć gry w futsal z grą w piłkę nożną w zespołach 11 osobowych. Zawodnicy mają być 

potwierdzeni przez właściwy terytorialnie wojewódzki związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni przez 

Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN. 

 

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XI/09 

Z DNIA 23 LIPCA 2009 ROKU 
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Uchwała nr XI/247 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN z 

dnia 15 lipca 2009 roku dot. składu Ekstraklasy i I ligi piłki nożnej w sezonie piłkarskim 2009/2010 i 

sytuacji prawnej Klubu ŁKS Łódź S.S.A.  

   

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z 15 lipca 2009 roku w sprawie składu Ekstraklasy i I ligi 

piłki nożnej w sezonie piłkarskim 2009/2010 i sytuacji prawnej Klubu ŁKS Łódź S.S.A.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/248 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN z 

dnia 15 lipca 2009 roku dot. składu Ekstraklasy i I ligi piłki nożnej w sezonie piłkarskim 2009/2010 i 

sytuacji prawnej Klubu Widzew Łódź S.A.  

   

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z 15 lipca 2009 roku w sprawie składu Ekstraklasy i I ligi 

piłki nożnej w sezonie piłkarskim 2009/2010 i sytuacji prawnej Klubu Widzew Łódź S.A.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/249 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN  

z dnia 15 lipca 2009 roku dot. zasad uzupełniania składu I ligi w przypadku nie uzyskania licencji przez 

klub 

   

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z 15 lipca 2009 roku w sprawie zasad uzupełniania składu 

I ligi w przypadku nie uzyskania licencji przez klub. 

  
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/250 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN z 

dnia 15 lipca 2009 roku dot. zasad uzupełniania składu II ligi w przypadku nie uzyskania licencji przez 

klub 

   

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z 15 lipca 2009 roku w sprawie zasad uzupełniania składu 

II ligi w przypadku nie uzyskania licencji przez klub. 

  
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/251 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji 

ds. Nagłych PZPN z dnia 15 lipca 2009 roku dot. zmiany terminu rozpoczęcia 

rozgrywek rundy jesiennej o Mistrzostwo I ligi 

  

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z 15 lipca 2009 roku w sprawie zmiany terminu 

rozpoczęcia rozgrywek rundy jesiennej o Mistrzostwo I ligi. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato    
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Uchwała nr XI/252 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN z 

dnia 15 lipca 2009 roku dot. zmiany Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II ligi na sezon 2009/2010 

 

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z 15 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu 

Rozgrywek o Mistrzostwo II ligi na sezon 2009/2010. 

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/253 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN z 

dnia 15 lipca 2009 roku dot. ustalenia stałego terminu  

rozgrywania meczu finałowego Pucharu Polski  

 

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z 15 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia stałego terminu 

rozgrywania meczu finałowego Pucharu Polski. 

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

254 

 

Uchwała nr XI/254 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych z dnia 15 

lipca 2009 roku dot. przyznania nagród dla pracowników Departamentu Finansowo-Księgowego w 

związku z ukończeniem prac bilansowych za 2008 rok oraz zatwierdzeniem bilansu przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN  

 

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z 15 lipca 2009 roku w sprawie przyznania nagród dla 

pracowników Departamentu Finansowo-Księgowego w związku z ukończeniem prac bilansowych za 2008 rok 

oraz zatwierdzeniem bilansu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/255 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  nagrody finansowej w kwocie po 5.000 zł dla 

zespołów, które zdobyły tytuł mistrza w rozgrywkach  

Junior Starszy i Junior Młodszy  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego przyznaje się jednorazowe nagrody w kwocie po 

5.000 PLN dla zespołów, które zdobyły tytuł mistrza w rozgrywkach Junior Starszy i Junior Młodszy na 

szczeblu każdego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/256 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie nagród  

dla członków Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi 

 

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

 

I. Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego, w związku z zakończeniem procesu 

licencyjnego przez Komisję ds. Licencji Klubowych II ligi, przyznaje się, z pieniędzy przekazanych przez 

UEFA, nagrody dla członków ww. Komisji, wg listy stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato     
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Uchwała nr XI/257 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie nagród  

dla członków Komisji ds. Licencji Klubowych I ligi 

 

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

 

I. Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego, w związku z zakończeniem procesu 

licencyjnego przez Komisję ds. Licencji Klubowych I ligi, przyznaje się, z pieniędzy przekazanych przez UEFA, 

nagrody dla członków ww. Komisji, wg listy stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato     
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Uchwała nr XI/258 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie nagród  

dla członków i ekspertów Komisji ds. Licencji dla Klubów Ekstraklasy 

 

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

 

I. Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego, w związku z zakończeniem procesu 

licencyjnego przez Komisję ds. Licencji dla Klubów Ekstraklasy, przyznaje się, z pieniędzy przekazanych przez 

UEFA, nagrody dla członków i ekspertów ww. Komisji, wg listy stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato     
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Uchwała nr XI/259 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie nagród  

dla członków Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych 

 

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

 

I. Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego, w związku z zakończeniem procesu 

licencyjnego przez Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych, przyznaje się, z pieniędzy przekazanych 

przez UEFA, nagrody dla członków ww. Komisji, wg listy stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato     
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Uchwała nr XI/260 z dnia 23 lipca 2009 roku  

ZarząduPolskiego Związku Piłki nożnej w sprawie podziału nagrody dla drużyn  

uczestniczących w meczu finałowym o Puchar Polski 

 

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

 

I. Przyjmuje się następujące kryterium podziału nagrody dla drużyn uczestniczących w meczu finałowym o 

Puchar Polski: 

 

350.000 zł – za zajęcie I miejsca 

150.000 zł – za zajęcie II miejsca. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato         
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Uchwała nr XI/261 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie utworzenia Funduszu Pomocy Powodzianom  

 

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

 

I. Realizując Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN z dnia 27 czerwca 2009 roku tworzy się 

Fundusz Pomocy Powodzianom w kwocie 100.000 PLN mający na celu wsparcie ofiar i poszkodowanych w 

powodzi, która nawiedziła południowe regiony naszego kraju w czerwcu 2009 roku.  

 

II. Środki z Funduszu, o którym mowa w pkt I mogą być w szczególności przekazane na pomoc klubom 

piłkarskim w zakresie remontu obiektów sportowych zniszczonych przez powódź, zakup zniszczonych bramek 

oraz sprzętu sportowego.  

 

III. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Wydziałowi Piłkarstwa Amatorskiego PZPN i Sekretarzowi 

Generalnemu PZPN. 

 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/262 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyznania pomocy dla klubów Podkarpacia 

 

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

 

I. Na wniosek Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej przyznaje się kwotę 30.000 zł dla klubów z 

Podkarpacia dotkniętych klęską powodziową.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr XI/263 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przekazania równowartości kwoty 30.000 EURO na 

wsparcie działalności mentorów sędziów ligowych  

 

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

 

I. Niniejszym przekazuje się równowartość kwoty 30.000 EURO na wsparcie działalności mentorów sędziów 

ligowych w ramach ubiegania się przez PZPN o przyjęcie do Konwencji Sędziowskiej UEFA, wg nw. podziału: 

 

KS Dolnośląskiego ZPN   - równowartość 2200 euro   

KS Kujawsko- Pomorskiego ZPN  - równowartość 1400 euro   

KS Lubelskiego ZPN   - równowartość 2000 euro   

KS Lubuskiego ZPN   - równowartość 1500 euro   

KS Łódzkiego ZPN   - równowartość 2000 euro   

KS Małopolskiego ZPN   - równowartość 3500 euro   

KS Mazowieckiego ZPN   - równowartość 2400 euro   

KS Opolskiego ZPN   - równowartość 1600 euro   

KS Podkarpackiego ZPN   - równowartość 2900 euro   

KS Podlaskiego ZPN   - równowartość 800 euro   

KS Pomorskiego ZPN   - równowartość 1200 euro   

KS Śląskiego ZPN   - równowartość 4000 euro   

KS Świętokrzyskiego ZPN  - równowartość 800 euro   

KS Warmińsko – Mazurskiego ZPN - równowartość 800 euro   

KS Wielkopolskiego ZPN   - równowartość 1700 euro   

KS Zachodniopomorskiego ZPN  - równowartość 1200 euro   

 

II. Realizację niniejszej Uchwały przekazuje się Zarządowi Kolegium Sędziów PZPN.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/264 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich  

o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2009/2010 

 

Na podstawie art. 34 §1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2009/2010.  

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH  

O MISTRZOSTWO EKSTRAKLASY NA SEZON 2009/2010 

 

Art. 1 

1. W rozgrywkach Ekstraklasy bierze udział 16 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikowały się na 

podstawie uzyskanych wyników rozgrywek  Ekstraklasy i I ligi sezonu poprzedniego.  

 

Art. 2 

2.1 W rozgrywkach Ekstraklasy nie mogą występować drużyny klubu, które decyzją właściwych organów 

PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w Ekstraklasie w sezonie 2009/2010 lub nie spełniają wymogów, 

określonych w art. 15 ustawy o sporcie kwalifikowanym.   

 

2.2. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2009/2010 w rozgrywkach Ekstraklasy nie uzyska licencji 

na występowanie w następnym sezonie w  Ekstraklasie według procedury przewidzianej w Podręczniku 

Licencyjnym PZPN, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2009/2010 zgodnie 

z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostanie przesunięty do I ligi. W takiej sytuacji miejsce w Ekstraklasie 

zachowuje zespół, który w sezonie 2009/2010 został sklasyfikowany na 15 miejscu.   

 

2.3. W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w sezonie 2009/2010 w rozgrywkach Ekstraklasy nie 

uzyskał licencji na występowanie w następnym sezonie w  Ekstraklasie według procedury przewidzianej w 

Podręczniku Licencyjnym więcej niż jeden klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach Ekstraklasy w 

sezonie 2009/2010 zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do I ligi. W takiej sytuacji 

miejsce w Ekstraklasie zachowują zespoły, które w sezonie 2009/2010 zostały sklasyfikowane na 15 i 16 

miejscu.   

2.4. W sytuacji, o której mowa w pkt 2.3., gdyby: 

 licencji nie otrzymały trzy kluby – do Ekstraklasy po sezonie 2009/2010 awansuje 3 klub I ligi, 

 licencji nie otrzymały cztery kluby – do Ekstraklasy po sezonie 2009/2010 awansuje 3 i 4 klub I ligi itd. 

 

2.5. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2009/2010 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi nie uzyska 

licencji na występowanie w następnym sezonie w  Ekstraklasie według procedury przewidzianej w Podręczniku 

Licencyjnym, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach aktualnego sezonu  na miejscu, które zajął w 

rozgrywkach o mistrzostwo I ligi, ale  nie otrzyma prawa gry w rozgrywkach  Ekstraklasy w sezonie następnym.   

 

2.6. W sytuacji, o której mowa w pkt 2.5., gdyby licencji nie otrzymał jeden lub więcej klubów 

występujących w sezonie 2009/2010 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi przy uzupełnieniu klubów, biorących 

udział w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie następnym bierze się pod uwagę kluby w następującej kolejności:  

 

a. klub, który w sezonie 2009/2010 zajął 3 miejsce w I lidze, 

b. klub, który w sezonie 2009/2010 zajął 4 miejsce w I lidze itd.  

 

2.7  Zasady przyznawania licencji drużynom występującym w Ekstraklasie reguluje odrębna uchwała 

Zarządu PZPN.  

 

2.8. Ekstraklasa SA jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 

dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak tez i nazw klubów, emblematów oraz koszulek 

meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów Ekstraklasy. Na żądanie, kluby muszą 

wyposażyć Ekstraklasę SA – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. 

Ekstraklasa SA jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio- i wizualnego materiału, który może 

być udostępniony mediom celem publikacji. 

 

Art. 3 

3.1. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy prowadzą odpowiednio Departament Logistyki Rozgrywek 

Ekstraklasy SA i Komisja Ligi Ekstraklasy SA. 

 

3.2. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy są prowadzone w terminach ustalonych przez Departament 

Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA i zatwierdzonych przez Zarząd Ekstraklasy SA. 
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Art. 4 

4.1. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z 

niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Ekstraklasy SA.  

 

4.2 Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są: 

a. przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną oraz inne regulaminy PZPN/Ekstraklasy SA, 

b. przestrzegać zasad fair play, 

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 

d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek  organizowanych 

przez PZPN i Ekstraklasę SA, 

e. zapewnić, że zawodnicy oraz trenerzy trzech drużyn, które w sezonie 2009/2010 zajmą trzy pierwsze 

miejsca będą obecni na oficjalnych uroczystościach wręczenia nagród w miejscu i o czasie ustalonym przez 

Ekstraklasę SA, i że oficjalne uroczystości, w tym wręczenie trofeum oraz medali zostaną przeprowadzone w 

sposób ustalony przez Ekstraklasę SA,  

f. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez Ekstraklasę SA zdjęcia i 

statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcia stadionu, a także inne 

informacje wymagane przez Ekstraklasę SA do celów promocyjnych. 

 

4.3 Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy rozgrywane są wyłącznie oficjalnymi piłkami  Ekstraklasy SA w 

kolorystyce ustalonej przez Departament Marketingu Ekstraklasy SA.  Gospodarz zawodów musi zapewnić 

klubowi gości piłki treningowe do rozgrzewki przed meczem. Piłki te muszą być takie same jak piłki, którymi 

rozgrywany będzie mecz. 

 

4.4. Ekstraklasa SA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy 

klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN i/lub 

Ekstraklasy SA. 

 

Art. 5 

5.1. Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo Ekstraklasy uprawnione są do wymiany trzech 

zawodników przez cały okres trwania gry. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden raz w ciągu 

meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i dopełnieniu formalności wpisania do protokołu imion i 

nazwisk nowo wchodzących do gry. 

 

Art. 6 

6.1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, 

obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców  - wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) 

lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, 

że w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne 

lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, itp.) należy, gdy pozwalają na 

to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym. 

 

6.2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest co do zasady 

Komisja Ligi Ekstraklasa SA, a termin dokończenia (rozegrania) meczu ustalany jest w porozumieniu z 

Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA. W drodze wyjątku, decyzję w sprawie dokończenia 

(rozegrania) meczu podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie w przypadku, gdy przyczyną nie 

rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, 

jak określono w ust. 1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia (rozegrania) spotkania w dniu następnym 

przy świetle dziennym.   

 

6.3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, 

obserwatora i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania. 

 

6.4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Ekstraklasy SA decyzji o rozegraniu w nowym terminie 

zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 

1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami 

PZPN i Ekstraklasy SA.   
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6.5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Ekstraklasy SA decyzji o dokończeniu zawodów 

przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym terminie są 

rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad : 

a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku 

uzyskanego do momentu przerwania zawodów, 

b. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń 

dokonanych w zawodach przerwanych,  

c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie 

w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w 

wyniku zmiany,  

- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w chwili 

dokańczania zawodów, 

- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek otrzymanych 

od początku rozgrywek lub z innych przyczyn, 

d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek 

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub, na którego nałożono obowiązek odbycia kary 

dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.   

 

Art. 7 

7.1.  Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) 

zostanie automatycznie ukarany:   

a. przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

b. przy ósmym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,   

c. przy dwunastym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

d. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą 

dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.   

 

7.2. Klub, którego zawodnicy w czasie jednych zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy otrzymają cztery lub 

więcej napomnień (żółtych kartek), zostanie automatycznie ukarany karą finansową w wysokości 1500 złotych.   

 

 

Art. 8 

8.1. Napomnienia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy oraz innych klas 

rozgrywkowych. 

 

8.2  Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w rozgrywkach Młodej 

Ekstraklasy podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach i nie mają wpływu na rozgrywki Ekstraklasy, 

w których uczestniczy zawodnik z wyjątkiem czasowych lub na stałe kar dyskwalifikacji, orzeczonych przez 

właściwy organ dyscyplinarny Ekstraklasy SA lub PZPN.  

 

8.3  Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w rozgrywkach Ekstraklasy 

podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach i nie mają wpływu na rozgrywki Młodej Ekstraklasy, w 

których uczestniczy zawodnik z wyjątkiem czasowych lub na stałe kar dyskwalifikacji, orzeczonych przez 

właściwy organ dyscyplinarny Ekstraklasy SA lub PZPN.  

 

8.4.  W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w  rozgrywkach o 

mistrzostwo Ekstraklasy lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego w innej 

klasie rozgrywkowej  i konieczności odbycia kary wynikającej z liczby napomnień (żółtych kartek), udzielonych 

w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik zobowiązany jest do odbycia kary w 

rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy bez względu na fakt występowania uprzednio w Ekstraklasie lub innej 

klasie rozgrywkowej.   

 

Art. 9 

9.1 Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u 

przeciwnika jako gość. 

 

9.2 Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 

punkty za zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis); 0 punktów za spotkanie przegrane. 
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Art. 10 

10.1. W rozgrywkach  Ekstraklasy kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów
1
. 

 

10.2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 

decydują: 

 

10.2.1 przy dwóch zespołach: 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone 

są „podwójnie,‖ korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, 

f. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play w sezonie 2009/2010, 

g. przy dalszej równości, w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły 

zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy, zespoły rywalizujące o miejsce w rozgrywkach 

UEFA, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, 

wyznaczonym przez Ekstraklasę SA, boisku. W przypadku remisowego wyniku spotkania w regulaminowym 

czasie zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut, a w przypadku dalszej równości sędzia zawodów zarządza 

wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.  

 

10.2.2. przy więcej niż dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

c. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach tych drużyn,  

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, 

f. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play w sezonie 2009/2010, 

g. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek 

Ekstraklasy SA.  

 

10.3. Weryfikację rozgrywek przeprowadza Departament Logistyki Rozgrywek, a zatwierdza Zarząd 

Ekstraklasy SA. 

 

Art. 11 

11.1 Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy otrzymuje tytuł Mistrza Polski 

w piłce nożnej oraz złote medale (35 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Champions League. 

 

11.2 Klub, który zdobędzie II miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy otrzymuje tytuł Wicemistrza 

Polski w piłce nożnej oraz srebrne medale (35 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Europa 

League. 

 

11.3 Klub, który zdobędzie III miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy otrzymuje brązowe medale 

(35 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Europa League. 

 

11.4. Klub, który zdobędzie IV miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy reprezentuje Polskę w 

rozgrywkach UEFA Europa League w sytuacji, gdy Wicemistrz Polski lub klub, który zdobędzie III miejsce w 

rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy jest jednocześnie zdobywcą Pucharu Polski, jak też w sytuacji, gdy 

finalistami rozgrywek o Puchar Polski są Mistrz Polski, Wicemistrz Polski lub klub, który zdobędzie III miejsce 

w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy.  

                                                 
1 Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach rozgrywek w trakcie sezonu w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez 
dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decyduje w pierwszej kolejności ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi 

drużynami, a dopiero następnie korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, liczonych 

według obowiązujących reguł UEFA, co oznacza, iż  należy stosować przy ustalaniu kolejności drużyn w tabeli w trakcie sezonu zasadę 
uwzględniającą przede wszystkim wyniki bezpośrednich spotkań. Różnicę bramek ze wszystkich spotkań należy uwzględniać w dalszej 

kolejności, wtedy, gdy dwa zespoły ze sobą jeszcze nie grały lub w przypadku więcej niż dwóch zespołów – gdy nie wszystkie grały 

pomiędzy sobą lub nie grały ze sobą takiej samej liczby spotkań. 
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11.5. W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach UEFA i nieokreślonych 

niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA. 

 

11.6. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy otrzymuje trofeum, 

ufundowane przez Ekstraklasę SA, które jest wręczane klubowi i pozostaje w klubie przez okres jednego sezonu. 

Klub jest zobowiązany do należytego przechowania trofeum i odpowiada za ewentualne zniszczenia lub 

uszkodzenia. Klub musi zwrócić trofeum w stanie nienaruszonym do biura Ekstraklasy SA najpóźniej na 14 dni 

przed 30. kolejką rozgrywek. 

 

11.7. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy, jest upoważniony do 

wystąpienia do Ekstraklasy SA o sporządzenie - na koszt klubu – kopii trofeum. Kopia musi wskazywać, iż jest 

repliką i, co do zasady, nie może przekraczać 4/5 wielkości oryginału. 

 

Art. 12 

12.1 Drużyny, która zajmą w rozgrywkach Ekstraklasy 15 i 16 miejsce w tabeli, spadają do I ligi, w której 

rozgrywać będą zawody w następnym sezonie. 

 

12.2. Drużyny, które zajmą 1 i 2 miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi rozgrywać będą zawody w 

następnym sezonie w Ekstraklasie. 

 

Art. 13 

13.1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej klasy 

zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o dwie klasy niżej. 

 

13.2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań, zostaje 

sklasyfikowana na ostatnim miejscu w tabeli, automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od 

sankcji finansowych, zdegradowana o dwie klasy niżej, bez względu na liczbę zdobytych punktów. 

 

Art. 14 

14.1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję 

żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy, muszą być 

uprawnieni przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA z zachowaniem wymogów określonych w 

obowiązujących przepisach PZPN i Ekstraklasy SA. 

 

14.2. Aby móc wziąć udział w rozgrywkach Ekstraklasy SA, zawodnicy muszą być uprawnieni przez 

Ekstraklasę SA w wymaganych terminach i muszą spełniać wszystkie warunki zawarte w odpowiednich 

przepisach. Tylko zawodnicy uprawnieni do rozgrywek mogą odbyć ciążące na nich kary dyscyplinarne. 

 

14.3. Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy A, B lub C do Ekstraklasy SA, podpisanej przez 

uprawnione do tego osoby w klubie oraz przez odpowiedni wojewódzki związek piłki nożnej. Departament 

Logistyki Rozgrywek odmawia uprawnienia zawodników na listach, na których zawodnicy zostali potwierdzeni 

przez okręgowy związek piłki nożnej, chyba, że okręgowy związek piłki nożnej na mocy odrębnej uchwały 

zarządu swojego związku piłki nożnej jest uprawniony do potwierdzania zawodników na mocy stosownego 

upoważnienia. W takim przypadku klub, zgłaszający zawodników do uprawnienia zobowiązany jest do 

przedstawienia kopii takiej uchwały macierzystego związku piłki nożnej.  

 

14.4. Klub ponosi wszelkie konsekwencje regulaminowe za wystawienie zawodnika, który nie znajduje się na 

liście A, B lub C albo nie uprawnionego do wystąpienia z innych powodów. 

 

14.5. Decyzje o uprawnieniu zawodników podejmuje Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA, w 

przypadkach spornych po zasięgnięciu opinii Komisji Ligi. 

 

14.6. Każdy klub może mieć nie więcej niż 28 zawodników na Liście A w trakcie trwania sezonu. Jako 

minimum, miejsca 18 – 24 na Liście A (siedem miejsc), są zarezerwowane wyłącznie dla zawodników 

szkolonych w federacji, zaś miejsca 25-27 na Liście A (trzy miejsca) są zarezerwowane dla wyłącznie dla 

zawodników szkolonych w klubie oraz miejsce 28 jest zarezerwowane dla bramkarza, nie podlegającego 

żadnym ograniczeniom. Na miejscach 1-17 mogą być zgłaszani dowolni zawodnicy. 

 

14.7. Zawodnik szkolony w klubie oznacza zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – 

jest zarejestrowany w obecnym klubie przez okres, z przerwami lub nie, trzech pełnych sezonów (tj. okres 
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począwszy od pierwszego oficjalnego meczu odpowiednich  krajowych rozgrywek) lub przez 36 miesięcy 

pomiędzy 15 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 

rokiem życia (lub końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia).  

 

14.8 Zawodnik szkolony w klubie należącym do federacji  oznacza zawodnika, który – bez względu na 

swoją narodowość lub wiek – jest zarejestrowany w klubie lub innym klubie należącym do tej samej federacji co 

klub obecny przez okres, z przerwami lub nie trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15 

rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub 

końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia).  

 

14.9.   W sezonie 2009/2010 na liście B będą mogli być umieszczani zawodnicy urodzeni 1 stycznia 1988 roku 

i później, którzy są uprawnieni do gry w klubie nieprzerwanie przez dwa lata od ukończenia przez nich 15 roku 

życia.  Nie muszą to być dwa lata bezpośrednio przypadające przed sezonem, na który piłkarz będzie zgłoszony 

na liście B. Każdy klub może uprawnić do rozgrywek nieograniczoną liczbę zawodników na listę B. 

 

14.10. Wypożyczenie zawodnika do innego klubu przerywa okres rejestracji w macierzystym klubie  i nie 

zalicza się do wymaganego okresu niezbędnego do uznania zawodnika za szkolonego w klubie, jednakże w 

przypadku wypożyczenia zawodnika do innego polskiego klubu zalicza się do okresu niezbędnego do uznania 

zawodnika za szkolonego w klubie należącym do tej samej federacji.  

 

14.11. Ustala się, następujące możliwości uprawnienia zawodników na listę A do rozgrywek w sytuacji, gdy 

na liście A zgłoszonych jest już komplet 28 zawodników:  

a. w przypadku przewlekłej (tj. uniemożliwiającej grę co najmniej do rozpoczęcia kolejnego okresu 

transferowego) kontuzji zawodnika z listy A i uprawnienia – na ten okres – może być uprawniony zawodnik 

transferowany do klubu (dot. okresu transferowego),  zawodnik nie związanego kontraktem (dot. okresu 

transferowego oraz okresów określonych w przepisach PZPN) lub zawodnik z rezerw (w każdym momencie). W 

takiej sytuacji zawodnik kontuzjowany traci uprawnienie do gry do czasu rozpoczęcia kolejnego okresu 

transferowego;  

b. w przypadku rozwiązania kontraktu z zawodnikiem, który został zgłoszony na liście A po zakończeniu 

okresu przewidzianego na dokonywanie transferów -  może być uprawniony zawodnik, który był  zawodnikiem 

danego klubu w trakcie okresu na dokonywanie transferów  i nie jest zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy pod 

warunkiem, że spełnia wymogi przewidziane dla zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt (odpowiednio – 

zawodnik bez ograniczeń, zawodnik szkolony w federacji, zawodnik szkolony w klubie). Uprawnienie takiego 

zawodnika, zastępującego na liście A zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt,  odbywa się na zasadach 

ogólnych. W takiej sytuacji zawodnik, z którym rozwiązano kontrakt i skreślono z listy A, traci uprawnienie do 

gry w klubie. 

 

14.12.  Ustala się, że przypadku zawodnika polskiego urodzonego po 1 stycznia 1988 roku, występującego w 

klubie w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy, ale nie spełniającego wymogów, zezwalających na wpisanie na Listę 

B – taki zawodnik może w dowolnym momencie w trakcie trwania sezonu być uprawniony do rozgrywek po 

rozegraniu co najmniej trzech meczów w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy poprzez wpisanie na Listę C. 

 Powyższe nie dotyczy zawodników testowanych.  Nie jest dozwolone przenoszenie zawodników z Listy A na 

Listę C. W przypadku uprawnień zawodników z Listy C do rozgrywek ligi zawodowej obowiązują ogólne 

zasady dotyczące uprawnień zawodników.  

 

14.13. Niezależnie od powyższego jeśli klub posiada dwóch niezdolnych do gry z powodu długotrwałej 

kontuzji lub choroby bramkarzy z Listy A, może tymczasowo zamienić bramkarza na dotychczas nie 

uprawnionego w każdym momencie sezonu, uzupełniając w ten sposób Listę A. Jeśli wymieniany bramkarz był 

zawodnikiem szkolonym w federacji, nowy bramkarz nie musi być szkolony w federacji. Klub musi dostarczyć 

do Ekstraklasy SA zaświadczenie medyczne o kontuzji. Gdy kontuzjowany bramkarz stanie się z powrotem 

zdolny do gry może z powrotem zająć swoje miejsce na liście A na miejscu swojego zastępcy. Zmiana oraz 

procedura uprawnienia musi być zakończona  do godz. 16.00 w dniu roboczym poprzedzającym mecz, w którym 

ma wystąpić bramkarz. 

 

14.14. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. Zawodnicy 

biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności do gry. 

 

14.15. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są potrącane z urzędu przez Ekstraklasę SA w 

ustalony odrębnie sposób ze środków przysługujących klubom. 
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Art. 15 

15.1. Zespoły Ekstraklasy prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską oraz klasę 

UEFA PRO. 

 

15.2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w Art. 15 

Uchwały nr 7/59 z dnia 25 maja 2000 roku Prezydium Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich, 

uprawniających do prowadzenia zespołów  Ekstraklasy i I ligi piłki nożnej. 

 

Art. 16 

16.1. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy mogą być rozgrywane na stadionach uznanych przed rozpoczęciem 

rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tych klas rozgrywkowych, spełniających wymogi licencyjne 

określone w Podręczniku Licencyjnym PZPN. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do 

gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, 

ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z 

przyjazdem na nie odbyte zawody. 

 

16.2.  Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz kibiców i 

innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia. 

 

16.3.  Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi zagrożeniami, 

zgodnie z następującymi zasadami: 

 

a. każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszystkie zagrożenia związane z jego 

uczestnictwem w rozgrywkach; 

b. dodatkowo klub będący gospodarzem musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia związane z 

organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną, zapewniającą poszkodowanym osobom 

gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek 

okoliczności, za które odpowiada klub; 

c. jeśli gospodarz meczu nie jest właścicielem stadionu, na którym rozgrywa mecze, musi przedstawić 

polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie nieruchomości) zawarte przez 

właściciela i/lub dzierżawcę stadionu; 

d. w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że Ekstraklasa SA jest zwolniona z odpowiedzialności od 

jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w meczu. 

 

16.4. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na boiskach zamkniętych na mocy decyzji organu 

dyscyplinarnego Ekstraklasa SA, PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 

obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym 

dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. 

 

16.5. Od dnia 1 listopada 2009 roku do 31 marca 2010 roku mecze piłkarskie mogą odbywać się wyłącznie 

na boiskach wyposażonych w system podgrzewania murawy.   

 

Art. 17 

17.1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym 

miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 

 

17.2. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA niezwłocznie po ustaleniu terminu zawodów z 

podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy, informuje gospodarzy zawodów, przeciwnika, PZPN o 

miejscu i godzinie rozegrania zawodów.  

 

17.3. Po ustaleniu terminu zawodów gospodarze zawodów obowiązani są niezwłocznie i nie później niż na 7 

(siedem) dni przed meczem potwierdzić faxem lub pocztą elektroniczną przeciwnikowi, Departamentowi 

Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA i podmiotowi posiadającemu licencję głównego nadawcy, miejsce i 

godzinę rozegrania zawodów oraz podać informację o kolorach strojów, w jakich wystąpi ich drużyna.  

 

Art. 18 

18.1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

 

18.2. Ustala się, że mecze Ekstraklasy odbywać się będą, z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych, 

terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek Pucharu UEFA oraz terminów ustalonych z 
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podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy w każdą sobotę, przy czym rozpoczynać się będą w 

godzinach ustalonych przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA.   

 

18.3. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA w porozumieniu z podmiotem posiadającym 

licencję głównego nadawcy może wyznaczyć rozegranie zawodów na inny dzień. 

 

18.4. Departament Logistyki Rozgrywek może wyznaczyć rozegranie zawodów klubu na termin, dzielący od 

poprzedniego spotkania klubu o dwa lub więcej kolejne pełne dni.   

 

18.4. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA może wyznaczyć rozegranie zawodów o 

mistrzostwo Ekstraklasy na jeden termin i o jednej godzinie. 

 

18.5. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament Logistyki 

Rozgrywek Ekstraklasy SA podlega karze 500.000 PLN. Niezależnie od powyższego Komisja Ligi Ekstraklasy 

SA może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

 

Art. 19 

19.1. Drużyny, które występują w rozgrywkach UEFA, Pucharu Ekstraklasy lub Pucharu Polski we wtorek co 

do zasady rozgrywają zawody mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami oraz w sobotę po tych 

zawodach. Na wniosek podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy drużyny te jednak mogą rozegrać 

zawody mistrzowskie w piątek przed określonymi wyżej zawodami oraz w piątek lub niedzielę po tych 

zawodach.  

 

19.2. Drużyny, które występują w rozgrywkach UEFA, Pucharu Ekstraklasy lub Pucharu Polski w środę co 

do zasady rozgrywają zawody mistrzowskie w sobotę lub - w przypadku wniosku podmiotu posiadającego 

licencję głównego nadawcy - w piątek lub niedzielę przed określonymi wyżej zawodami oraz w sobotę po tych 

zawodach lub - w przypadku wniosku podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy - w niedzielę. 

 

19.3. Drużyny, które występują w rozgrywkach UEFA, Pucharu Ekstraklasy lub Pucharu Polski w czwartek 

co do zasady rozgrywają zawody mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami oraz w niedzielę 

po tych zawodach. Na wniosek podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy drużyny te jednak mogą 

rozegrać zawody mistrzowskie w piątek lub niedzielę przez określonymi wyżej zawodami.  

 

19.4. Wyznaczenie meczu w czwartek w ramach rozgrywek o Puchar Ekstraklasy wymaga zgody 

Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA.  

 

Art. 20 

20.1 Powołanie więcej niż trzech zawodników do reprezentacji narodowych w oficjalnych terminach FIFA 

może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy wyłącznie powołań do I reprezentacji i 

reprezentacji U-21). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Departament Logistyki Rozgrywek 

Ekstraklasa SA. 

 

Art. 21 

21.1 Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub będący 

gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i 

płycie boiska. Klub może być wezwany do wyjaśnienia wszystkich incydentów na stadionie, a także może być 

ukarany dyscyplinarnie.  

 

Art. 22 

22.1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Departament Logistyki Rozgrywek 

Ekstraklasa SA po uzyskaniu stanowiska podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy. 

 

22.2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien 

zaproponować nowy termin występując do Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA. Zmiana terminu 

w tej sytuacji może nastąpić wyłącznie za zgodą Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA po 

uzyskaniu stanowiska podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy oraz klubu przeciwnika. Nowy 

termin nie może być ustalony po zakończeniu rozgrywek. 
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Art. 23 

23.1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu 

zobowiązany jest w szczególności do: 

a. Rejestrowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamery wideo w technologii cyfrowej lub 

analogicznej. 

b. Powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów. 

c. Zapewnienia obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję. 

d. Zapewnienia właściwych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 

sanitarne, szatnie, bufety). 

e. Zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych u 

zawodników, 

f. Zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych. 

g. Zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający 

licencję głównego nadawcy, z uwzględnieniem warunków techniczno – produkcyjnych określonych w 

odrębnym porozumieniu Ekstraklasy SA z podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy.   

h. Zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli mediów oraz umożliwienie im korzystania ze 

środków łączności. 

i. Zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi drużyny 

przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.  

 

23.2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do: 

a. monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach, 

b. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści zabronionej oraz dążenia do wyeliminowania 

wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania powyższego, delegat PZPN w porozumieniu z sędzią 

zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz, 

c. stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i informowanie o 

tych osobach Ekstraklasy SA. 

 

23.3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości, planowane przed meczem lub w jego przerwie, jak 

również użycie strojów, emblematów, haseł i transparentów przed meczem lub w jego przerwie, wymagają 

każdorazowo zgody Ekstraklasy SA.  

 

23.4. Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar ten zatrzyma 

się po 45 i 90 minucie.   

 

23.5. Transmisje na dużych ekranach wewnątrz stadionu jakichkolwiek obrazów i przekazów wymagają 

zgody od Ekstraklasy SA. Zgoda ta może być cofnięta w każdym momencie ze względu na nieprawidłowe 

korzystanie z dużego ekranu. Szczegółowe zasady korzystania z dużych ekranów zawarte są w Regulaminie w 

zakresie bezpieczeństwa w rozgrywkach organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę SA.  

 

Art. 24 

24.1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre 

imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy, udowodnione przypadki 

braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o 

sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN podjęcie przez Komisję Ligi Ekstraklasy SA decyzji o 

pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu 

mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnym boisku. 

 

24.2. Komisja Ligi Ekstraklasy SA ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku 

naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu. 

 

Art. 25 

25.1 Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Ligi Ekstraklasy SA jako przegrane 0:3 na niekorzyść 

drużyny, w składzie której występowało co najmniej dwóch zawodników, u których stwierdzono pozytywne 

wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom. 

 

Art. 26 

26.1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji Ligi Ekstraklasy SA w ciągu 48 godzin po 

zawodach pisemnie bądź faxem za pośrednictwem Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA przy 
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równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika.  Jeżeli termin do złożenia protestu upływa w dniu ustawowo 

wolnym od pracy (niedziela, święta) dopuszcza się możliwość złożenia protestu do godziny 12.00 pierwszego 

dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy.  

 

26.2 Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto Ekstraklasy SA kaucji 

protestowej w wysokości 2.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  

 

26.3. Protest dotyczący stanu boiska musi być złożony sędziemu na piśmie przed meczem. Jeśli stan boiska 

zmieni się w trakcie gry uniemożliwiając kontynuowanie spotkania kapitan drużyny musi bezzwłocznie zgłosić 

to sędziemu w obecności kapitana drużyny przeciwnej. 

 

26.4. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego za wyjątkiem sytuacji 

opisanych w ust. 5 poniżej. 

 

26.5. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska mogą zostać uwzględnione, jeżeli przy 

udzielaniu żółtych i czerwonych kartek rażąco naruszono przepisy gry w piłkę nożną, co zostało potwierdzone 

przez właściwy organ sędziowski PZPN. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia 

(żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika. 

 

Art. 27 

27.1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy zobowiązane są: 

 

27.1.1 do zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:  

a.  oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Ekstraklasy SA,  

b. oficjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat), którym należy zapewnić najlepsze z możliwych 

warunki do wykonywania powierzonych im czynności, 

c. oficjalnych przedstawicieli klubu gościa (co najmniej 10 miejsc na trybunie VIP).  

27.1.2  do przekazania przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej 5 (pięciu) wejściówek i/lub 

identyfikatorów dla oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek upoważniających do poruszania się we 

wszystkich strefach stadionu klubu, będącego organizatorem zawodów.   

 

Art. 28 

28.1. Właściwy organ sędziowski PZPN wyznacza sędziego głównego, sędziów-asystentów oraz sędziego 

technicznego na każdy mecz.  

 

28.2.1. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów nie stawi się, 

kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów 

zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia 

spotkania.  

 

28.2.2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. W 

przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia zawodów. W 

innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, przeprowadzone w obecności kapitanów obu 

drużyn.  

 

28.2.3. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi 

podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z tych zawodów odpowiedzialny jest 

gospodarz tub organizator zawodów. Sprawozdanie powinno być dostarczone właściwym władzom w 

określonym terminie.   

 

28.2.4. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia zawodów, jego funkcję automatycznie 

przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez właściwy organ.   

 

28.2.5. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne.  

 

28.2.6. W przypadku niestawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan drużyny 

gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydata na sędziego asystenta.   

 

28.2.7. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie tub pucharowe, niezależnie od zaistniałych opóźnień Lub 

niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie tub pucharowe, pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek 
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umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako towarzyskie, jest nieważna.   

 

28.3. Jeśli sędzia główny bądź asystent dozna kontuzji przed lub w trakcie meczu i nie może kontynuować 

spotkania zostaje zastąpiony przez sędziego technicznego. 

 

28.4. Bezpośrednio po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i wysyła je faxem bądź e-mailem do biura 

Ekstraklasy SA. Oryginał musi być wysłany pocztą w przeciągu 24 godzin po zakończeniu spotkania. Sędzia jest 

zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego. 

 

28.5. W sprawozdaniu sędzia opisuje tak szczegółowo jak to możliwe wszelkie incydenty przed, w trakcie i 

po meczu takie jak: 

 

a. niedozwolone zachowanie zawodników upomniane żółtą bądź czerwoną kartką, 

b. niesportowe zachowanie pracowników klubów, kibiców i innych osób pełniących funkcje na meczu z 

ramienia klubów, 

c. inne incydenty. 

 

Art. 29 

29.1. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu 

zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień PZPN – czytelnego wykazu zawodników 

swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion i nazwisk oraz daty urodzenia.  Przed meczem każda drużyna 

wypełni sprawozdanie sędziego, gdzie należy wpisać imiona, nazwiska zawodników, numery ich koszulek oraz 

daty urodzenia oraz imiona, nazwiska osób siedzących na ławce rezerwowych i na dodatkowych miejscach. 

Sprawozdanie sędziego musi być wypełnione prawidłowo drukowanymi literami i podpisane przez kapitana 

drużyny oraz kierownika. Kluby muszą oddać sędziemu swoje fragmenty sprawozdania na 60 minut przed 

rozpoczęciem meczu. 

 

29.2 Jeśli sprawozdanie jest niekompletne lub nie jest zwrócone w odpowiednim czasie, sprawa zostanie 

przekazana Komisji Ligi Ekstraklasy SA do rozpatrzenia. 

 

29.3. Po wypełnieniu sprawozdania przez obie drużyny i oddania sędziemu, a przed rozpoczęciem meczu, 

obowiązują następujące zasady: 

 

a. jeśli któryś z zawodników wpisanych w pierwszej jedenastce nie może z jakichkolwiek przyczyn 

uczestniczyć w meczu, może być zastąpiony przez jednego z rezerwowych. Zmniejsza to liczbę rezerwowych, 

tzn. że zawodnik wykreślony z pierwszej jedenastki nie może być umieszczony jako rezerwowy. Podczas meczu 

drużyna może dokonać trzech zmian; 

b. jeśli któryś z siedmiu rezerwowych wpisanych w sprawozdaniu sędziego nie może z jakichkolwiek 

przyczyn uczestniczyć w meczu, nie może być zastąpiony przez innego zawodnika, czyli zmniejsza to liczbę 

rezerwowych; 

c. jeśli bramkarz wpisany do sprawozdania sędziego nie może z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć w 

meczu może być zastąpiony przez innego bramkarza, nie wymienionego wcześniej w sprawozdaniu sędziego. 

 

29.4. Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po zakończeniu 

procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości wita się najpierw z sędziami, a 

następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu – gospodarza.  

 

29.5. Na ławkach rezerwowych może zasiadać sześciu oficjalnych przedstawicieli klubowych oraz siedmiu 

zawodników rezerwowych. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego. Jeśli pozwala 

na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego i delegata zawodów może otrzymać dodatkowe trzy miejsca dla 

swojego sztabu (np. dla trenera przygotowania fizycznego itp.). Miejsca te muszą znaleźć się poza strefą 

techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do 

szatni. Imiona i nazwiska tych osób muszą znaleźć się w sprawozdaniu sędziego (w arkuszu dodatkowym). 

 

29.6. Podczas meczu zawodnicy rezerwowi mogą opuścić strefę techniczną i się rozgrzewać. Na 

przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym sędzia powinien określić, w którym miejscu mogą to robić i ilu 

zawodników jednej drużyny może się rozgrzewać jednocześnie. Co do zasady jest to trzech rezerwowych jednej 

drużyny, jednakże jeśli sędzia oceni, że miejsce na to pozwala, może to być siedmiu zawodników. 

 

29.7. Palenie papierosów w strefie technicznej jest zabronione i stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.  
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Art. 30 

 

30.1. Zawodnicy występujący w Ekstraklasie muszą mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące na cały 

sezon 2009/2010.   

 

30.2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników określa Regulamin Strojów Meczowych w 

Rozgrywkach Ekstraklasy SA zatwierdzony przez Zarząd Ekstraklasy SA.  

 

30.3. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy rozpoczynający grę 

muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.  

 

30.4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów (podstawowy i rezerwowy) na każde 

spotkanie.  

 

Art. 31 

31.1. Zasady dysponowania prawami medialnymi do rozgrywek o mistrzostwo  Ekstraklasy określają 

odrębne przepisy PZPN oraz Ekstraklasy SA.  

 

31.2. Upoważnia się Zarząd Ekstraklasy SA do zatwierdzenia załączników, o których mowa poniżej, 

dotyczących uprawnień medialnych i sponsorskich, wynikających z postanowień właściwych umów. 

 

31.3. Klub nie przestrzegający przepisów Ekstraklasy SA i/lub PZPN nie może uczestniczyć w rozgrywkach.  

 

31.4. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów  Ekstraklasy określa 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 

31.5. Inne podmioty  niż określone w załączniku nr 1 nie są upoważnione do przeprowadzania jakiejkolwiek 

transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o mistrzostwo  Ekstraklasy bez 

uzyskania zgody Ekstraklasy SA. 

 

31.6. Uprawnienia sponsorów Rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy określa załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

 

31.7. Zasady regulujące sposób rozmieszczenia reklam oraz ścianek sponsorskich podczas rozgrywek o 

mistrzostwo  Ekstraklasy określają załączniki nr 3 oraz 4 do niniejszego regulaminu.  

 

31.8. Kluby, występujące w rozgrywkach Ekstraklasy, zobowiązane są do przekazania odpowiedniej liczby 

biletów sponsorom rozgrywek o mistrzostwo  Ekstraklasie w zakresie ustalonym umową zawartą w imieniu 

klubów przez Ekstraklasę SA.  

 

Art.32   

32.1. Nie jest dozwolone przeprowadzanie wywiadów przed, w trakcie oraz po meczu na polu gry. 

Przedstawiciel Ekstraklasy SA lub organizatora zawodów może wyznaczyć miejsce do przeprowadzania 

krótkich wywiadów w strefie pomiędzy ławkami rezerwowych a szatniami zawodników. Takie wywiady mogą 

być przeprowadzane we wskazanym miejscu przed meczem, po zakończeniu pierwszej połowy oraz po 

zakończeniu meczu.  Żaden przedstawiciel mediów nie może wchodzić na pole gry przed, w trakcie i po meczu, 

z wyjątkiem operatorów ręcznych kamer filmujących obie jedenastki przed rozpoczęciem meczu i do dwóch 

operatorów kamer po meczu. Nie zezwala się na obecność kamer w tunelach i szatniach zawodników, z 

wyjątkiem kamery podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy, filmującej następujące czynności: 

a. przyjazd drużyn (do momentu wejścia do szatni), 

b. zawodników w tunelu czekających na wejście na boisko przed meczem, 

c. zawodnicy wracający na murawę po przerwie. 

Jedynie określona liczba fotoreporterów, operatorów kamer i obsługi produkcji telewizyjnej może pracować w 

strefie pomiędzy boiskiem a miejscami dla widzów – wszyscy muszą mieć oznakowanie zgodne z wytycznymi 

Ekstraklasy SA oraz akredytacje do wstępu na boisko. 

 

32.2. Wywiady, w tym konferencje prasowe, mogą być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek 

sponsorskich, w miejscu wskazanym przez Ekstraklasę SA.  
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32.3. Nie później niż 15 minut po zakończeniu spotkania odbywa się konferencja prasowa. Główni trenerzy 

są zobowiązani do wzięcia udziału w konferencji; zaleca się  także uczestnictwo przynajmniej po jednym z 

zawodników z każdej z drużyn. Gospodarz meczu jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie 

infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia konferencji prasowej.  

 

32.4. Po zakończeniu spotkania akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni są do przeprowadzenia 

wywiadów w strefie mieszanej, która musi być wyznaczona pomiędzy szatniami zawodników a wyjściem do 

autokaru. Strefa mieszana może być dostępna wyłącznie dla trenerów, zawodników oraz przedstawicieli mediów 

i musi umożliwiać sprawne przeprowadzanie wywiadów.  

 

32.5. Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecze o mistrzostwo Ekstraklasy przyznawane są przez biura 

prasowe klubu – gospodarza zawodów. Żaden z przedstawicieli prasy lub radia nie jest upoważniony do 

przebywania w strefie pomiędzy polem gry  a trybunami stadionu. Ograniczona i odpowiednio oznakowana 

liczba fotoreporterów oraz obsługi TV może przebywać na płycie, jednakże tylko i wyłącznie w strefie 

wyznaczonej przez Ekstraklasę SA. Żadna z osób przebywających na płycie boiska nie może zasłaniać 

jakichkolwiek materiałów reklamowych, a w szczególności znajdować się przed pierwszym rzędem reklam. 

Fotoreporterzy mogą zmieniać miejsce jedynie w przerwie meczu. 

 

32.6. Akredytacje dla redakcji internetowych mogą być przyznawane tylko pod warunkiem, iż 

przedstawiciele takich redakcji nie będą przekazywać na żywo materiału dźwiękowego i/lub wizualnego 

(dotyczy to także konferencji prasowej oraz wywiadów w strefie mieszanej), zaś ich relacja ograniczy się 

wyłącznie do wersji tekstowej. Zdjęcia, zrobione przez akredytowanych fotografów, mogą być publikowane na 

stronach www tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy jako filmy lub quasi-video streaming.  

 

32.7. Ekstraklasa SA jest uprawniona do kontrolowania dostępu przedstawicieli mediów na stadiony podczas 

swoich rozgrywek i może zabronić wstępu nieakredytowanemu reporterowi telewizyjnemu, radiowemu lub 

internetowemu, a także nieuprawnionym stacjom telewizyjnym lub radiowym i innym nieakredytowanym 

przedstawicielom mediów. 

 

32.8. Zasady zachowania przedstawicieli mediów. 

 

a. Pole gry: Rozstawienie sprzętu i przedstawicieli mediów musi być przeprowadzone w taki sposób, aby 

nie zagrażało bezpieczeństwu zawodników i sędziów. Kamery powinny być rozstawione 4 metry od linii bocznej 

od strony kamery prowadzącej oraz za bandami reklamowymi. Na polu gry nie mogą znajdować się kamery, 

kable i obsługa produkcji telewizyjnej. 

b. Sędziowie, zawodnicy i trenerzy: Przedstawiciele mediów i ich sprzęt nie mogą w żaden sposób 

zakłócać widoczności ani możliwości ruchu sędziom, zawodnikom i trenerom. 

c. Publiczność: Przedstawiciele mediów nie mogą w żaden sposób zakłócać widoczności publiczności. 

Kamery telewizyjne i aparaty nie powinny nagrywać publiczności w sposób który mógłby powodować 

niebezpieczne zachowania. 

d. Wywiady: Media muszą respektować potrzeby zawodników i trenerów. Wywiady mogą być 

przeprowadzane jedynie w strefach do tego wyznaczonych na tle ścianek sponsorskich. Reporterzy nie mogą 

podchodzić do graczy i trenerów po wywiady w trakcie trwania spotkania. 

e. Inne media: Wszyscy przedstawiciele mediów muszą respektować potrzeby przedstawicieli innych 

redakcji. 

f. Oznakowania: Przedstawiciele mediów nie mogą nosić jakichkolwiek emblematów, szalików, koszulek, 

z których wynikałoby sympatyzowanie którejkolwiek z drużyn uczestniczących w rozgrywkach organizowanych 

przez PZPN/Ekstraklasę SA.  

 

Art. 33 

Ekstraklasa SA prowadzi ranking fair play oparty na meczach rozegranych w Ekstraklasie. Punkty w rankingu są 

przyznawane przez delegatów wyznaczonych na dane spotkanie. W nagrodę za zwycięstwo w klasyfikacji fair 

play, klub może zostać zgłoszony do rozgrywek UEFA Europa League, o ile federacja otrzyma dodatkowe 

miejsce w tych rozgrywkach. Jeśli zwycięzca klasyfikacji fair play zakwalifikował się do rozgrywek 

pucharowych, jego miejsce zajmuje klub będący najwyżej w rankingu fair play, który nie zakwalifikował się do 

rozgrywek UEFA. Szczegółowe zasady przyznawania punktów określone są w załączniku nr 5 do niniejszego 

regulaminu.  
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Art. 34  

34.1. Ekstraklasa SA jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych dotyczących rozgrywek 

Ekstraklasy, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Ekstraklasy SA, rozgrywek Ekstraklasy, logo, znaków, 

pucharu itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ekstraklasy SA oraz 

musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Ekstraklasy SA. 

 

34.2. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów zawodów stanowią własność Ekstraklasy SA. 

Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ekstraklasy SA oraz musi nastąpić 

zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Ekstraklasy SA. 

 

Art. 35 

Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie postanowiono odrębnie,  można orzec kary 

przewidziane w § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 

Art. 36 

36.1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN, przy uwzględnieniu 

stanowiska Ekstraklasy SA. 

 

Art. 37 

37.1. Na wniosek Zarządu Ekstraklasy SA regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w dniu 23 lipca 2009 roku. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2009/2010 

 

Zasady przyznawania punktów Fair Play : 

 

I. Formularz fair play zawiera sześć kryteriów oceniających zachowanie drużyn. Co do zasady, 

maksymalna ocena nie powinna być przyznana, jeżeli dana drużyna nie wykazała się wybitnie pozytywnym 

zachowaniem. 

 

a) Poszczególne kryteria na formularzu 

 

1. Żółte i czerwone kartki. Od sumy 10 punktów odejmuje się odpowiednio za: 

 żółtą kartkę       -   1 punkt 

 czerwoną kartkę -   3 punkty 

 

Zawodnikowi, który dostaje drugą żółtą kartkę i w rezultacie tego czerwoną wlicza się tylko czerwoną kartkę, 

czyli odejmuje się trzy punkty. 

Jednakże, gdy zawodnik ukarany wcześniej żółtą kartką otrzyma samoistną czerwoną kartkę, należy odjąć sumę 

4 punktów (1 + 3). 

 

2. Gra pozytywna 

 maksimum 10 punktów 

 minimum 1 punkt 

 

Celem tej oceny jest nagrodzenie pozytywnej gry, która jest atrakcyjna dla widzów. W tej ocenie należy 

uwzględnić następujące aspekty: 

 

Pozytywne: 

 preferowanie taktyki ofensywnej 

 przyspieszanie tempa gry 

 zachowanie płynności gry, np. szybkie wprowadzanie piłki do gry, także w chwili wygrywania meczu 

 dążenie do zdobywania bramek nawet jeśli oczekiwany rezultat został osiągnięty 

 

Negatywne: 
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 spowalnianie tempa gry 

 opóźnianie gry 

 taktyka oparta na faulowaniu 

 „aktorskie‖ zachowania zawodników  

 

Ogólnie, gra pozytywna pokrywa się z liczbą stworzonych sytuacji bramkowych i strzelonych bramek. 

 

3.    Zachowanie wobec przeciwników: 

 maksimum 5 punktów 

 minimum 1 punkt 

 

Zawodnicy muszą szanować zasady gry w piłkę nożną, regulaminy rozgrywek jak również swoich 

przeciwników. Mają również przypilnować, że ich koledzy z drużyny i wszystkie osoby zaangażowane w mecz 

przestrzegają zasad fair play. 

Przy ocenianiu zachowania zawodników w stosunku do swoich rywali należy unikać podwójnego punktowania, 

czyli nie odejmować punktów za żółte i czerwone kartki. Jednakże, delegat może wziąć pod uwagę wyjątkową 

brutalność fauli ukaranych kartkami, jak również przewinienia, które uszły uwadze sędziego. 

Ocena powinna być raczej oparta na pozytywnych zachowaniach (np. pomoc kontuzjowanemu przeciwnikowi) 

niż na podstawie przewinień. Zachowanie właściwe, ale pozbawione pozytywnych gestów w stosunku do 

przeciwników, powinno być raczej ocenione na 4 punkty niż na 5 punktów. 

 

4.   Zachowanie wobec sędziego 

 maksimum 5 punktów 

 minimum 1 punkt 

 

Od zawodników oczekuje się szanowania wszystkich sędziów, jak również respektowania ich decyzji. Także w 

tej ocenie należy unikać podwójnego punktowania za żółte i czerwone kartki.  

Pozytywne zachowanie w stosunku do sędziego powinno być nagrodzone wysoką oceną, biorąc pod uwagę 

akceptowanie przez zawodników wątpliwych decyzji sędziego bez protestowania. Normalne zachowanie, ale 

pozbawione pozytywnych gestów i zachowania w stosunku do sędziego powinno być raczej ocenione na 4 

punkty niż na 5 punktów. 

 

5.  Zachowanie osób na ławce rezerwowych 

 maksimum 5 punktów 

 maksimum 1 punkt. 

 

Od osób na ławce rezerwowych, wliczając w to trenerów, oczekuje się że podejmą starania mające na celu 

podniesienie sportowego, taktycznego i moralnego poziomu swojej drużyny za pomocą wszelkich dozwolonych 

środków. Oczekuje się również, że przekażą oni zawodnikom, aby ci zachowywali się zgodnie z zasadami fair 

play. 

W tej ocenie należy wziąć pod uwagę wszystkie pozytywne i negatywne zachowania osób na ławce 

rezerwowych, np. czy uspokajają czy prowokują nerwowych zawodników lub kibiców, jak reagują na decyzje 

sędziego itp. W tej ocenie należy również wziąć pod uwagę współpracę z przedstawicielami mediów. 

Zachowanie właściwe, ale pozbawione pozytywnych gestów i zachowania, powinno być raczej ocenione na 4 

punkty niż na 5 punktów. 

 

6.  Zachowanie publiczności 

 maksimum 5 punktów 

 minimum 1 punkt 

 

Publiczność jest traktowana jako element widowiska sportowego. Wsparcie kibiców może przyczynić się do 

odniesienia sukcesu przez drużynę. Nie oczekuje się, że widownia będzie oglądać mecz w ciszy. Zachęcanie 

drużyny poprzez okrzyki, śpiewanie itp. może mieć pozytywny wpływ na atmosferę, o ile odbywa się to w 

duchu fair play.  

Od widzów oczekuje się szacunku dla drużyny przeciwnej i sędziego. Powinni docenić postawę drużyny 

przeciwnej, nawet jeśli ich drużyna wygrywa mecz. Nie powinni w żaden sposób zniechęcać czy straszyć 

drużynę przeciwną, sędziego i kibiców drużyny przeciwnej.   

Maksymalna liczba punktów nie powinna być przyznana, o ile powyższe warunki nie zostały spełnione, 

szczególnie co do tworzenie pozytywnej atmosfery na meczu. 
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To kryterium ocenia się tylko jeśli na stadionie pojawiła się znacząca liczba kibiców. Jeżeli ocena zachowania 

publiczności jest niemożliwa ze względu na małą ich ilość, należy nie wpisywać żadnej oceny.  

 

II. Końcowa ocena 

 

1. Końcowa ocena drużyny jest obliczana poprzez zsumowanie punktów za każde kryterium, następnie 

podzielenie przez maksymalną liczbę punktów i pomnożenie wyniku przez 10. 

 

2. Maksymalna liczba punktów za mecz dla drużyny wynosi co do zasady 40. Jeśli jednak oceniana 

drużyna była reprezentowana przez bardzo małą grupę kibiców (mniej niż 50) i kryterium „zachowanie kibiców‖ 

nie zostało ocenione maksymalna liczba punktów wynosi 35. 

 

Przykład: 

 

Poszczególne kryteria dla drużyny numer 1 zostały ocenione na 8+7+3+4+5+4, co daje razem 31. Końcowa 

ocena wyniesie więc: (31/40) x 10 = 7,75 

Jeśli druga drużyna miała małą liczbę kibiców, a jej oceny wynosiły 7+8+2+5+2, co daje 24 punkty, końcową 

ocenę oblicza się następująco: (24/35) x 10 = 6.857 

Końcowa ocena powinna być policzona do trzech liczb po przecinku i nie powinna być zaokrąglona. 

 

3. W załączeniu do oceny, delegat powinien również napisać zwięzły komentarz co do zachowania fair 

play obu drużyn, żeby wyjaśnić pozytywne i negatywne aspekty, które wpłynęły na jego ocenę. To pisemne 

tłumaczenie, może także zawierać przykłady bardzo pozytywnych zachowań fair play zawodników, trenerów, 

sędziów i innych osób. 
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Uchwała nr XI/265 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu 

Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich 

o Mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu na sezon 2009/2010 

 

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

 

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu na sezon 

2009/2010 w następującym brzmieniu:   

  

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO 

EKSTRAKLASY POLSKIEJ LIGI FUTSALU NA SEZON 2009/2010 

 

Art. 1 

1. W rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu bierze udział 12 drużyn w jednej grupie, które 

zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu i I ligi PLF 

sezonu poprzedniego.  

 

2. Do rozgrywek Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu zostaną dopuszczone kluby, które są członkami 

macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Wydziału Futsalu PZPN o warunkach 

uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Lidze Futsalu na sezon 2009/2010.  

 

Art. 2 

a) Kluby, uczestniczące w rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać mecze 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w zawodach najsilniejszy 

skład.  

 

b) Wydział Futsalu PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 

dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek 

meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu. Na 

żądanie, kluby muszą wyposażyć Wydział Futsalu PZPN – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i 

stosowną dokumentację.  Wydział Futsalu PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audio-  i 

wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji. 
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Art. 3 

1. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu prowadzi Komisja Gier Wydziału Futsalu PZPN. 

 

2. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych przez 

Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN i zatwierdzonych przez Wydział Futsalu PZPN. 

 

3. Sędziów do prowadzenia zawodów Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. 

 

Art. 4 

1. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną - futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Wydziału Futsalu 

PZPN. 

 

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są: 

a.  przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną – futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku Piłki 

Nożnej i Wydziału Futsalu PZPN 

b.  przestrzegać zasad fair play, 

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 

d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych 

przez PZPN oraz Wydział Futsalu PZPN, 

  

3. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane piłkami, posiadającymi jedno 

z trzech następujących oznaczeń: 

a. oficjalne logo „FIFA APPROVED‖ (zatwierdzone przez FIFA) 

b. oficjalne logo „FIFA INSPECTED‖ (sprawdzone przez FIFA) 

c. referencje „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD‖ (piłka meczowa               o standardzie 

międzynarodowym)  

 

Art. 5 

 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego 

czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich 

piłkarzy oraz kibiców  - wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać      od 

początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie. 

 

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest co do zasady Komisja Gier 

Wydziału Futsalu PZPN.  

 

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania. 

 

4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Wydziału Futsalu PZPN decyzji o rozegraniu w nowym 

terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn 

określonych w ust. 1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady 

określone przepisami PZPN i Wydziału Futsalu PZPN.   

 

5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Wydziału Futsalu PZPN decyzji o dokończeniu zawodów 

przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym terminie są 

rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad : 

a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku 

uzyskanego do momentu przerwania zawodów. 

b. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń 

dokonanych w zawodach przerwanych.  

c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie 

w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki,  

- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w 

chwili dokańczania zawodów, 

- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 
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d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek 

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia 

kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.   

Art. 6  

1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu otrzyma napomnienie 

(żółtą kartkę),zostanie automatycznie ukarany: 

a.  przy trzecim napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł. 

b.  przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

c.  przy szóstym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł. 

d.  przy siódmym napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

e.  przy dziewiątym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 400 zł. 

f.  przy dziesiątym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

g.  przy każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą pieniężną w 

wysokości 800 zł. 

 

2. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

a dowód wniesienie opłaty niezwłocznie należy przesłać do Komisji Gier Wydziału Futsalu PZPN. 

 

3. Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach mistrzowskich do czasu wpłacenia 

orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki. 

 

Art. 7 

Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika 

jako gość. 

 

Art. 8 

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności                       od uzyskanego wyniku: 3 

punkty z zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) ; 0 punktów za spotkanie przegrane. 

 

Art. 9 

1. W rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby 

zdobytych punktów. 

 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 

 

3. przy dwóch zespołach: 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone 

są „podwójnie,‖ korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, 

f. W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące pierwsze i 

drugie miejsce w tabeli Polskiej Ligi Futsalu, zespoły mające uczestniczyć w rozgrywkach UEFA, a 

także zespoły których kolejność decyduje o miejscach 11-12 w Ekstraklasie Polskiej Ligi Futsalu, 

stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, 

zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez Komisję Gier Wydziału Futsalu 

PZPN, boisku. Mecz barażowy musi wyłonić zwycięzcę. 

 

4. przy więcej niż dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi     i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

c. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 

d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, 

e. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN. 
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Art. 10 

a) Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu otrzymuje 

tytuł Mistrza Polski w Futsalu oraz trofeum ufundowane przez Wydział Futsalu PZPN, złote medale (25 sztuk) i 

reprezentuje Polskę w rozgrywkach Pucharu UEFA w Futsalu oraz nagrodę pieniężną w wysokości 25000 zł. 

(dwadzieściapięctysięcyzłotych) 

 

b) Klub, który zdobędzie II miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu otrzymuje 

tytuł Wicemistrza Polski w Futalu oraz trofeum ufundowane przez Wydział Futsalu PZPN, srebrne medale (25 

sztuk) oraz nagrodę pieniężną w wysokości 13000 zł. (trzynaścietysięcyzłotych)   

 

c) Klub, który zdobędzie III miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu otrzymuje 

trofeum ufundowane przez Wydział Futsalu PZPN, brązowe medale (25 sztuk) oraz nagrodę pieniężną w 

wysokości 7000 zł. (siedemtysięcyzłotych) 

 

d) W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach UEFA  i nieokreślonych niniejszym 

regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.  

 

Art. 11 

Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w rozgrywkach swoich grup o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu 

rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w Ekstraklasie Polskiej Ligi Futsalu. 

 

Art. 12 

1. Zespoły, który w rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu zajmą miejsca 11 i 12 spadają do I ligi PLF w 

której wezmą udział w sezonie 2010/2011. 

 

2. Zespół, który w rozgrywkach Ekstraklasy PLF zajmie miejsce 10 weźmie udział w meczach barażowych o 

prawo gry w Ekstraklasie PLF w sezonie 2010/2011 ze zwycięzcą meczu barażowego pomiędzy zespołami, 

które zajmą drugie miejsca w swoich grupach I ligi PLF na zakończenie sezonu 2009/2010.    Zwycięzca 

uczestniczyć będzie w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy PLF w następnym sezonie. Gospodarzem 

pierwszego spotkania będzie drużyna, która zajęła 2 miejsce w rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu. 

 

3. Zwycięzcą zawodów barażowych zostanie zespół, który uzyska większą liczbę punktów. W przypadku 

uzyskania równej liczby punktów o zwycięstwie decyduje: 

a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach tych 

drużyn; 

b. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone 

są „podwójnie‖, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  w spotkaniach tych drużyn; 

c. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut.  

d. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone na wyjeździe 

liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w UEFA w rozgrywkach 

europejskich na sezon 2009/2010, 

e. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów zarządza wykonanie 

rzutów karnych według obowiązujących przepisów.  

 

Art. 13 

 Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej klasy 

zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta  w następnym cyklu rozgrywek o dwie klasy niżej. 

 

 Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje 

automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana o dwie klasy 

niżej, bez względu na liczbę zdobytych punktów. 

 

Art. 14 

 

1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję żółtych 

i czerwonych kartek. W Ekstraklasie PLF biorą udział zawodnicy reprezentujący wyłącznie klub futsalowy (nie 

można łączyc gry w drużynie Ekstraklasy PLF z grą w zespołach występujących na boiskach trawiastych w 

rozgrywkach prowadzonych przez PZPN). Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy 

Polskiej Ligi Futsalu, muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni 
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przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących 

przepisach PZPN i Wydziału Futsalu PZPN. 

 

2. Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodników do Komisji Gier Wydziału Futsalu PZPN, 

podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz przez odpowiedni wojewódzki związek piłki nożnej. 

Letni okres transferowy trwa od zakończenia rozgrywek sezonu 2008/2009 do godziny 16.00 dnia 

poprzedzającego pierwszy mecz rundy jesiennej sezonu 2009/2010,natomiast zimowe okienko transferowe trwa 

od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej do godziny 16.00 dnia poprzedzającego pierwszy mecz rundy 

wiosennej sezonu 2009/2010. 

 

3. Każdy klub może zgłosić do rozgrywek Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu nie więcej niż 25 zawodników w 

trakcie trwania sezonu oraz nieograniczona liczbę zawodników urodzonych w roku 1989 i młodszych. 

 

4. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry                 w poprzednim klubie. 

 

5. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. Zawodnicy biorący 

udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności do gry. 

 

6. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną maja prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są obowiązani poddać 

się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym 

decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej musi być odnotowana na karcie zgłoszenia 

oraz wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą 

być przeprowadzane okresowo, których wyniki odnotowuje sie w karcie badań lekarskich. 

 

7. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż 

półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań. 

 

8. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie pozytywnym 

wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich, 

 

9. Sędziowie spotkań piłki nożnej maja obowiązek sprawdzenia kart badań lekarskich wszystkich zawodników. 

 

Art. 15 

1. Zespoły Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający uprawnienia instruktora 

futsalu oraz minimum instruktora piłki nożnej 

 

2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych określonych Uchwałą Wydziału 

Futsalu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie warunków uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy PLF na 

sezon 2009/2010 

 

Art. 16 

1. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane na halach uznanych przed 

rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klas rozgrywkowej. Klub jest w pełni 

odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy 

którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa 

przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody. 

 

2. Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. Organizator 

obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie. 

 

3. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz kibiców i 

innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia. 

 

4. Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po meczu. 

Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także może być ukarany 

dyscyplinarnie. 

 

5. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi zagrożeniami, zgodnie z 

następującymi zasadami: 
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1) każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszelkie zagrożenia związane z jego 

uczestnictwem w rozgrywkach, 

2) klub będący właścicielem obiektu sportowego musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia związane 

z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną, zapewniającą poszkodowanym 

osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione 

wskutek okoliczności za które odpowiada klub, 

3) jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi przedstawić polisy 

ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie nieruchomości) zawarte przez 

właściciela hali, 

4) w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że Wydział Futsalu PZPN jest zwolniony z odpowiedzialności od 

jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w meczu 

 

6. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji organu dyscyplinarnego 

Wydziału Futsalu PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy 

oraz delegaci Wydziału Futsalu PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na 

przeprowadzenie zawodów na danej hali. 

 

Art. 17 

 Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym 

miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 

 

 Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem powiadomić pocztą 

elektroniczną przeciwnika, Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN,  Sekcję Sędziowską PZPN, o miejscu i 

godzinie rozegrania zawodów.  

 

Art. 18 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

 

2.Ustala się, że mecze Polskiej Ligi Futsalu muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem  terminów obligatoryjnych, 

terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek Pucharu UEFA : 

a.  w piątki – w godzinach pomiędzy 19.00 a 20.00 

b. w soboty – w godzinach pomiędzy 16.00 a 20.00 

c. w niedzielę – w godzinach pomiędzy 14.00 a 20.00 

 

3. Komisja Gier Wydziału Futsalu PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy 

Polskiej Ligi Futsalu na jeden termin i o jednej godzinie. 

 

4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Komisję Gier Wydziału Futsalu 

PZPN, podlega karze 500,00 zł. Niezależnie od tego Komisja Dyscypliny Wydziału Futsalu PZPN może nałożyć 

także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

 

Art. 19 

Powołanie co najmniej dwóch zawodników do poszczególnych reprezentacji Polski może być powodem do 

przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko pierwszej i młodzieżowej reprezentacji U-21). Decyzję 

odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Komisja Gier Wydziału Futsalu PZPN. 

 

Art. 20 

1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN. 

 

2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien 

zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej sytuacji może 

nastąpić za zgodą Komisji Gier Wydziału Futsalu PZPN. Nowy termin nie może być ustalony po zakończeniu 

rozgrywek. 

 

Art. 21 

1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa   na hali zobowiązany jest do: 

a. zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej, 

b. filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo. 

c. zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące), 
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d. powołanie kierownika ds bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, 

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, 

e. pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 

f. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, 

bufety), 

g. opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników, 

h. specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych, 

i. zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne.  

j. zapewnienie wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im 

korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji. 

k. zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi drużyny 

przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.  

 

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

PZPN zobowiązuje się kluby do: 

a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej                          i prowokacyjnej 

wokół boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania 

powyższego, przedstawiciele Komisji Futsalu PZPN (obserwator i delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów 

mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz, 

b. stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i informowanie o 

tych osobach Wydziału ds. Bezpieczeństwa         na Obiektach Piłkarskich PZPN 

 

3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem             lub w jego przerwie 

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Komisją Gier Wydziału Futsalu PZPN.  

 

Art. 22 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię 

sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu, 

udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – może 

spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata Wydziału Futsalu PZPN podjęcie przez 

Wydział Futsalu PZPN decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu 

mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnej hali. 

 

2. Komisja Dyscypliny Wydziału Futsalu PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w 

przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu. 

 

3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscypliny Wydziału Futsalu PZPN 

do Wydziału Dyscypliny PZPN na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

 

Art. 23 

Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN jako przegrane 0:5 na niekorzyść 

drużyny, w składzie której występowało co najmniej dwóch zawodników, u których stwierdzono pozytywne 

wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom. 

 

Art. 24 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Biura Wydziału Futsalu PZPN przy równoczesnym 

złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach. 

 

2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej w wysokości 

500 złotych (pięćset złotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 

3. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego. 

 

4. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch żółtych kartek 

mogą być rozpatrywane jedynie gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu niewłaściwego zawodnika lub 

gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu sędziego, co zostało potwierdzone przez 

Kolegium Sędziów PZPN. 
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5. Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wydziału Gier 

PZPN na zasadach określonych w Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek.   

 

Art. 25 

Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu zobowiązane są 

zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:  

a.  oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Wydziału Futsalu PZPN oraz  

b. oficjalnych przedstawicieli Wydziału Futsalu PZPN (obserwator/delegat), którym należy zapewnić 

najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności. 

 

Art. 26 

a) Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu zawodów, pod 

rygorem konsekwencji wynikających z postanowień Komisji Futsalu PZPN – czytelnego wykazu zawodników 

swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion i nazwisk wraz z ich własnoręcznymi podpisami. 

 

b) Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po zakończeniu procedury 

ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości wita się najpierw z sędziami, a następnie, 

przechodząc wzdłuż, wita się  z zawodnikami zespołu – gospodarza.  

 

c) Na ławkach rezerwowych może zasiadać wyłącznie sześciu oficjalnych przedstawicieli klubowych oraz 

siedmiu zawodników rezerwowych, którzy muszą mieć założone koszulki odróżniające się kolorem od koszulek 

zawodników. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego.   

 

d) Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i wysyła je do biura Wydziału Futsalu PZPN pocztą litem 

priorytetowym w przeciągu 48 godzin po zakończeniu spotkania. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii 

sprawozdania meczowego przez okres 30 dni. 

 

Art. 27 

1. Zawodnicy występujący w Polskiej Lidze Futsalu w miarę możliwości powinni mieć przydzielone stałe 

numery, obowiązujące na cały sezon 2009/2010.   

 

2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco: 

a. drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią           w barwach klubowych. W 

tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu           o miejscu i terminie zawodów powinien poinformować 

przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić , 

b. jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, drużyna 

gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór. 

c. jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn zmiany koszulki 

musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien 

dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy. 

d. obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze ochraniaczy na golenie. 

 

3. Zaleca się wpisywanie 12 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy rozpoczynający grę muszą 

mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem       w protokole sędziowskim.  

 

4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.  

 

Art. 28 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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266 

 

Uchwała nr XI/266 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek piłkarskich o 

Mistrzostwo I ligi Futsalu na sezon 2009/2010 

 

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

 

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo I ligi Futsalu na sezon 2009/2010 w 

następującym brzmieniu:    

 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO 

I LIGI POLSKIEJ LIGI FUTSALU NA SEZON 2009/2010 

 

Art. 1 

1. W rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu biorą udział 24 drużyny podzielone na dwie grupy, które 

zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu i I ligi oraz 

II ligi PLF sezonu poprzedniego.  

 

2. Do rozgrywek I ligi Polskiej Ligi Futsalu zostaną dopuszczone kluby, które są członkami macierzystego 

związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Wydziału Futsalu PZPN o warunkach uczestnictwa w 

rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu na sezon 2009/2010.  

 

Art. 2 

a) Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać mecze zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w zawodach najsilniejszy skład.  

 

b) Wydział Futsalu PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 

dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek 

meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów I ligi Polskiej Ligi Futsalu. Na żądanie, 

kluby muszą wyposażyć Wydział Futsalu PZPN – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną 

dokumentację.  Wydział Futsalu PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audio-  i wizualnego 

materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji. 

 

Art. 3 

1. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu prowadzi Komisja Gier Wydziału Futsalu PZPN. 

 

2. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych przez Komisję 

Gier Wydziału Futsalu PZPN i zatwierdzonych przez Wydział Futsalu PZPN. 

 

3. Sędziów do prowadzenia zawodów I ligi Polskiej Ligi Futsalu wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. 

 

Art. 4 

1. Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną - 

futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Wydziału Futsalu PZPN. 

 

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są: 

przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną – futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej  

i Wydziału Futsalu PZPN przestrzegać zasad fair play, 

wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 

postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych przez 

PZPN oraz Wydział Futsalu PZPN, 

  

3. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane piłkami, posiadającymi jedno 

z trzech następujących oznaczeń: 

a. oficjalne logo „FIFA APPROVED‖ (zatwierdzone przez FIFA) 

b.   oficjalne logo „FIFA INSPECTED‖ (sprawdzone przez FIFA) 

c.   referencje „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD‖ (piłka meczowa o standardzie 

międzynarodowym)  
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Art. 5 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego 

czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich 

piłkarzy oraz kibiców  - wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać      od 

początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie. 

 

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest co do zasady Komisja Gier 

Wydziału Futsalu PZPN.  

 

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania. 

 

4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Wydziału Futsalu PZPN decyzji o rozegraniu w nowym 

terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn 

określonych w ust. 1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady 

określone przepisami PZPN i Wydziału Futsalu PZPN.   

 

5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Wydziału Futsalu PZPN decyzji o dokończeniu zawodów 

przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym terminie są 

rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad : 

a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku 

uzyskanego do momentu przerwania zawodów. 

b. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń 

dokonanych w zawodach przerwanych.  

c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie 

w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki,  

- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w 

chwili dokańczania zawodów, 

- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek 

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary 

dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.   

 

Art. 6  

1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu otrzyma napomnienie (żółtą 

kartkę), zostanie automatycznie ukarany: 

a. przy trzecim napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł. 

b. przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

c. przy szóstym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł. 

d. przy siódmym napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

e. przy dziewiątym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 400 zł. 

f. przy dziesiątym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

g. przy każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą pieniężną w 

wysokości 800 zł. 

 

2. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

a dowód wniesienie opłaty niezwłocznie należy przesłać  do Komisji Gier Wydziału Futsalu PZPN. 

 

3. Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach mistrzowskich do czasu wpłacenia 

orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki. 

 

Art. 7 

Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika 

jako gość. 

 

Art. 8 

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności                       od uzyskanego wyniku: 3 

punkty z zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) ; 0 punktów za spotkanie przegrane. 
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Art. 9 

1. W rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych 

punktów. 

 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn,   o zajętym miejscu decydują: 

 

1.1. przy dwóch zespołach: 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi  i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone 

są „podwójnie,‖ korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, 

f. W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów         są zespoły zajmujące pierwsze 

i drugie miejsce w tabeli Polskiej Ligi Futsalu, zespoły mające uczestniczyć w rozgrywkach UEFA, a także 

zespoły których kolejność decyduje o miejscach 11-12 w I lidze Polskiej Ligi Futsalu, stosuje się wyłącznie 

zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe 

na neutralnym, wyznaczonym przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN, boisku. Mecz barażowy musi 

wyłonić zwycięzcę. 

 

1.2. przy więcej niż dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

c. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 

d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, 

e.         przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN. 

  

Art. 10 

1. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w rozgrywkach swoich grup o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu 

rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w Ekstraklasie Polskiej Ligi Futsalu. 

 

2. Kluby, które zajmą w rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu w swoich grupach drugie miejsca rozegrają 

między sobą mecze barażowe o prawo gry w barażu z drużyną, która w rozgrywkach Ekstraklasy PLF zajmie 10 

miejsce. Zwycięzca tego barażu w sezonie następnym będzie występował w Ekstraklasie PLF, natomiast 

przegrany w następnym sezonie będzie występował w I lidze PLF. 

 

3. Gospodarz pierwszego meczu pomiędzy wicemistrzami I lig PLF zostanie wyłoniony w drodze losowania 

przeprowadzonego przez Komisje Gier Wydziału Futsalu PZPN. 

 

4. Gospodarzem pierwszego spotkania o prawo gry w Ekstraklasie PLF będzie drużyna, które zwycięzcy w 

meczu barażowym pomiędzy wicemistrzami obu grup w rozgrywkach I ligi.  

 

5. Zwycięzcą zawodów barażowych zostanie zespół, który uzyska większą liczbę punktów. W przypadku 

uzyskania równej liczby punktów o zwycięstwie decyduje: 

a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach tych 

drużyn; 

b. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone 

są „podwójnie‖, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn; 

c. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut.  

d. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone na wyjeździe 

liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w UEFA w rozgrywkach 

europejskich na sezon 2009/2010 i następne.  

e. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów zarządza wykonanie 

rzutów karnych według obowiązujących  przepisów.  
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6. Kluby, które zajmą w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu w swoich grupach miejsca 3-5 w 

następnym sezonie będą uczzestniczyły w rozgrywkach I ligi PLF, natomiast zespoły z miejsc 6-12 w swoich 

grupach w następnym sezonie będą uczestniczyły w rozgrywkach II ligi PLF. 

 

Art. 11 

Kluby, które zajmą w rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu w swoich grupach pierwsze miejsca rozegrają 

pomiędzy sobą mecze barażowe (mecz i rewanż) na zasadach jak określone w art. 10 ust. 5 niniejszego 

regulaminu, których zwycięzcy uczestniczyć będą w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi w następnym sezonie. 

Natomiast przegrani w meczach barażowych w przyszłym sezonie będą uczestniczyć w następnym sezonie w 

rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu. Pary barażowe zostaną utworzone wg. klucza:  

 

mistrz II ligi grupy I – mistrz II ligi grupy II 

mistrz II ligi grupy III – mistrz II ligi grupy VI 

mistrz II ligi grupy IV – mistrz II ligi grupy V 

mistrz II ligi grupy VII – mistrz II ligi grupy VIII 

 

Art. 12 

a) Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej klasy 

zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta  w następnym cyklu rozgrywek o dwie klasy niżej. 

 

b) Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje automatycznie 

wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana o dwie klasy niżej, bez 

względu na liczbę zdobytych punktów. 

 

Art. 13 

1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję żółtych 

i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu, muszą 

być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni przez Komisję Gier Wydziału 

Futsalu PZPN zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach PZPN i Wydziału Futsalu 

PZPN. W przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11 osobowa oraz futsal, do uprawnienia 

zawodnika niezbędna jest pisemna zgoda klubu piłki nożnej 11 osobowej lub pisemna zgoda klubu futsalowego 

w przypadku gdy jest on klubem macierzystym dla zawodnika chcącego łączyć grę w futsal z grą na boiskach 

trawiastych. 

 

2. Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodników do Komisji Gier Wydziału Futsalu PZPN, 

podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz przez odpowiedni wojewódzki związek piłki nożnej. 

 

3. Każdy klub może zgłosić do rozgrywek I ligi Polskiej Ligi Futsalu nie więcej niż 25 zawodników w trakcie 

trwania sezonu oraz nieograniczoną liczbę zawodników urodzonych w roku 1989 i młodszych. 

 

4. Letnie okienko transferowe trwa od zakończenia sezonu 2008/2009 do godziny 16.00 dnia poprzedzającego 

pierwszy mecz rundy jesiennej sezonu 2009/2010. Natomiast zimowe okienko transferowe trwa od zakończenia 

rundy jesiennej sezonu 2009/2010 do godziny 16.00 dnia poprzedzającego pierwszy mecz rundy wiosennej 

sezonu 2009/2010. 

 

5. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 

 

6. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. Zawodnicy biorący 

udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności do gry. 

 

7. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną maja prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są obowiązani poddać 

się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym 

decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej musi być odnotowana na karcie zgłoszenia 

oraz wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą 

być przeprowadzane okresowo, których wyniki odnotowuje sie w karcie badań lekarskich. 

 

8. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż 

półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań. 
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9. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie pozytywnym 

wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich, 

 

10. Sędziowie spotkań piłki nożnej maja obowiązek sprawdzenia kart badań lekarskich wszystkich zawodników. 

 

Art. 14 

a) Zespoły I ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający uprawnienia instruktora 

futsalu i minimum instruktora piłki nożnej 

 

b) Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych określonych Uchwałą Wydziału 

Futsalu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie warunków uczestnictwa w rozgrywkach I ligi PLF na sezon 

2009/2010 

 

Art. 15 

1. Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane na halach uznanych przed 

rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klas rozgrywkowej. Klub jest w pełni 

odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy 

którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa 

przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody. 

 

2. Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. Organizator 

obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie. 

 

3. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz kibiców i 

innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia. 

 

4. Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po meczu. 

Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także może być ukarany 

dyscyplinarnie. 

 

5. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku   ze wszystkimi zagrożeniami, zgodnie 

z następującymi zasadami: 

a)każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszelkie zagrożenia związane z jego 

uczestnictwem w rozgrywkach, 

b) klub będący właścicielem obiektu sportowego musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia związane 

z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną, zapewniającą poszkodowanym 

osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione 

wskutek okoliczności, za które odpowiada klub, 

c) jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi przedstawić polisy 

ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie nieruchomości) zawarte przez 

właściciela hali, 

d) w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że Wydział Futsalu PZPN jest zwolniony z odpowiedzialności od 

jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w meczu 

 

6. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji organu dyscyplinarnego 

Wydziału Futsalu PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy 

oraz delegaci Wydziału Futsalu PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na 

przeprowadzenie zawodów na danej hali. 

 

Art. 16 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym miejscu). 

Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 

 

2. Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem powiadomić pocztą 

elektroniczną przeciwnika, Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN, Sekcję Sędziowską PZPN, o miejscu i 

godzinie rozegrania zawodów.  

 

Art. 17 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  
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2. Ustala się, że mecze I ligi Polskiej Ligi Futsalu muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem  terminów 

obligatoryjnych: 

a.  w piątki – w godzinach pomiędzy 19.00 a 20.00 za pisemną zgodą przeciwnika, 

b. w soboty – w godzinach pomiędzy 16.00 a 20.00 

c. w niedzielę – w godzinach pomiędzy 14.00 a 20.00 

 

3. Komisja Gier Wydziału Futsalu PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo I ligi Polskiej 

Ligi Futsalu na jeden termin i o jednej godzinie. 

 

4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Komisję Gier Wydziału Futsalu 

PZPN, podlega karze 500,00 zł. Niezależnie od tego Komisja Dyscypliny Wydziału Futsalu PZPN może nałożyć 

także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

 

Art. 18 

Powołanie co najmniej dwóch zawodników do poszczególnych reprezentacji Polski może być powodem do 

przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko pierwszej i młodzieżowej reprezentacji U-21). Decyzję 

odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Komisja Gier Wydziału Futsalu PZPN. 

 

Art. 19 

1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN. 

 

2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien 

zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej sytuacji może 

nastąpić za zgodą Komisji Gier Wydziału Futsalu PZPN. Nowy termin nie może być ustalony po zakończeniu 

rozgrywek. 

 

Art. 20 

1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa  na hali zobowiązany jest do: 

a. . zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia   

jej, 

b. filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo. 

c. zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące), 

d. powołanie kierownika ds bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, 

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, 

e. pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 

f. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, 

bufety), 

g. opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników, 

h. specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych, 

i. zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne.  

j. zapewnienie wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im 

korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji. 

k. zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi drużyny 

przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.  

 

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Wydziału   ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

PZPN zobowiązuje się kluby do: 

 

a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska oraz 

dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania powyższego, 

przedstawiciele Komisji Futsalu PZPN (obserwator i delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie 

dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz, 

b. stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i informowanie o 

tych osobach Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN 

 

3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie wymagają 

wcześniejszego uzgodnienia z Komisją Gier Wydziału Futsalu PZPN.  
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Art. 21 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową  i rzucająca cień na dobre imię 

sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu, udowodnione 

przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – może spowodować, w 

oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata Wydziału Futsalu PZPN podjęcie przez Wydział Futsalu PZPN 

decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub o 

powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnej hali. 

 

2. Komisja Dyscypliny Wydziału Futsalu PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w 

przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu. 

 

3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczeń Komisji Dyscypliny Wydziału Futsalu PZPN 

do Wydziału Dyscypliny PZPN na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.    

 

Art. 22 

Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN jako przegrane 0:5 na niekorzyść 

drużyny, w składzie której występowało co najmniej dwóch zawodników, u których stwierdzono pozytywne 

wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom. 

 

Art. 23 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Biura Wydziału Futsalu PZPN przy równoczesnym 

złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach. 

 

2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej w wysokości 

500 złotych (pięcsetzłotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 

3. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego. 

 

4. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch żółtych kartek 

mogą być rozpatrywane jedynie gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu niewłaściwego zawodnika lub 

gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu sędziego, co zostało potwierdzone przez 

Kolegium Sędziów PZPN. 

 

5. Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wydziału Gier 

PZPN na zasadach określonych w Przepisach  w sprawie organizacji rozgrywek.   

 

Art. 24 

Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu zobowiązane są zapewnienia 

właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:  

a.  oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Wydziału Futsalu PZPN oraz  

b. oficjalnych przedstawicieli Wydziału Futsalu PZPN (obserwator/delegat), którym należy zapewnić 

najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności. 

 

 

Art. 25 

1. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani   są do wręczenia sędziemu zawodów, pod 

rygorem konsekwencji wynikających   z postanowień Komisji Futsalu PZPN – czytelnego wykazu zawodników 

swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion i nazwisk wraz z ich własnoręcznymi podpisami. 

 

2. Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po zakończeniu procedury 

ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości wita się najpierw z sędziami, a następnie, 

przechodząc wzdłuż, wita się  z zawodnikami zespołu – gospodarza.  

 

3. Na ławkach rezerwowych może zasiadać wyłącznie sześciu oficjalnych przedstawicieli klubowych oraz 

siedmiu zawodników rezerwowych, którzy muszą mieć założone koszulki odróżniające się kolorem od koszulek 

zawodników. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego.   

 

4. Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i wysyła je do biura Wydziału Futsalu PZPN pocztą litem 

priorytetowym w przeciągu 48 godzin po zakończeniu spotkania. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii 

sprawozdania meczowego przez okres 30 dni. 
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Art. 26 

1. Zawodnicy występujący w I lidze Polskiej Lidze Futsalu w miarę możliwości powinni mieć przydzielone stałe 

numery, obowiązujące na cały sezon 2009/2010.   

 

2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco: 

a. drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach klubowych. W tym 

celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów powinien poinformować przeciwnika 

o strojach w jakich zamierza wystąpić , 

b. jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, drużyna 

gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór. 

c. jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn zmiany koszulki 

musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów powinien 

dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy. 

d. obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze ochraniaczy na golenie. 

 

3. Zaleca się wpisywanie 12 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy rozpoczynający grę muszą 

mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.  

 

4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.  

 

Art. 27 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XI/267 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie Zasad awansu i spadku sędziów Ekstraklasy, I i II ligi 

  

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

 

I. Przyjmuje się Zasady awansu i spadku sędziów Ekstraklasy, I i II ligi na sezon rozgrywkowy 2009/2010 w 

następującym brzmieniu:  

 

Zasady awansu i spadku sędziów  Ekstraklasy, I i II ligi 

na sezon rozgrywkowy 2009/2010 

  

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA, co jest podstawowym 

warunkiem przystąpienia Polskiego Związku Piłki Nożnej do powyższej Konwencji.   

  

2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „Sędzia szczebla centralnego‖ oznacza sędziego uprawnionego do 

prowadzenia zawodów Ekstraklasy, I i II ligi, Pucharu Polski, Pucharu Ekstraklasy, Młodej Ekstraklasy oraz 

zawodów barażowych. 

  

3. Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym‖ należy przez to rozumieć cykl 

rozgrywkowy (jesień – wiosna). 

  

4. Sędzia szczebla centralnego musi spełniać następujące wymagania: 

a) posiadać minimum średnie wykształcenie (potwierdzone za zgodność z     oryginałem przez 

Przewodniczącego KS ZPN kserokopią dokumentu poświadczającego poziom wykształcenia), 

b) posiadać sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę, 

c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 

d) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej -  szczególnie w zakresie szkolenia, 
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e) osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach,  

f) nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego klubu sportowego posiadającego sekcję piłki 

nożnej. 

g) wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów. 

  

5. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów szczebla centralnego nadawane są na jeden sezon 

rozgrywkowy i są równoznaczne z nadaniem licencji. 

  

6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo  cofnąć uprawnienia sędziego danej klasy 

rozgrywkowej w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego gdy  : 

a) nie przestrzega lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych zasadach,  

b) narusza normy etyczno-moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym również, gdy zostanie 

skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa 

związane z korupcją w sporcie),  

c) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN, 

d) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie. 

  

7. Awans lub prolongata uprawnień sędziego szczebla centralnego następuje po spełnieniu wszystkich 

warunków zawartych w niniejszych zasadach. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo nadać 

w trakcie sezonu uprawnienia do prowadzenia zawodów w klasie wyższej. 

  

8. Awans i spadek sędziów  Ekstraklasy I i II ligi następuje po zakończeniu całego sezonu rozgrywkowego, za 

wyjątkiem przypadków dotyczących cofnięcia uprawnień sędziemu opisanych w punkcie 6 od litery a) do litery 

d) oraz w punkcie 7. 

  

9. Zarząd KS PZPN (w uzasadnionych niniejszymi zasadami przypadkach) ma prawo dokonać przesunięcia do 

niższej klasy sędziego, który nie znalazł się w rankingu na miejscu spadkowym. 

  

ROZDZIAŁ II. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów 

 

1. Dla sędziów poszczególnych klas - Ekstraklasa , I i II ligi ustala się następujące granice wieku: 

a) sędziowie międzynarodowi – wg aktualnych ustaleń FIFA, 

b) sędziowie  Ekstraklasy –do 47 lat, 

c)  sędziowie I ligi –do 45 lat, 

d) sędziowie II ligi –42 lat 

e) sędziowie awansujący z I ligi do Ekstraklasy – 42 lat i mniej. 

f)  sędziowie awansujący z II ligi do I ligi – 40 lat i mniej 

g) sędziowie awansujący z III ligi do II ligi – 36 lat i mniej. 

  

2. Ustala się następującą maksymalną liczbę sędziów: 

a) Ekstraklasa – do 18, 

b)  I liga – do 26, 

c) II liga – do 60. 

W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo nadać uprawnienia do prowadzenia zawodów w 

poszczególnych klasach rozgrywkowych ponad powyższy  limit.  

  

3. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku kalendarzowym (tzn. że sędzia 

może awansować do  Ekstraklasy zgodnie z zasadami awansu w roku kalendarzowym, w którym kończy 42 rok 

życia a do I ligi gdy kończy 40 rok życia ). 

  

4. Uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów Ekstraklasy, I i II ligi tracą ważność 30 czerwca 2010 roku. 

  

5. Sędzia, który osiąga granice wieku w danym roku kalendarzowym, nie uzyskuje prolongaty swoich uprawnień 

począwszy od rundy jesiennej. 

  

6. Jeżeli sędzia ze względu na wiek opuszcza Ekstraklasę, I lub II ligę i nie znajduje się na miejscu spadkowym, 

Zarząd KS PZPN ma prawo do uzupełnienia listy w tej klasie rozgrywkowej spośród tych sędziów, którzy 

spełniają wymogi niniejszych zasad.  
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7. Listę kandydatów na sędziów  Ekstraklasy, I i II ligi (wg ilości ustalonych w punkcie 2) ustala Zarząd 

Kolegium Sędziów PZPN  składając informację dla Zarządu PZPN. 

  

  

ROZDZIAŁ III. Egzaminy – obserwacje 

 

1. Na wszystkich zawodach ligowych oraz ustalonych przez Zarząd KS PZPN meczach Pucharu Polski, Pucharu 

Ekstraklasy i zawodach barażowych (również z udziałem drużyn III ligowych), sędziowie są poddawani 

egzaminom praktycznym – obserwacjom. Oceny wystawiane są w skali od 5,0 do 10,0 co 0,1 i stanowią jeden z 

elementów przy rozpatrywaniu awansów i spadków sędziów przez Zarząd Kolegium Sędziów PZPN. 

  

2. W przypadku prowadzenia zawodów przez sędziów poza granicami kraju na mocy podpisanej umowy w 

ramach wymiany sędziów pomiędzy PZPN a innymi Federacjami, oceny uzyskane przez sędziów na tych 

zawodach nie są wliczane  do średniej za dany sezon rozgrywkowy. 

  

3. Sędziowie  Ekstraklasy, I i II ligi prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej 

uwzględniani w obsadzie zawodów.  

Ilość otrzymywanych zawodów do prowadzenia przez sędziego nie podlega roszczeniom ze strony sędziego oraz 

uzasadnianiu ze strony KS PZPN. 

  

4. W przypadku otrzymania oceny 6,9 lub niższej z egzaminu praktycznego, Zarząd Kolegium Sędziów PZPN w 

ciągu do 7 dni dokona analizy zapisu video meczu i podejmie stosowne decyzje tzn.: 

a) może unieważnić ocenę w przypadku rażącej pomyłki obserwatora w ocenie sędziego, 

b) może poddać sędziego obserwacji na niższej klasie rozgrywkowej, 

c) w przypadku potwierdzenia niskiego poziomu sędziowania poddać egzaminowi komisyjnemu.  

  

5. Średnią ocen z egzaminów praktycznych ustala się zgodnie Rozdziałem V pkt. 1 

  

  

      ROZDZIAŁ IV. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne 

 

1. W każdym sezonie rozgrywkowym KS PZPN organizuje następujące kursy i egzaminy: 

a) centralny letni kurs dla sędziów  Ekstraklasy I i II ligi, 

b) centralny zimowy kurs dla sędziów  Ekstraklasy I  i II ligi. 

c) konferencje szkoleniowo-unifikacyjne. 

  

2. Na każdym kursie przeprowadzany jest egzamin teoretyczny i kondycyjny. 

  

3. KS PZPN może na kursie zimowym – w przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych i 

terenowych ograniczyć zakres egzaminu kondycyjnego. 

  

4. Wszystkie egzaminy mają charakter zaliczeniowy – przy czym minima zaliczeniowe wynoszą: 

a) dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 

b) dla sprawdzianu kondycyjnego (sprawdzian interwałowy): 

c) dla sprawdzianu filmowego ( o ile taki zostanie przeprowadzony ) – 70 % prawidłowych odpowiedzi 

Sprawdzian ten składa się z dwóch Testów. Warunkiem zaliczenia tego sprawdzianu jest uzyskanie 

minimum zaliczeniowego z Testu 1 i Testu 2.  

Test 1:  

6 x 40 metrów w odstępach 1,5 minutowych – maksymalny dopuszczalny czas 6,4 sekundy dla każdego 

z 6 szybkich biegów (dla sędziów międzynarodowych – 6,2) – ze startu lotnego. 

Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). 

Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym 

starcie. Jeśli dwa sprinty są niezaliczone, to sędzia nie zalicza tego testu. 

  

Test 2:  

Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. 

Na pierwszy gwizdek prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie 30 sekund z 

miejsca startu. Po czym mają oni 45 sekund na pokonanie 50 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka 

sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 30 sekund, po czym następuje przejście 50 
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metrów  w czasie 45 sekund. To składa się na 1 okrążenie. (sędziowie międzynarodowi na przejście 50 

metrów – limit 35 sekund). 

Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia‖, którą wyznaczają 4 

pachołki  (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie 

postawi jednej stopy w „strefie chodzenia‖, to obsługujący test sygnalizuje podwyższenie zdarzenie. Za 

pierwszym razem otrzymuje ostrzeżenie, za drugim  zostaje wykluczony. 

Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia‖ przed następnym gwizdkiem. 

Minimalna ilość okrążeń do zaliczenia tego testu wynosi 10. Łącznie test ten nie może trwać więcej niż 

15 okrążeń dla danego sędziego.  

  

5. W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test kondycyjny nie będzie zaliczony. 

  

6. Egzaminy teoretyczne i sprawdziany kondycyjne (organizowane według pkt. 1 a i b) są brane pod uwagę przy 

rozpatrywaniu awansów i spadków sędziów po zakończeniu sezonu rozgrywkowego. Do awansu może być 

brany pod uwagę jedynie ten sędzia, który zaliczy egzaminy (letni i zimowy) w pierwszych oficjalnych 

terminach. 

  

7. W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja) Zarząd KS PZPN ma prawo zwolnić sędziego  

Ekstraklasy I i II ligi od uczestnictwa w egzaminach. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia egzaminów 

przed Komisją w terminie dodatkowym (uznawanym w tym przypadku jako pierwszy termin), wyznaczonym 

przez Zarząd KS PZPN. 

  

8. Sędziom delegowanym na zawody w czasie egzaminów, wyniki osiągnięte w oficjalnym dodatkowym 

terminie zaliczone zostaną jakby uzyskane zostały w pierwszym terminie. Fakt ten również nie powoduje 

wstrzymania tego sędziego w obsadzie zawodów do momentu zaliczenia egzaminów.  

  

9. Jeżeli sędzia międzynarodowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, 

uczestniczył w oficjalnym  kursie UEFA lub FIFA, to wynik sprawdzianu kondycyjnego zostanie mu zaliczony, 

jeśli zakres i forma tego egzaminu były identyczne jak przewidziane w danym terminie egzaminu w Polsce. 

Podstawą do zaliczenia w takim przypadku będzie oficjalny dokument UEFA lub FIFA. 

  

10. Sędzia  Ekstraklasy, I i II ligi, który nie zaliczy jednego z egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego) lub 

wszystkich w wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN terminie z uwzględnieniem punktu 7, egzamin teoretyczny i 

kondycyjny zalicza w następnym wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN terminie.  

  

11. Sędzia nie jest uwzględniany w obsadzie zawodów do czasu zaliczenia egzaminu. Po powtórnym nie 

zaliczeniu któregokolwiek z egzaminów w dodatkowym terminie, sędzia ten zostanie przesunięty  do niższej 

klasy rozgrywkowej. 

  

12. Sędzia, który z przyczyn nieusprawiedliwionych  nie weźmie udziału w jednym z egzaminów, zostanie 

przekazany do dyspozycji macierzystego KS ZPN. 

  

13. Sędzia, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej przez lekarza, 

uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może egzamin powtórzyć, w warunkach określonych przez 

Zarząd KS PZPN (w hali lub na powietrzu) po zgłoszeniu gotowości przystąpienia do testu sprawnościowego. W 

tym przypadku zaliczenie tego egzaminu w terminie poprawkowym traktowane jest jako egzamin w pierwszym 

terminie.  

  

14. Wszystkie egzaminy poprawkowe (o których mowa w niniejszych zasadach) odbywają się tylko w terminach 

ustalonych przez Zarząd KS PZPN. 

  

15. Sędziowie są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu korespondencyjnym.  O formie i treści  tego 

szkolenia każdorazowo decyduje Zarząd KS PZPN.   

Nie nadesłanie prac w wyznaczonym terminie spowoduje wstrzymanie sędziego w obsadzie zawodów do czasu 

wywiązanie się z tego wymogu. 
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ROZDZIAŁ V. Listy klasyfikacyjne 

  

1. Po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej Zarząd KS PZPN ustala listę  klasyfikacyjną  sędziów danej 

klasy rozgrywkowej, biorąc pod uwagę : 

a) średnią ocen uzyskanych od obserwatorów za przeprowadzone zawody, 

b) ranking ustalony przez Komisję Szkoleniową, 

c) ranking ustalony przez obserwatorów. 

Na podstawie rankingów obu rund, Zarząd KS PZPN ustala ostateczną listą klasyfikacyjną sędziów za sezon 

2009/2010 

  

2. Do sklasyfikowania sędziego niezbędne jest przeprowadzenie minimum 7 zawodów w sezonie 

rozgrywkowym. 

  

ROZDZIAŁ VI. Awanse i spadki 

1. O awansach i spadkach decyduje lista klasyfikacyjna ustalona według zasad zawartych w Rozdz. V pkt.1 oraz 

wymogi dotyczące wieku sędziów ujęte w Rozdziale II  pkt. 1. 

 

2. Sędziowie I i  II ligi ubiegający się o awans oprócz spełnienia wszystkich wymogów zawartych w niniejszych 

zasadach musi przeprowadzić minimum dziesięć  zawodów w sezonie . 

 

3. Stronami w odniesieniu do niniejszych zasad awansów i spadków są tylko sędziowie szczebla  centralnego 

Kolegium Sędziów PZPN. 

      

ROZDZIAŁ VII. Sędziowie międzynarodowi i kandydaci na sędziów międzynarodowych – zasady 

mianowania 

 

1. Sędziowie główni międzynarodowi muszą znać dobrze w mowie język angielski. Zasady sprawdzania 

znajomości języka obcego ustala Zarząd KS PZPN. 

  

2. Uprawnienia sędziego FIFA po raz pierwszy może uzyskać sędzia  Ekstraklasy ,który: 

a) nie przekroczył wieku 40 lat w momencie nominacji, 

b) był sędzią  Ekstraklasy i przeprowadził minimum 20 zawodów wyznaczonych przez KS PZPN, 

c) wg oceny Zarządu KS PZPN prowadzi zawody w  Ekstraklasie na poziomie bardzo dobrym o ustabilizowanej 

formie, 

d) spełnia wszystkie warunki – wymogi określone przez FIFA dla danej klasy sędziów, 

e) Zarząd KS PZPN składa informację o liście nominowanych dla Zarządu PZPN. 

  

3. Sędzia FIFA uzyskuje prolongatę uprawnień na następny sezon rozgrywkowy, jeśli spełnia następujące 

warunki: 

a) wg oceny Zarządu KS PZPN prowadzi zawody w  Ekstraklasie na poziomie bardzo dobrym, 

b) na zawodach międzynarodowych uzyskuje co najmniej dobre oceny, 

c) odpowiada warunkom podanym w Rozdziale II Punkt 1a niniejszych zasad w zakresie wieku. 

  

4. Kolejność zgłoszenia sędziów na listę FIFA ustala KS PZPN. 

  

5. Zarząd PZPN składa do zatwierdzenia Zarządowi PZPN listę nominowanych sędziów. 

  

  

ROZDZIAŁ VIII. Postanowienia końcowe: 

 

1. Sędzia szczebla centralnego może być czasowo urlopowany po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu KS 

PZPN. W stosunku do tych sędziów obowiązujące są wszystkie postanowienia niniejszych zasad dotyczące 

egzaminów.  

  

2. Zgoda KS PZPN na czasowe urlopowanie każdorazowo ma zawierać następujące elementy: 

a) określać jednoznacznie długość okresu urlopowania, 

b) określać wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na nowy sezon rozgrywkowy. 

  

3. Nie prowadzenie zawodów na szczeblu centralnym w okresie przekraczającym 12 miesięcy powoduje 

przesunięcie sędziego o jedną klasę rozgrywkową niżej. Prowadzenie zawodów w tej klasie rozgrywkowej 
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uzależnione jest od spełnienia wymogów egzaminacyjnych przewidzianych dla tej klasy rozgrywkowej oraz 

limitów wiekowych. Przesunięcie sędziego może nastąpić od początku nowego sezonu rozgrywkowego. 

Sędziowie ci mogą ponownie ubiegać się o awans  po rundzie  i przeprowadzeniu minimum 5 spotkań 

wyznaczonych przez KS PZPN. 

Powyższe nie dotyczy delegowanych sędziów przez PZPN do prowadzenia zawodów  poza granicami kraju. 

  

4. Każdy czasowy brak dyspozycyjności do prowadzenia zawodów wymaga pisemnego zgłoszenia do Zarządu 

KS PZPN wraz z uzasadnieniem o urlopowanie. 

  

5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo delegować na zawody o mistrzostwo  Ekstraklasy 

wyróżniających się sędziów I ligi. Dotyczy to również  sędziów  II ligi na zawody I ligowe. 

Ocenę wystawioną przez obserwatora zalicza się do średniej ocen sędziego z egzaminów praktycznych, w tej 

klasie, do której uzyskał uprawnienia na dany sezon rozgrywkowy. 

  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd KS PZPN lub powołaną w tym celu komisję (na podstawie zapisu 

video), że obserwator wystawił nieadekwatną ocenę w stosunku do zdarzeń mających wpływ na końcowy wynik 

zawodów lub w odniesieniu do kar indywidualnych czy zespołowych - Zarząd KS PZPN ma prawo unieważnić 

ocenę. W tym przypadku w odniesieniu do obserwatora lub  sędziego zostaną zastosowane odpowiednie sankcje. 

  

7. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędziego z przedstawicielami 

klubów. 

Naruszenie powyższego zakazu spowoduje automatyczne wstrzymanie w obsadzie sędziego od prowadzenia 

zawodów na okres ustalony przez Zarząd  KS PZPN. Niezależnie od tego sprawa zostanie przekazana do 

Wydziału Dyscypliny PZPN. 

  

8. Do interpretacji niniejszych zasad awansu i spadku upoważniony jest Zarząd PZPN. 

  

9. Niniejsze zasady zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zarząd PZPN w dniu 23 lipca 2009 roku i obowiązują 

do zakończenia  sezonu rozgrywkowego 2009/2010. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XI/268 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

dot. Zasad awansu i spadku sędziów asystentów szczebla centralnego 
 

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

 

I. Przyjmuje się Zasady awansu i spadku sędziów asystentów szczebla centralnego 

na sezon rozgrywkowy 2009/2010 w następującym brzmieniu:  

 

Zasady awansu i spadku sędziów asystentów szczebla centralnego 

na sezon rozgrywkowy 2009/2010  

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

  

1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA co jest podstawowym 

warunkiem przystąpienia Polskiego Związku Piłki Nożnej do powyższej Konwencji. 

  

2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia asystent szczebla centralnego‖ oznacza sędziego 

uprawnionego do prowadzenia zawodów Ekstraklasy I i II ligi, Pucharu Polski, Pucharu Ekstraklasy, meczów 

barażowych, meczów „Młoda Ekstraklasa‖. 

  

3. Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym‖ należy przez to rozumieć cykl 

rozgrywkowy (jesień - wiosna). 

  

4. Sędzia asystent szczebla centralnego musi spełniać następujące wymagania: 
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a) posiadać minimum średnie wykształcenie (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego 

KS ZPN kserokopia dokumentu poświadczającego poziom wykształcenia), 

b) posiadać sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę, 

c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 

d) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej  

e) osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach,  

f) nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego klubu sportowego posiadającego sekcję piłki  

nożnej.  

g) wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów. 

  

5. Sędziów asystentów szczebla centralnego dzieli się na dwie grupy: 

- grupa I  

 -  sędziowie asystenci  uprawnieni do prowadzenia zawodów Ekstraklasy, I ligi, Pucharu Polski, Pucharu 

Ekstraklasy oraz meczów barażowych, 

 

- grupa II – sędziowie asystenci uprawnieni do prowadzenia  zawodów I i  II  ligi, Pucharu Polski, .Pucharu 

Ekstraklasy oraz „Młodej Ekstraklasy‖.  

 

Awanse i spadki w obrębie tych grup odbywają się na podstawie warunków zawartych w niniejszych zasadach.  

Sędziowie I i II grupy prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani w 

obsadzie zawodów.  

Ilość otrzymywanych zawodów do prowadzenia przez sędziego nie podlega roszczeniom z jego strony oraz 

uzasadnianiu ze strony KS PZPN.  

  

6. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów asystentów I i II grupy nadawane są na jeden sezon 

rozgrywkowy, a sędziom międzynarodowym na rok kalendarzowy według ustaleń FIFA i są równoznaczne z 

nadaniem licencji.. 

 

7. Awans i spadek sędziów asystentów I i II grupy następuje po zakończeniu całego sezonu rozgrywkowego. 

  

8. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN może przesunąć sędziego I grupy do II grupy, a sędziego II 

do macierzystego KS ZPN w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego gdy : 

a) nie przestrzega lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych zasadach;  

b) narusza normy etyczno-moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego asystenta ( w tym również, gdy 

zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie lub 

przestępstwa związane z korupcją w sporcie);  

c) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN. 

d) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie. 

  

9. O zasadach ustalania obsady sędziów asystentów szczebla centralnego decyduje Zarząd KS PZPN. 

  

Rozdział II. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów asystentów 

  

1. Dla sędziów asystentów poszczególnych grup ustala się następujące granice wieku: 

a) dla sędziów międzynarodowych - wg aktualnych ustaleń FIFA, 

b) dla sędziów I grupy - do 47 lat, 

c) dla sędziów II grupy - do 45 lat, 

d) dla sędziów awansujących po raz pierwszy do II grupy - do 40 lat . 

  

2. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego asystenta w danym roku kalendarzowym, a 

uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów przez sędziów I i II grupy tracą ważność 30 czerwca danego 

roku. 

  

3. Sędzia, który osiąga granice wieku w roku kalendarzowym, nie uzyskuje prolongaty swoich uprawnień od 

rundy jesiennej. 

  

4.  Na sezon 2009/2010 ustala się następujące ilości sędziów asystentów w grupach:  

I  grupa  – do 38 sędziów  

II grupa do  130  sędziów. 
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5. Jeżeli w I i II grupie poza miejscami spadkowymi znajdą się sędziowie asystenci, którzy przekroczyli granicę 

wieku: 47 w I grupie i 45 lat w II grupie, to zostaną oni przekazani do Kolegium Sędziów macierzystego 

Związku Piłki Nożnej. Na zwolnione przez nich miejsca Zarząd KS PZPN ma prawo uzupełnić skład sędziów 

asystentów I lub II grupy zgodnie z postanowieniami podanymi w rozdziale II pkt 6. 

  

6. W każdym przypadku o uzupełnieniu listy sędziów I grupy i II grupy w sytuacji wyczerpania, bądź nie 

wyczerpania limitów określonych w pkt 4 decyduje Zarząd KS PZPN. 

 

Rozdział III. Egzaminy – obserwacje 

  

1. Na wszystkich zawodach  Ekstraklasy  I i II ligi , Pucharu Polski sędziowie asystenci są poddawani 

egzaminom praktycznym - obserwacjom. Oceny wystawiane są w skali 5,0 – 10,0 co 0,10.  

2. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego KS PZPN sporządza listę ocen z egzaminów praktycznych sędziów 

asystentów, dla poszczególnych grup oddzielnie, jako średnie arytmetyczne z ocen indywidualnych uzyskanych 

w ciągu całego sezonu rozgrywkowego. 

  

3. Do średniej oceny zalicza się wszystkie wyniki egzaminów praktycznych uzyskane na zawodach krajowych, 

do prowadzenia których został wyznaczony sędzia. 

  

4. Aby zostać sklasyfikowanym sędzia asystent musi przeprowadzić w sezonie rozgrywkowym minimum 8 

zawodów: 

a) asystenci I grupy – co najmniej 4 zawody w Ekstraklasie lub I lidze. 

b) asystenci II grupy – co najmniej 4 zawody w I lub II lidze . 

  

5. W przypadku otrzymania oceny 6,9 lub niższej z egzaminu praktycznego na zawodach Ekstraklasy I lub II ligi 

oraz Pucharu Polski Zarząd KS PZPN dokona analizy sprawozdania obserwatora lub zapisu video z meczu i 

podejmie stosowne decyzje: 

a- może unieważnić ocenę w przypadku rażącej pomyłki obserwatora w ocenie sędziego 

b- może poddać sędziego obserwacji na niższej klasie rozgrywkowej 

c- w przypadku niskiego poziomu sędziowania poddać sprawdzianowi komisyjnemu  

Sędzia asystent I grupy prowadzący zawody na poziomie niezadowalającym (dwukrotnie ocena 6,9 lub niższa w 

sezonie rozgrywkowym) zostanie przesunięty do II grupy, a sędzia asystent II grupy oddany do dyspozycji 

macierzystego KS ZPN. 

  

6. Sędzia asystent, który w trakcie sezonu został usunięty z danej grupy, przy sporządzaniu listy klasyfikacyjnej 

będzie wliczany do sędziów spadających. 

  

7. Sędzia asystent szczebla centralnego nie może prowadzić zawodów III ligi jako sędzia główny. 

 

Rozdział IV. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne 

  

1. W każdym sezonie rozgrywkowym KS PZPN organizuje następujące kursy i egzaminy: 

a) Centralny letni kurs dla sędziów asystentów I i II grupy,  

b) Centralny zimowy kurs dla sędziów asystentów I i II grupy, 

c) Konferencje szkoleniowo – unifikacyjne. 

  

2. Programy kursów i zakresy egzaminów ustalane są każdorazowo w odrębnym trybie. Na każdym kursie 

przeprowadzony jest egzamin teoretyczny i kondycyjny. 

3. KS PZPN może na kursie zimowym - w przypadku bardzo trudnych warunków 

atmosferycznych i terenowych ograniczyć zakres egzaminu kondycyjnego. 

  

4. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne dla sędziów asystentów I i II grupy mają charakter zaliczeniowy, przy 

czym minima zaliczeniowe wynoszą:  

a) dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi 

b) dla testu filmowego ( 70 % prawidłowych odpowiedzi ) o ile ten egzamin zostanie wprowadzony 

c) dla sprawdzianu kondycyjnego ( sprawdzian interwałowy ) 

Sprawdzian ten składa się z dwóch testów. Warunkiem zaliczenia tego sprawdzianu jest uzyskanie minimum 

zaliczeniowego z Testu 1 i Testu 2.  
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Test 1:  

6 x 40 metrów w odstępach 1,5 minutowych – maksymalny dopuszczalny czas 6,2 sekundy dla każdego z 6 

szybkich biegów (dla sędziów międzynarodowych – 6,0). 

Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). 

Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym starcie. Jeśli 

dwa sprinty są niezaliczone, to sędzia nie zalicza tego testu. 

  

Test 2:  

Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. 

Na pierwszy gwizdek prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie 30 sekund z 

miejsca startu. Po czym mają oni 45 sekund na pokonanie 50 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka 

sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 30 sekund, po czym następuje przejście 50 metrów 

w czasie 45 sekund. To składa się na 1 okrążenie. (sędziowie międzynarodowi na przejście 50 metrów – limit 

40 sekund). 

Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia‖, którą wyznaczają 4 pachołki (3 

metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w 

„strefie chodzenia‖, to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem otrzymuje 

ostrzeżenie, za drugim zostaje wykluczony.  

Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia‖ przed następnym gwizdkiem. Minimalna ilość okrążeń do 

zaliczenia tego testu wynosi 10. Łącznie test ten nie może trwać więcej niż 15 okrążeń dla danego sędziego. 

  

5. W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja) Zarząd KS PZPN ma prawo zwolnić sędziego asystenta I 

lub II grupy od uczestniczenia w egzaminach. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia egzaminów przed 

Komisją w terminie dodatkowym (uznawanym w tym przypadku jako pierwszy termin), wyznaczonym przez 

Zarząd KS PZPN. 

  

6. Sędziom asystentom delegowanym na zawody w I terminie egzaminów – wyniki osiągnięte w oficjalnym 

terminie poprawkowym zaliczone zostaną jakby uzyskane zostały w pierwszym terminie.  

Fakt ten nie powoduje wstrzymania tego sędziego w obsadzie zawodów do momentu zaliczenia egzaminów. 

  

7. Sędzia asystent I lub II grupy, który nie zaliczy jednego z egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego) lub 

obydwu w wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN terminie z uwzględnieniem punktu 4 a. - egzamin teoretyczny 

i kondycyjny zalicza w następnym wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN terminie. Sędzia nie jest uwzględniany 

w obsadzie zawodów.  

Po powtórnym nie zaliczeniu któregokolwiek z egzaminów w dodatkowym terminie sędzia ten zostanie 

przesunięty do niższej  grupy. 

  

8. Sędziowie II grupy poddający się egzaminom teoretycznym bądź kondycyjnym w drugim terminie lub 

zdający egzamin poprawkowy nie są brani pod uwagę przy awansach do I grupy. 

  

9. Przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego KS PZPN organizuje egzamin zaliczeniowy dla 

kandydatów na sędziów asystentów II grupy.  

Egzamin ten składa się z części teoretycznej oraz sprawdzianu kondycyjnego  - test interwałowy. 

Na egzamin zostaną powołani kandydaci na sędziów asystentów II grupy w ilości  niezbędnej do prowadzenia 

prawidłowej obsady zawodów, przy uwzględnieniu rekomendacji sędziów.  

Sędziowie, którzy zaliczą egzaminy zostaną powołani na centralny letni kurs sędziów szczebla centralnego.  

Dla sędziów kandydatów egzamin organizowany jest tylko w jednym terminie i tylko jego wyniki decydują o 

możliwości awansu. 

  

10. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo zwolnić sędziego I i II grupy od uczestnictwa w 

jednym z kursów. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia egzaminów przed Komisją w terminie 

dodatkowym wyznaczonym przez Zarząd. 

  

11. Sędzia asystent I i II grupy, który nie przystąpi do egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego) w 

pierwszym i drugim terminie, wyznaczonym z powodu nieobecności usprawiedliwionej, zostanie przekazany do 

dyspozycji Kolegium Sędziów. Jeżeli natomiast w jednym z kursów nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub 

kondycyjnego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN. 

Do momentu zdania egzaminu poprawkowego sędzia asystent nie będzie brany pod uwagę w obsadzie 

zawodów, a w przypadku nie zaliczenia egzaminu w terminie dodatkowym zostanie przekazany do dyspozycji 

macierzystego KS ZPN. 
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12. Sędzia asystent, który nieusprawiedliwiony nie weźmie udziału w jednym z kursów, zostanie przekazany do 

dyspozycji KS ZPN. 

  

13. Sędzia asystent, który nie zaliczy jednego ze sprawdzianów w pierwszym terminie w dwóch kolejnych 

kursach, będzie przekazany do dyspozycji KS ZPN.  

  

14. Sędzia asystent I lub II grupy, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji 

potwierdzonej przez lekarza, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może egzamin powtórzyć po 

zgłoszeniu gotowości do testu sprawnościowego. W tym przypadku wyniki uzyskane z powtórzonego 

sprawdzianu kondycyjnego będą zaliczane jak przewidują zasady awansu i spadku – jak uzyskane w pierwszym 

terminie. 

    

Rozdział V. Listy klasyfikacyjne. 

  

1. Po zakończeniu każdej rundy  rozgrywkowej Zarząd KS PZPN ustala listy klasyfikacyjne sędziów asystentów 

dla każdej grupy oddzielnie. 

2. Końcową ogólną ocenę sędziego asystenta grupy I stanowią następujące składowe: 

a) średnia ocen uzyskanych od obserwatorów za przeprowadzone zawody 

b) ranking ustalony przez Komisję Szkoleniową  

c) ranking ustalony przez obserwatorów 

Na podstawie rankingu obu rund Zarząd KS PZPN ustala ostateczną listę klasyfikacyjną sędziów asystentów 

grupy I za sezon 2009/2010. 

  

3. Po zakończeniu całego sezonu rozgrywkowego tworzy się listę klasyfikacyjną sędziów grupy II na podstawie 

średniej arytmetycznej z egzaminów praktycznych z całego sezonu 

rozgrywkowego (I i II liga, PP oraz PE wyznaczonego przez PZPN).  

  

4. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej punktacji na liście klasyfikacyjnej - 

końcowej, po zakończeniu sezonu o miejscu sędziego decyduje Zarząd KS PZPN. 

  

5. Sędzia asystent, który złoży rezygnację w trakcie trwania sezonu jest uwzględniany na ostatecznej liście 

klasyfikacyjnej po zakończeniu sezonu. Na jego miejsce (jeżeli nie był na miejscu spadkowym) ZPN od nowego 

sezonu może desygnować innego kandydata do grupy II. 

  

6. Sporządzone według niniejszych zasad listy sędziów asystentów zatwierdzone przez Zarząd KS PZPN,  

przekazane są do wiadomości Zarządowi PZPN.  

 

Rozdział VI. Awanse i spadki 

  

Ilość awansów i spadków sędziów asystentów w poszczególnych klasach rozgrywkowych uzależniona jest od 

ilości awansów i spadków sędziów głównych dostosowanego do optymalnych warunków prowadzenia obsady 

zawodów. 

 

Rozdział VII. Zasady mianowania sędziów międzynarodowych 

  

1. Uprawnienia asystenta międzynarodowego na kolejny rok przy spełnieniu wszystkich innych warunków 

zawartych w niniejszych zasadach otrzymuje ten asystent, który w sezonie rozgrywkowym poprzedzającym 

moment nominacji zajął na liście czołowe miejsce ( do 20 ). 

  

2.  Sędziowie asystenci międzynarodowi muszą znać dobrze w mowie język angielski. Zasady sprawdzania 

znajomości języka obcego ustala Zarząd KS PZPN. 

 

3. Uprawnienia sędziego asystenta FIFA po raz pierwszy może uzyskać sędzia I grupy, który: 

a) nie przekroczył wieku 39 lat, 

b) przez co najmniej ostatnie dwa lata był sędzią asystentem grupy I i przeprowadził minimum 20 zawodów jako 

asystent w Ekstraklasie  lub I  lidze, 

c) na liście klasyfikacyjnej I grupy zajmuje odpowiednio wysokie miejsce, 

d) spełnia wszystkie warunki - wymogi określone przez FIFA dla tej klasy sędziów asystentów, 

e) został zatwierdzony przez Zarząd KS PZPN. 
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4. Sędzia asystent FIFA uzyskuje prolongatę uprawnień na następny sezon rozgrywkowy, jeżeli spełnia 

następujące warunki: 

a) na zawodach krajowych i międzynarodowych uzyskuje dobre oceny, 

b) odpowiada warunkom podanym w rozdziale II pkt 1 niniejszych zasad w zakresie wieku, 

c) zostanie zatwierdzony przez Zarząd KS PZPN. 

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe 

  

1. Sędzia asystent I lub II grupy może być czasowo urlopowany – do 12 miesięcy – po uprzednim uzyskaniu 

zgody Zarządu KS PZPN. W stosunku do tych sędziów obowiązujące są wszystkie postanowienia niniejszych 

zasad dotyczące egzaminów.  

1a. Zgoda KS PZPN na czasowe urlopowanie każdorazowo ma zawierać następujące elementy: 

a) jednoznacznie długość okresu urlopowania, 

b) określać wymogi jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na nowy sezon rozgrywkowy, 

c) określać klasę rozgrywkową, do której sędzia może być uprawniony po skończonym urlopie i spełnieniu 

warunków określonych przez Zarząd KS PZPN, 

d) określać sposób klasyfikacji sędziego za dany sezon rozgrywkowy – w przypadku gdy urlopowanie 

rozpoczyna się w trakcie sezonu rozgrywkowego. 

  

2. Sędzia asystent ligowy może być przesunięty do grupy niższej bądź pozbawiony uprawnień sędziego 

asystenta szczebla centralnego w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jeśli: 

a) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomic - otrzyma dwa razy ocenę 6,9 lub ocenę niższą; lub 

b) naruszy normy etyczno moralne albo sportowe; lub 

c) nie wykazuje niezbędnego zdyscyplinowania; lub 

d) nie uczestniczy aktywnie w działalności macierzystego KS ZPN w szczególności w pracy szkoleniowej lub 

nie przestrzega regulaminów i postanowień KS PZPN. 

  

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo wyznaczyć do prowadzenia zawodów o 

mistrzostwo  Ekstraklasy i I ligi w czasie każdej rundy rozgrywkowej wyróżniających się sędziów asystentów z 

II grupy. 

  

4. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd KS PZPN lub powołaną w tym celu komisję (na podstawie zapisu 

video), że obserwator zawyżył ocenę w sposób znaczący w stosunku do zdarzeń mających wpływ na końcowy 

wynik zawodów, Zarząd KS PZPN może nie brać pod uwagę wystawionej oceny.  

W tym przypadku zarówno w odniesieniu do sędziego jak i obserwatora zostaną zastosowane odpowiednie 

sankcje. 

  

5. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędziego asystenta z 

przedstawicielami klubów. 

Naruszenie powyższego zakazu spowoduje automatyczne wstrzymanie w obsadzie sędziego od prowadzenia 

zawodów na okres ustalony przez Zarząd KS PZPN. Niezależnie od tego odsunięcia, sprawa zostanie przekazana 

do Wydziału Dyscypliny PZPN. 

  

6. Do interpretacji niniejszych zasad awansu i spadku upoważniony jest Zarząd KS PZPN  

  

7. Niniejsze zasady zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zarząd PZPN w dniu 

23 lipca 2009 r. i obowiązują począwszy do zakończenia sezonu rozgrywkowego 2009/2010. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XI/269 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot.  

Zasad nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego 

 

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

 

I. Przyjmuje się Zasady nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego w następującym brzmieniu: 
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 Zasady nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA co jest podstawowym 

warunkiem przystąpienia Kolegium Sędziów PZPN do powyższej Konwencji. 

2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „obserwator" oznacza obserwatora szczebla centralnego, tzn.: 

Ekstraklasy, I i lI ligi. 

3. Uprawnienia obserwatora Ekstraklasy, I i II  ligi nadaje Zarząd Kolegium Sędziów PZPN składając 

informację Zarządowi PZPN. 

4. Wnioski w sprawie kandydatów na obserwatorów winny być składane przez Zarządy Kolegiów Sędziów ZPN 

oraz z inicjatywy własnej KS PZPN. 

5. KS PZPN posiada prawo weryfikacji przedkładanych list kandydatów zgłoszonych przez ZPN. 

6. KS PZPN może z własnej inicjatywy nadać uprawnienia obserwatora, mimo, że nie został zgłoszony przez 

macierzysty KS ZPN.  

7. Obserwatorem Ekstraklasy, I i  II  ligi nie może być prezes, pracownik oraz działacz społeczny klubu 

piłkarskiego uczestniczącego w rozgrywkach szczebla centralnego a także osoba już  pełniąca funkcję delegata  ( 

z nadania Wydziału ds. Bezpieczeństwa ). 

8.  Uprawnienia obserwatora nadaje się na każdą rundę rozgrywkową przed jej rozpoczęciem i są równoznaczne 

z nadaniem licencji. 

9. Obserwator uprawniony do prowadzenia egzaminów praktycznych sędziów szczebla centralnego zostaje 

umieszczony na łącznej liście obserwatorów Ekstraklasy,  I i II ligi po zatwierdzeniu przez KS PZPN ( w tym 

obserwator nowej II ligi uprawniony tylko do tej klasy ). 

10.  Obserwator musi: 

a) posiadać minimum średnie wykształcenie (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego 

KS ZPN kserokopia dokumentu poświadczającego poziom wykształcenia), 

b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno – moralną, 

c) kierować się w swoim postępowaniu: obiektywizmem, rzetelnością oraz posiadać autorytet w organizacji 

sędziowskiej, 

d) odznaczać się wysokim poziomem znajomości Przepisów Gry w Piłkę Nożną i ich interpretacji, 

e) posiadać doświadczenie w prowadzeniu zawodów na szczeblu centralnym (jako sędzia główny lub asystent 

międzynarodowy w przypadku obserwatorów Ekstraklasy i I  ligi, lub minimum jako sędzia III ligi w przypadku 

obserwatorów II ligi). Powyższe nie dotyczy członków Zarządu Kolegium Sędziów PZPN.    

f) aktywnie uczestniczyć w działalności macierzystego Kolegium Sędziów, szczególnie w zakresie szkolenia 

(nie dotyczy członków komisji działających w ramach KS PZPN), 

g) uczestniczyć we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez KS PZPN oraz KS ZPN, 

h) wykazywać należytą dyspozycyjność przy obsadzie zawodów. 

11. KS PZPN ma prawo pozbawić tych uprawnień w trakcie rundy rozgrywkowej bez konieczności podawania 

przyczyny. 

12. Częstotliwość delegowania obserwatora na zawody piłkarskie leży w gestii Zarządu Kolegium Sędziów 

PZPN i nie podlega roszczeniom ze strony obserwatora, ani jego macierzystego ZPN. 

 

II. Postanowienia szczegółowe 

 

1.  Obserwatorem Ekstraklasy i I ligi może być były sędzia główny piłkarski, który prowadził zawody na tym 

szczeblu lub wyżej i aktualnie nie sędziuje zawodów na szczeblu centralnym oraz nie jest osobą najbliższą 

sędziego tej ligi. Ponadto uprawnienia obserwatora II ligi mogą być nadane kandydatowi, który posiada 

doświadczenie jako były sędzia główny III ligi  

2.  Liczbę obserwatorów Ekstraklasy, I i II ligi na każdą rundę rozgrywkową ustala każdorazowo KS PZPN.  

3. Przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej kandydaci na obserwatorów poddawani są szkoleniu oraz 

egzaminowi teoretycznemu, który ma charakter zaliczeniowy.  

4.  Zakres szkolenia, egzaminu i jego formę określa każdorazowo Zarząd KS PZPN. Zaliczenie egzaminu jest 

warunkiem nadania uprawnień obserwatora.  Minima zaliczeniowe wynoszą: 

a) w przypadku egzaminu teoretycznego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 

b) w przypadku egzaminu filmowego – 70% prawidłowych odpowiedzi (jeżeli taka forma egzaminu 

będzie również zastosowana).  

5. W uzasadnionych przypadkach kandydata na obserwatora można zwolnić z udziału w szkoleniu oraz ze 

złożenia sprawdzianu w pierwszym terminie. Nie zwalnia to jednak obserwatora od złożenia egzaminu w 

terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN.  

6. Kandydat ubiegający się po raz pierwszy o uprawnienia obserwatora po spełnieniu warunków określonych w 

niniejszych zasadach, musi; 
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a) posiadać predyspozycje, wiedzę, obiektywizm i zaangażowanie, oraz umiejętność przekazywania wiedzy 

egzaminowanym sędziom. 

b) prowadzić w przeszłości zawody na szczeblu centralnym. 

7. Uprawnienia obserwatora wygasają:  

a)  po zakończeniu rundy rozgrywkowej, 

b)  po przekroczeniu 65 roku życia, 

c)  po złożeniu rezygnacji, 

d)  po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne PZPN, 

e)  w wyniku nie zastosowania się do przepisów i postanowień PZPN ( dotyczy to także spraw o 

charakterze korupcyjnym ). 

8. Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na obserwatorów oraz nadawania uprawnień 

obserwatorów mają charakter nominacji i nie podlegają zaskarżeniu. 

III. Postanowienia końcowe 

 

1. Obserwator może być okresowo urlopowany. O zaliczeniu obserwatora po urlopie do Ekstraklasy, I lub II ligi 

oraz o zakresie złożenia niezbędnego w tym celu sprawdzianu teoretycznego decyduje Zarząd KS PZPN. 

2.  Zarząd KS PZPN może czasowo zawiesić uprawnienia obserwatora Ekstraklasy, I i II ligi, albo skreślić go z 

listy, jeżeli: 

a) nie uczestniczy w działalności macierzystego Kolegium Sędziów, 

b) ocenia sędziów nieobiektywnie, nieadekwatnie do ich umiejętności przez zawyżanie lub zaniżanie not oraz 

sporządza arkusze obserwacji z zawodów niezgodnie z wytycznymi KS PZPN. 

c) kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z przedstawicielami klubów rozgrywających zawody, na które 

został wyznaczony. W tym przypadku sprawa zostanie przekazana do Wydziału Dyscypliny PZPN. 

3.  W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN może w czasie rundy rozgrywkowej nadać uprawnienia 

obserwatora Ekstraklasy, I lub II ligi przy spełnieniu wszystkich wymogów ujętych w niniejszych zasadach.  

4.  Przewodniczący KS PZPN ma prawo do przeprowadzania egzaminów praktycznych (obserwacji ) wszystkim 

sędziom szczebla centralnego. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do zakończenia sezonu rozgrywkowego 

2009/2010.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XI/270 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia wzoru Kontraktu 

o profesjonalne prowadzenie zawodów piłki nożnej przez sędziego głównego  

 

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

 

I. Przyjmuje się następujący wzór Kontraktu o profesjonalne prowadzenie zawodów piłki nożnej przez sędziego 

głównego:    

 

 

Kontrakt 

o profesjonalne prowadzenie zawodów piłki nożnej przez sędziego  

…………………………………………... 

 

zawarty w dniu ……………………… w Warszawie 

pomiędzy: 

Polskim Związkiem Piłki Nożnej, zwanym dalej PZPN,  

mającym siedzibę w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 

reprezentowanym przez: 

1. Grzegorza Lato – Prezesa PZPN, 

2. Zdzisława Kręcinę – Sekretarza Generalnego PZPN, 

3. Kazimierza Stępnia – Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN, 

a Panem ……………………………………………………..……………………., ur. ……………..………… r., 

zamieszkałym w ………………………………., ul. ……………………………………………………………...., 
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prowadzącym działalność gospodarczą, zwanym dalej sędzią, o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszego kontraktu jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron w związku z 

powierzeniem przez PZPN Panu ………………………………………………… profesjonalnego wykonywania 

funkcji sędziego w zawodach piłki nożnej odbywających się w Polsce. 

 

§ 2 

1. Niniejszy kontrakt zostaje zawarty na okres od 1.08.2009 roku do 31.07.2014 roku. 

2. W przypadku postawienia sędziemu przez prokuraturę zarzutu korupcyjnego umowa podlega 

automatycznemu rozwiązaniu.  

3. W przypadku skazania sędziego prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przekupstwa 

sportowego, w tym popełnione przed 1 lipca 2008 roku, zapłaci on na rzecz PZPN karę umowną w 

wysokości 250 tysięcy złotych. 

4. W przypadku skazania sędziego prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne umowa 

podlega automatycznemu rozwiązaniu. 

5. W przypadku zdegradowania sędziego z grupy sędziów uprawnionych do prowadzenia meczów 

Ekstraklasy (najwyższej klasy rozgrywek ligowych w Polsce) decyzją Zarządu Kolegium Sędziów 

PZPN zatwierdzoną przez Zarząd PZPN, umowa podlega automatycznemu rozwiązaniu. 

 

§ 3 

1. Realizacja niniejszego kontraktu nie ogranicza możliwości prowadzenia przez sędziego oficjalnych 

spotkań międzypaństwowych, międzynarodowych i oficjalnych meczów w innych krajach, do których 

sędzia został wyznaczony przez FIFA, UEFA lub PZPN. 

2. W przypadku zaistnienia kolizji w terminach meczów, o których mowa w ust. 1, i spotkań krajowych,  

pierwszeństwo mają oficjalne spotkania międzypaństwowe i międzynarodowe. 

 

§ 4 

1. W okresie trwania kontraktu sędzia zobowiązuje się: 

1) Prowadzić na najwyższym poziomie sportowym wyznaczone przez Kolegium Sędziów PZPN zawody 

ligowe, pucharowe, towarzyskie, młodzieżowe i sparingowe 

2) Traktować w sposób priorytetowy prowadzenie meczów Ekstraklasy i Pucharu Ekstraklasy 

3) Zachować pełną dyspozycję do realizacji zadań wyznaczonych przez Kolegium Sędziów PZPN 

4) Aktywnie uczestniczyć w sędziowskiej działalności szkoleniowej przez: 

a) Współpracę z Komisją Szkoleniową Kolegium Sędziów PZPN 

b) Uczestnictwo w przygotowaniu zleconych materiałów szkoleniowych 

c) Prowadzenie wyznaczonych szkoleń w macierzystym Kolegium Sędziów 

d) Przeprowadzenie wyznaczonych wykładów na kursach dla kandydatów na sędziów piłki nożnej w 

różnych wojewódzkich Kolegiach Sędziów, do których zostanie skierowany przez Kolegium 

Sędziów PZPN 

e) Przeprowadzanie szkoleń dla zawodników, klubów i innych podmiotów i osób wskazanych przez 

Ekstraklasę SA lub PZPN.  

5) Przestrzegać Statut PZPN, uchwały i regulaminy związkowe oraz respektować decyzje władz PZPN 

6) Powstrzymać się od prowadzenia jakiejkolwiek działalności mogącej kolidować z obowiązkami 

określonymi w niniejszym kontrakcie 

7) W przypadku własnego dojazdu na akcje, o których mowa w pkt. 3 i 4, sędziemu przysługuje zwrot 

kosztów podróży zgodnie z obowiązującymi w Związku przepisami (wg stosownej Uchwały Zarządu 

PZPN) 

 

§ 5 

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszego kontraktu sędzia zobowiązuje się: 

1. Posiadać aktualne badania lekarskie oraz własną polisę ubezpieczeniową. 

2. Stale utrzymywać wysoką sprawność psychofizyczną, przy współpracy z trenerem lekkoatletycznym, 

wskazanym przez PZPN, przy czym program treningów powinien być konsultowany i zatwierdzany 

przez wskazanego przez PZPN trenera. 

3. Ustawicznie podnosić wiedzę teoretyczną, w szczególności w zakresie znajomości przepisów gry w 

piłkę nożną, postanowień International Board i uchwał Kolegium Sędziów PZPN.  
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§ 6 

Integralną część składową niniejszego kontraktu stanowi Oświadczenie sędziego kontraktowego 

(profesjonalnego) przyjęte Uchwałą Zarządu PZPN z dnia 26 września 2008 roku, stanowiące załącznik nr 1 do 

niniejszej Uchwały, oraz weksel własny i deklaracja wekslowa, przyjęte w/w Uchwałą Zarządu PZPN, a 

stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego kontraktu. 

 

§ 7 

1. W zamian za realizację obowiązków określonych w niniejszym kontrakcie sędzia otrzymywać będzie 

wynagrodzenie miesięczne w kwocie 12.000 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych) + VAT 

płatne do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po przedstawieniu faktury VAT do końca 

poprzedniego miesiąca. 

2. Dodatkowo sędzia otrzymywać będzie 1500 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych) + VAT za każdy 

prowadzony mecz rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy. 

3. Wynagrodzenie z ust. 1 zawiera w sobie koszty treningu, sprzętu, wyżywienia, dojazdu na wyznaczone 

zawody, ewentualnego noclegu, korespondencji.  

 

§ 8 

W przypadku niemożności prowadzenia zawodów piłkarskich wynikającej z kontuzji lub innej niedyspozycji 

zdrowotnej sędzia otrzymywać będzie za wskazany okres 80% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

stosownie do czasu niedyspozycji w okresie rozliczeniowym. 

 

§ 9 

1. PZPN przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 

w przypadku bezspornego stwierdzenia faktu prowadzenia przez sędziego niesportowego trybu życia w 

sposób ewidentny rzutującego na jego formę sportową. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym kontraktem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

Niniejszy kontrakt został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Za PZPN:         Sędzia: 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   

 

 

271 

 

Uchwała nr XI/271 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia wzoru Kontraktu 

o profesjonalne prowadzenie zawodów piłki nożnej przez sędziego asystenta  

 

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

 

I. Przyjmuje się następujący wzór Kontraktu o profesjonalne prowadzenie zawodów piłki nożnej przez sędziego 

asystenta:    

 

Kontrakt 

o profesjonalne prowadzenie zawodów piłki nożnej przez sędziego …………………………………………... 

 

zawarty w dniu ……………………… w Warszawie 

pomiędzy: 

Polskim Związkiem Piłki Nożnej, zwanym dalej PZPN,  

mającym siedzibę w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 

reprezentowanym przez: 
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1. Grzegorza Lato – Prezesa PZPN, 

2. Zdzisława Kręcinę – Sekretarza Generalnego PZPN, 

3. Kazimierza Stępnia – Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN, 

a Panem ……………………………………………………..……………………., ur. ……………..………… r., 

zamieszkałym w ………………………………., ul. ……………………………………………………………...., 

prowadzącym działalność gospodarczą, zwanym dalej sędzią, o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszego kontraktu jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron w związku z 

powierzeniem przez PZPN Panu ………………………………………………… profesjonalnego wykonywania 

funkcji sędziego w zawodach piłki nożnej odbywających się w Polsce. 

 

§ 2 

1. Niniejszy kontrakt zostaje zawarty na okres od 1.08.2009 roku do 31.07.2014 roku. 

2. W przypadku postawienia sędziemu przez prokuraturę zarzutu korupcyjnego umowa podlega 

automatycznemu rozwiązaniu.  

3. W przypadku skazania sędziego prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przekupstwa 

sportowego, w tym popełnione przed 1 lipca 2008 roku, zapłaci on na rzecz PZPN karę umowną w 

wysokości 250 tysięcy złotych. 

4. W przypadku skazania sędziego prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne umowa podlega 

automatycznemu rozwiązaniu. 

5. W przypadku zdegradowania sędziego z grupy sędziów uprawnionych do prowadzenia meczów 

Ekstraklasy (najwyższej klasy rozgrywek ligowych w Polsce) decyzją Zarządu Kolegium Sędziów PZPN 

zatwierdzoną przez Zarząd PZPN, umowa podlega automatycznemu rozwiązaniu. 

 

§ 3 

1. Realizacja niniejszego kontraktu nie ogranicza możliwości prowadzenia przez sędziego oficjalnych 

spotkań międzypaństwowych, międzynarodowych i oficjalnych meczów w innych krajach, do których 

sędzia został wyznaczony przez FIFA, UEFA lub PZPN. 

2. W przypadku zaistnienia kolizji w terminach meczów, o których mowa w ust. 1, i spotkań krajowych,  

pierwszeństwo mają oficjalne spotkania międzypaństwowe i międzynarodowe. 

 

§ 4 

1. W okresie trwania kontraktu sędzia zobowiązuje się: 

1) Prowadzić na najwyższym poziomie sportowym wyznaczone przez Kolegium Sędziów PZPN zawody 

ligowe, pucharowe, towarzyskie, młodzieżowe i sparingowe 

2) Traktować w sposób priorytetowy prowadzenie meczów Ekstraklasy i Pucharu Ekstraklasy 

3) Zachować pełną dyspozycję do realizacji zadań wyznaczonych przez Kolegium Sędziów PZPN 

4) Aktywnie uczestniczyć w sędziowskiej działalności szkoleniowej przez: 

a) Współpracę z Komisją Szkoleniową Kolegium Sędziów PZPN 

b) Uczestnictwo w przygotowaniu zleconych materiałów szkoleniowych 

c)Prowadzenie wyznaczonych szkoleń w macierzystym Kolegium Sędziów 

d) Przeprowadzenie wyznaczonych wykładów na kursach dla kandydatów na sędziów piłki nożnej w 

różnych wojewódzkich Kolegiach Sędziów, do których zostanie skierowany przez Kolegium Sędziów 

PZPN 

e) Przeprowadzanie szkoleń dla zawodników, klubów i innych podmiotów i osób wskazanych przez 

Ekstraklasę SA lub PZPN.  

5) Przestrzegać Statut PZPN, uchwały i regulaminy związkowe oraz respektować decyzje władz PZPN 

6) Powstrzymać się od prowadzenia jakiejkolwiek działalności mogącej kolidować z obowiązkami 

określonymi w niniejszym kontrakcie 

7) W przypadku własnego dojazdu na akcje, o których mowa w pkt. 3 i 4, sędziemu przysługuje zwrot 

kosztów podróży zgodnie z obowiązującymi w Związku przepisami (wg stosownej Uchwały Zarządu 

PZPN) 

 

§ 5 

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszego kontraktu sędzia zobowiązuje się: 

1. Posiadać aktualne badania lekarskie oraz własną polisę ubezpieczeniową. 

2. Stale utrzymywać wysoką sprawność psychofizyczną, przy współpracy z trenerem lekkoatletycznym, 

wskazanym przez PZPN, przy czym program treningów powinien być konsultowany i zatwierdzany przez 

wskazanego przez PZPN trenera. 
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3.Ustawicznie podnosić wiedzę teoretyczną, w szczególności w zakresie znajomości przepisów gry w piłkę 

nożną, postanowień International Board i uchwał Kolegium Sędziów PZPN.  

 

§ 6 

Integralną część składową niniejszego kontraktu stanowi Oświadczenie sędziego kontraktowego 

(profesjonalnego) przyjęte Uchwałą Zarządu PZPN z dnia 26 września 2008 roku, stanowiące załącznik nr 1 do 

niniejszej Uchwały, oraz weksel własny i deklaracja wekslowa, przyjęte w/w Uchwałą Zarządu PZPN, a 

stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego kontraktu. 

 

§ 7 

1. W zamian za realizację obowiązków określonych w niniejszym kontrakcie sędzia otrzymywać będzie 

wynagrodzenie miesięczne w kwocie 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + VAT płatne do 10 

dnia następnego miesiąca kalendarzowego po przedstawieniu faktury VAT do końca poprzedniego 

miesiąca. 

2. Dodatkowo sędzia otrzymywać będzie 750 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) + VAT za 

każdy prowadzony mecz rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy. 

3. Wynagrodzenie z ust. 1 zawiera w sobie koszty treningu, sprzętu, wyżywienia, dojazdu na wyznaczone 

zawody, ewentualnego noclegu, korespondencji.  

 

§ 8 

W przypadku niemożności prowadzenia zawodów piłkarskich wynikającej z kontuzji lub innej niedyspozycji 

zdrowotnej sędzia otrzymywać będzie za wskazany okres 80% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

stosownie do czasu niedyspozycji w okresie rozliczeniowym. 

 

§ 9 

1. PZPN przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w 

przypadku bezspornego stwierdzenia faktu prowadzenia przez sędziego niesportowego trybu życia w sposób 

ewidentny rzutującego na jego formę sportową. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym kontraktem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

Niniejszy kontrakt został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Za PZPN:         Sędzia: 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XI/272 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie propozycji kandydatów na sędziów zawodowych od sezonu 

2009/2010 

 

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

 

I. Przyjmuje się następujące propozycje kandydatów na sędziów zawodowych od sezonu 2009/2010, 

przedstawione przez Kolegium Sędziów PZPN: 

 

1. Marcin  BORSKI - urodzony 13.04.1973 r. 

2. Paweł   GIL  - urodzony 28.06.1976 r.      

3. Hubert  SIEJEWICZ - urodzony 20.12.1974 r. 

4. Robert  MAŁEK - urodzony 15.03.1971 r. 

5. Dawid  PIASECKI - urodzony 22.02.1976 r. 
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6. Marcin  SZULC  - urodzony 12.06.1975 r. 

 

 SĘDZIOWIE  ASYSTENCI 

 

1. Marcin  BORKOWSKI - urodzony 14.04.1979 r. 

2. Krzysztof MYRMUS - urodzony 04.06.1974 r. 

3. Rafał  ROSTKOWSKI - urodzony 06.08.1972 r. 

4. Piotr  SADCZUK - urodzony 13.06.1973 r. 

5. Konrad  SAPELA - urodzony 10.07.1971 r. 

6. Radosław SIEJKA  - urodzony 17.09.1974 r. 

7. Maciej  SZYMANIK - urodzony 15.01.1970 r. 

8. Maciej   WIERZBOWSKI - urodzony 15.02.1971 r. 

9. Marcin  LIS  - urodzony 12.05.1975 r. 

10. Paweł  SOKOLNICKI - urodzony 01.04.1980 r. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XI/273 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczegółowych zasad uprawniania zawodników do 

klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy  

w sezonie 2009/2010 i następnych 

 

Na podstawie art. 34 § 1  pkt. r) Statutu PZPN w związku z § 53 uchwały nr II/11 z dnia 19 maja 2002 roku 

Zarządu PZPN w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej postanawia się, co 

następuje: 

 

I. W sezonie rozgrywkowym 2009/2010 i następnych kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraklasy do 

wystąpienia o uprawnienie zawodnika do gry załączają oryginały lub uwierzytelnione kopie następujących 

dokumentów: 

 

1) przed rozpoczęciem rozgrywek - listę A zawodników posiadających kontrakty z klubem o profesjonalne 

uprawianie piłki nożnej lub deklaracje gry amatora, składaną przed rozpoczęciem rozgrywek, wg załącznika nr 1 

do niniejszej uchwały,  

2)      przed rozpoczęciem rozgrywek – listę B zawodników urodzonych w dniu 1 stycznia 1988 roku  lub 

później posiadających kontrakty z klubem lub deklarację gry amatora, wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały 

3)      w trakcie rozgrywek w okresach przewidzianych na dokonywanie transferów - listę uzupełniającą A 

zawodników, posiadających kontrakty z klubem lub deklaracje gry amatora, wg załącznika nr 3 do niniejszej 

uchwały,  

4)      w trakcie rozgrywek w okresach przewidzianych na dokonywanie transferów - listę uzupełniającą B 

zawodników urodzonych w dniu 1 stycznia 1988 roku lub później posiadających kontrakty z klubem lub 

deklarację gry amatora, wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.  

5) w trakcie rozgrywek – listę C zawodników polskich  urodzonych w dniu 1 stycznia 1988 roku lub 

później, którzy rozegrali co najmniej trzy mecze w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy, wg załącznika nr 5 do 

niniejszej uchwały.   

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

wysokość transferu oraz terminy płatności, lub ostateczną decyzję Wydziału Gier PZPN bądź właściwego 

związku piłki nożnej uprawniającą zawodnika w sytuacjach określonych w uchwale nr II/11 z dnia 19 maja 2002 

roku Zarządu PZPN w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej. 

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

strony umowy, wysokość transferu oraz terminy płatności 

8)      oświadczenie klubu odstępującego, z którego wynika, iż zawodnik, o którego uprawnienie klub 

występuje, nie jest związany kontraktem profesjonalnym; w przypadku zagranicznego klubu odstępującego 

oświadczenie musi być sporządzone w oficjalnym języku FIFA, w przeciwnym wypadku klub pozyskujący 

zobowiązany jest dostarczyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu.  

9)     potwierdzenie wpłaty opłat od kwot transferowych. 
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10)     egzemplarz kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, wraz z oświadczeniem 

antykorupcyjnym, o którym mowa w uchwale nr V/144 z dnia 31 marca i 1 kwietnia 2009 roku Zarządu PZPN, 

o ile dany klub nie złożył ich uprzednio, wraz z podanym okresem obowiązywania kontraktu oraz wypełnionym 

formularzem – oświadczeniem  podpisanym przez przedstawiciela klubu oraz zawodnika, wg załącznika nr 6 do 

niniejszej uchwały.   

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

12) w przypadku zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej dokumentację potwierdzającą 

legalizację pobytu zawodnika w Polsce oraz zezwolenie o pracę. W przypadku nie dostarczenia w momencie 

wystąpienia o uprawnienie zawodnika do gry Ekstraklasie SA dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu 

zawodnika w Polsce i/lub nie przedstawienia zezwolenia o pracę organ prowadzący rozgrywki uprawnia 

warunkowo zawodnika jedynie na okres do 90 dni od dnia podpisania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki 

nożnej. W przypadku nie dostarczenia w ciągu 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z 

klubem Ekstraklasie SA potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce oraz nie przedstawienia 

zezwolenia o pracę Ekstraklasa SA cofa uprawnienie do czasu przedłożenia takiej dokumentacji oraz zezwolenia 

na pracę. Warunkowe uprawnienie zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej następuje bez 

prawa uczestniczenia zawodnika w meczach klubu, do którego został on warunkowo uprawniony do czasu 

uzyskania zezwolenia na pracę. 

 

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

zobowiązany jest do dostarczenia Ekstraklasie SA oryginałów bądź uwierzytelnionych kopii ww. dokumentów 

w ciągu 14 (czternastu) dni od daty nadesłania ich faxem lub zeskanowanych e-mailem pod groźbą cofnięcia 

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

kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.   

 

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

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

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

innych dotyczących zawodników pozyskanych uprzednio do zespołów juniorskich.  

 

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

o uprawnienie, oznacza, iż klub uiścił wszelkie stosowne opłaty na rzecz związku piłki nożnej, a zawodnicy 

znajdujący się na danej liście zostali prawidłowo wyrejestrowani z odpowiedniego związku piłki nożnej i 

prawidłowo potwierdzeni do gry w nowym klubie, chyba, że z dołączonej dokumentacji, sporządzonej przez 

związek piłki nożnej, wynika odmiennie.  

 

V. W sezonie 2010/2011 datę urodzenia zawodników, o których mowa w części dotyczącej listy B i C ustala się 

na 1 stycznia 1989 roku, w następnych sezonach przepis ten stosuje się odpowiednio tj. w sezonie 2011/2012 

datę ustala się na 1 stycznia 1990 itd. 

 

VI. Realizację Uchwały powierza się związkom piłki nożnej i Spółce Ekstraklasa SA 

 

VII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/274 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

zmiany Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na sezon 2009/2010 

 

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

 

I. W Uchwale nr VIII/199 z dnia 29 maja 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek 

Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na sezon 2009/2010 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 4 dodaje się nowe ust.ust. 3-6 w następującym brzmieniu: 
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„3. W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w sezonie 2009/2010 w rozgrywkach Ekstraklasy nie 

uzyskał licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury przewidzianej w 

Podręczniku Licencyjnym więcej niż jeden klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach 

Ekstraklasy w sezonie 2009/2010 zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do I 

ligi. W takiej sytuacji miejsce w Ekstraklasie zachowują zespoły, które w sezonie 2009/2010 zostały 

sklasyfikowane na 15 i 16 miejscu.   

 

4. W sytuacji, o której mowa w pkt 3., gdyby: 

 licencji nie otrzymały trzy kluby – do Ekstraklasy po sezonie 2009/2010 awansuje 3 klub I ligi, 

 licencji nie otrzymały cztery kluby – do Ekstraklasy po sezonie 2009/2010 awansuje 3 i 4 klub I ligi itd. 

 

5. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2009/2010 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi nie uzyska 

licencji na występowanie w następnym sezonie w  Ekstraklasie według procedury przewidzianej w 

Podręczniku Licencyjnym, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach aktualnego sezonu  na 

miejscu, które zajął w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi, ale  nie otrzyma prawa gry w rozgrywkach  

Ekstraklasy w sezonie następnym.   

 

6.W sytuacji, o której mowa w pkt 2.5., gdyby licencji nie otrzymał jeden lub więcej klubów 

występujących w sezonie 2009/2010 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi przy uzupełnieniu klubów, 

biorących udział w rozgrywkach  Ekstraklasy w sezonie następnym bierze się pod uwagę kluby w 

następującej kolejności:  

 

 klub, który  w sezonie 2009/2010 zajął 3 miejsce w  I lidze, 

 klub, który w sezonie 2009/2010 zajął 4 miejsce w I lidze itd. 

  

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi nie ulegają zmianie.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

t.j. U. VIII/199 z 29.05.2009r. 

zm. U. XI/274 z 23.07.2009 r. 

 

Uchwała nr VIII/199 z dnia 29 maja 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  

Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I-ej ligi na sezon 2009/2010 

(tekst jednolity) 

 

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

 

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I-ej ligi na sezon 2009/2010. 

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO I-ej LIGI 

NA SEZON 2009/2010  

 

§1 

1. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi prowadzi Wydział Gier PZPN oraz Departament Rozgrywek i Licencji 

PZPN. 

2. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. W razie nie 

przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego – obowiązują 

zasady zawarte w §11 przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

3. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami wyznaczonymi do 

prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu stanowi rażące naruszenie 

przepisów związkowych. Właściwym do orzekania kary jest Wydział Dyscypliny PZPN. 

4. Obsady delegatów dokonuje Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. 
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§2 

Zawody o mistrzostwo I ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym 

regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN. 

 

§3 

Rozgrywki o mistrzostwo I ligi są prowadzone w terminach ustalonych przez Wydział Gier PZPN, a 

zatwierdzonych przez Zarząd PZPN. 

 

§4 

1. W rozgrywkach I ligi udział bierze 18 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikowały się na podstawie 

uzyskanych wyników w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy, I i II ligi sezonu poprzedniego. 

 

2. W rozgrywkach I ligi nie mogą występować drużyny klubów, które decyzją właściwych organów PZPN 

nie otrzymały licencji na występowanie w I lidze w sezonie 2009/2010. Zasady przyznawania licencji 

drużynom występującym w I lidze reguluje odrębna uchwała Zarządu PZPN. 

 

3. W sytuacji gdy drużyna klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na występowanie w 

I lidze albo nie przystąpi do rozgrywek w sezonie 2009/2010, wówczas zastosowanie mają postanowienia 

Uchwały nr 3/13 z dnia 20 lutego 2006 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie szczegółowych zasad uzupełniania klas rozgrywkowych szczebla centralnego w sytuacji braku 

uzyskania licencji przez klub oraz Uchwały nr 13/102 z dnia 7 września 2006 roku Prezydium Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu poszczególnych klas rozgrywkowych w 

przypadku wycofania się drużyn lub rezygnacji z wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy 

wyższej. 

       Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w sezonie 2009/2010 w rozgrywkach Ekstraklasy nie 

uzyskał licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury przewidzianej w 

Podręczniku Licencyjnym więcej niż jeden klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach 

Ekstraklasy w sezonie 2009/2010 zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do I 

ligi. W takiej sytuacji miejsce w Ekstraklasie zachowują zespoły, które w sezonie 2009/2010 zostały 

sklasyfikowane na 15 i 16 miejscu.   

 

5. W sytuacji, o której mowa w pkt 3., gdyby: 

 licencji nie otrzymały trzy kluby – do Ekstraklasy po sezonie 2009/2010 awansuje 3 klub I ligi, 

 licencji nie otrzymały cztery kluby – do Ekstraklasy po sezonie 2009/2010 awansuje 3 i 4 klub I 

ligi itd. 

 

6. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2009/2010 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi nie uzyska 

licencji na występowanie w następnym sezonie w  Ekstraklasie według procedury przewidzianej w 

Podręczniku Licencyjnym, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach aktualnego sezonu  na 

miejscu, które zajął w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi, ale  nie otrzyma prawa gry w rozgrywkach  

Ekstraklasy w sezonie następnym.   

 

7.W sytuacji, o której mowa w pkt 2.5., gdyby licencji nie otrzymał jeden lub więcej klubów 

występujących w sezonie 2009/2010 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi przy uzupełnieniu klubów, 

biorących udział w rozgrywkach  Ekstraklasy w sezonie następnym bierze się pod uwagę kluby w 

następującej kolejności:  

 

 klub, który  w sezonie 2009/2010 zajął 3 miejsce w  I lidze, 

 klub, który w sezonie 2009/2010 zajął 4 miejsce w I lidze itd. 

 

§5 

 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach, obowiązane są wnieść opłatę za uczestnictwo w rozgrywkach na 

rzecz organu prowadzącego rozgrywki I ligi w wysokości 2.000 zł. 

2. Kluby I ligi zobowiązane są do dokonania przedpłat na pokrycie kosztów delegowania sędziów, 

obserwatorów i delegatów w czterech ratach: 

 I rata w wysokości 20 tys. PLN do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2009/2010, 

 II rata w wysokości 15 tys. PLN do 31 grudnia 2009 roku, 

 III rata w wysokości 20 tys. PLN do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2009/2010, 
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 IV rata w wysokości 15 tys. PLN do 31 maja 2010 roku. 

 

3. Kluby I ligi dokonują przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na poczet kar za żółte kartki (w rundzie jesiennej), 

przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2009/2010. Analogicznie przed rozpoczęciem rundy wiosennej 

sezonu 2009/2010 Kluby I ligi dokonują przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na poczet kar za żółte kartki w 

tej rundzie. 

 

§6 

1. W rozgrywkach o mistrzostwo I ligi seniorów, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych 

konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez właściwy 

Związek Piłki Nożnej a następnie uprawnieni przez Departament Rozgrywek I Licencji PZPN. 

 

2. W zakresie uprawniania zawodników mają zastosowanie przepisy Uchwały Zarządu PZPN z dnia 

29.06.1992r. w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad 

zmian przynależności klubowej  (tekst jednolity z dnia 14 lipca 2006 roku) z późn. zm. oraz Uchwały nr 

5/26 z dnia 24 marca 2003r. Prezydium PZPN w sprawie szczególnych zasad uprawniania zawodników do 

klubów I i II ligi. 

 

3. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję 

żółtych i czerwonych kartek. 

 

4. Uprawnienie zawodnika do gry w ramach transferu czasowego w nowym klubie przerywa uprawnienie do 

gry w klubie poprzednim. 

 

5. Podstawowe listy zawodników w 4 egzemplarzach należy przesłać do WG PZPN prowadzącego rozgrywki 

– w celu uprawnienia do gry, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

 

6. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.  

 

7. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza celem stwierdzenia ich 

zdolności do gry. 

 

§ 7 

 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenia stałych numerów 

dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący w pierwszym składzie) w 

rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – powinni być wpisani w pozycjach od 1 

do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole. 

 

2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może przebywać 

najwyżej 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelnie do sprawozdania meczowego. 

 

3. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych. 

 

4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości minimum 30 cm, wykonane w kolorze 

kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości. W przypadku 

umieszczenia nazwisk zawodników lub reklam sponsora klubu możliwe jest odstępstwo ( w granicach od 

25 – 35 cm wysokości) po uprzednim wystąpieniu i zatwierdzeniu wzoru oznakowania koszulki przez WG 

PZPN. 

 

5. Kluby na 14 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do WG PZPN informację na temat 

kolorów kompletnego ubioru zawodnika i bramkarza (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna 

zawierać dane o komplecie podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni 

grać w komplecie podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na 

każde spotkanie. 

a.) Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. 

W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować 

o strojach w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią.  
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b.) Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe 

podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana 

ubrać kostiumy o odmiennych barwach. 

c.) Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten 

dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę 

odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki o odmiennych 

barwach od kolorów kostiumów zawodników. 

Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W pozostałych 

kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia §13 przepisów w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną.  

 

6. Zawodnicy wpisani do protokołu sędziowskiego zawodów, muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 

Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania. 

 

7. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu 

wypełnionego sprawozdania sędziego. Sprawozdanie musi być podpisane przez kapitana i kierownika 

zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 

Sędziemu należy również dostarczyć odcinki kart zgłoszeń /karty elektroniczne/ i karty zdrowia 

zawodników.  

 

8. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani do 

protokołu z zawodów. 

 

9. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodników niż 11, to skład drużyny może być 

uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z 

zawodów. 

 

10. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników do 

sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi 

kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla swego zespołu. 

Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu 

zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie). 

 

11. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach i nie 

może tego stwierdzić na podstawie karty zgłoszenia /karty elektronicznej/, zawodnik jest zobowiązany na 

żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). 

Musi to uczynić przed zawodami, w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

 

12. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie 

kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu zawodów, nie mogą 

być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. 

 

§8 

 

Drużyny biorące udział o mistrzostwo I ligi uprawnione są do wymiany trzech zawodników przez cały okres 

trwania gry. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu 

sędziemu wymiany i dopełnieniu formalności wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry. 

 

§9 

 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem regulaminowego 

czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, 

ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub 

rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, 

ze w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy 

gdy pozwalają na to warunki spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym. 

 

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do zasady Wydział 

Gier PZPN, który także ustala termin dokończenia (rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku decyzję w 
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sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale 

jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla 

dokończenia rozegrania spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym. 

 

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, obserwatora, i 

delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania. 

 

4. W przypadku podjęcia przez Wydział Gier PZPN decyzji o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które 

nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust.1 powyżej, 

dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 

 

5. W przypadku podjęcia przez Wydział Gier PZPN decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed 

upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy 

zachowaniu następujących zasad: 

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku 

uzyskanego do momentu przerwania zawodów, 

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń 

dokonanych w zawodach przerwanych, 

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie 

w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami: 

4. którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 

kartki lub w wyniku zmiany, 

5. którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach 

występują w chwili dokańczania zawodów, 

6. którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę kartek 

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia 

kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych zawodach. 

 

§10 

 

Każda drużyna z pozostałymi drużynami rozgrywa dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika 

jako gość. 

 

§11 

 

1. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 

 3 punkty za zwycięstwo 

 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) 

 0 punktów za spotkanie przegrane 

 

2. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść: 

 

a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach, 

zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt 51 Postanowień Polskiego 

Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały Zarządu 

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi jej 

w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej - 

Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

e) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 

minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 

f) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z 

przepisami; 

g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na 

podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 
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h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o których 

mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

i) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników 

będzie mniejsza niż 7; 

j) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył 

któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane; 

k) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów 

prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane; 

l) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego 

przed upływem ustalonego czasu gry. 

ł) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut; 

m) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład zawodników, wraz z 

załącznikiem; 

n) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono pozytywne 

wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom; 

o) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale w nim 

nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Zarządu PZPN w 

sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

3. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem. 

4. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower - utrzymuje się 

wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 

5. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej decyzji. 

 

§12 

 

1. W rozgrywkach I ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 

2.1 przy dwóch zespołach:  

1. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

2. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

c) przy dalej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

„podwójnie‖, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych 

drużyn, 

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 

e) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego cyklu, 

f) w przypadku gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 2 i 3 miejsce w 

rozgrywkach o mistrzostwo I ligi, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku do II ligi stosuje 

się zasady określone w punktach a,b,c,d,e a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności zarządza się 

spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez PZPN, boisku. 

2.2 Przy więcej niż dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi zespołami, 

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

c) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 

d) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu. 

 

§13 

 

1. Drużyny, które w sezonie 2009/2010 zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi 

rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w Ekstraklasie. 

2. Drużyny, które w sezonie 2009/2010 zajmą 15,16,17,18 miejsce w tabeli w rozgrywkach o mistrzostwo I 

ligi rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w II lidze. 

 

§14 

 

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich zrezygnuje z 

dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o dwie klasy niżej. 
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2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej winy, zostaje 

automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych zdegradowana o dwie 

klasy niżej bez względu na liczbę zdobytych punktów. 

3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

a) w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej 

drużyny, 

b) w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, 

natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

 

§15 

 

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje się kary 

zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. W przypadku wątpliwości należy stosować postanowienia 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 

2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich I ligi otrzyma upomnienie (żółtą kartkę) zostanie 

automatycznie ukarany według następujących zasad: 

 przy trzecim napomnieniu żółtą kartką - kara pieniężna 300 zł 

 przy czwartym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji 

 przy szóstym napomnieniu żółtą kartką - kara pieniężna 600 zł 

 przy siódmym napomnieniu żółtą kartką - jeden mecz dyskwalifikacji 

 przy dziewiątym napomnieniu żółtą kartką - kara pieniężna 1000 zł 

 przy dziesiątym napomnieniu żółtą kartką - kara dyskwalifikacji dwóch meczów 

 przy każdym kolejnym napomnieniu żółtą kartką - kara dyskwalifikacji w wymiarze jednego 

meczu oraz kara pieniężna 2000 zł. 

3. Kluby - jeżeli posiadają drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych - obowiązane są prowadzić 

na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych 

kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej tzn. zawodnikowi 

liczy się żółte kartki oddzielnie w I lidze i oddzielnie w innych klasach rozgrywkowych. 

4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony przez sędziego z gry - czerwona 

kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w żadnych 

zawodach mistrzowskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez  Wydział Dyscypliny 

PZPN 

5. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 

rozgrywek, w której została wymierzona (I liga). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody 

mistrzowskie I ligi. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w rozgrywkach 

mistrzowskich w żadnej klasie rozgrywkowej (wyższej czy niższej w danym klubie). Zawodnikowi nie 

zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był 

ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony 

na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W 

przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i 

czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako 

walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodnika. 

6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione w rozgrywkach 

mistrzowskich I ligi musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w tej 

klasie rozgrywkowej, do której drużyna awansowała lub została zdegradowana, z zastrzeżeniem że: 

 

a) wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon 

rozgrywkowy, w takim przypadku zawodnik obowiązany jest do wniesienia opłaty w 

wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki, 

b) zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mogą odbyć karę nie tylko w tej klasie 

rozgrywkowej, w której ją otrzymali, ale również w innym zespole danego lub innego klubu w 

następujących przypadkach: 

- gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego sezonu, a inna 

drużyna tego klubu do której był zgłoszony, rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w 

której zawodnik otrzymał karę,  

- gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni 

przynależność klubową, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony do gry. 

Do czasu wykonania kary dyskwalifikacji, wynikającej z czerwonej kartki zawodnik nie może uczestniczyć 

w żadnych rozgrywkach mistrzowskich. 
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7. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych musi być 

wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w danych 

rozgrywkach pucharowych 

8. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo (zakaz 

uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN. 

9. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy między rundami, 

ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym. 

10. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma obowiązek 

sprawdzić w Polskim Związku Piłki Nożnej, jakie kary ciążą na danym zawodniku. Jeżeli zawodnik takie 

posiada, klub przyjmujący go winien, uwzględnić je w swojej ewidencji wg następujących zasad: 

a) jeżeli zmiana barw klubowych następuje z I ligi do I ligi, to zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę 

samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas. 

b) natomiast, gdy ten zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to kartki żółte, które otrzymał w 

poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. 

11. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów, działaczy. 

 

§16 

 

1. Zawody o mistrzostwo I ligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych przed rozpoczęciem rozgrywek 

za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, zgodnie z decyzją właściwych organów 

PZPN. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie 

dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne konsekwencje 

regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody. 

2. Mecze piłkarskie o mistrzostwo I ligi nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych 

na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym 

meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN maja obowiązek sprawdzenia dokumentów 

zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. 

 

§17 

 

Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, o którym mowa w §3, podani są 

na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 

Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem zawodów, 

obowiązani są powiadomić listem poleconym oraz pocztą elektroniczną przeciwnika, Departament 

Rozgrywek i Licencji PZPN, Kolegium Sędziów PZPN i stację telewizyjną posiadającą prawa telewizyjne 

do meczu o miejscu, dacie i godzinie rozegrania zawodów (o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia 

a nie data wysłania powiadomienia). 

 

§18 

 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

2. Ustala się że mecze I ligi odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych PZPN, terminów 

wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz terminów ustalonych ze stacją 

posiadającą prawa telewizyjne w terminach określonych w terminarzu i rozpoczynać się będą w godzinach 

ustalonych przez Wydział Gier PZPN. 

3. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien 

zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem i stacją telewizyjną, posiadająca prawo 

do transmisji z meczu. Przedmiotowy wniosek zainteresowany klub winien złożyć do Wydziału Gier PZPN 

w zawitym terminie 14 (czternastu) dni przed wyznaczonym terminem. Zmiana terminu w tej sytuacji może 

nastąpić za zgodą Wydziału Gier PZPN. Nowy termin winien przypadać przed terminem obligatoryjnym 

dwóch ostatnich kolejek sezonu 2009/2010.  

4. Wydział Gier PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa telewizyjne do rozgrywek I ligi może 

wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub związkowego, 

Wydział Gier PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 terminy wyznaczone przez Wydział Gier PZPN są dla klubów 

wiążące. 

7. Wydział Gier PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo I ligi na jeden termin o jednej 

godzinie. 
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§19 

 

1. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski we wtorek, obligatoryjnie rozgrywają zawody 

mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami. Na wniosek stacji posiadającej prawa 

telewizyjne drużyny te jednak mogą rozegrać zawody mistrzowskie w piątek przed określonymi wyżej 

zawodami. 

2. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w środę, rozgrywają zawody mistrzowskie w 

sobotę lub – w przypadku wniosku stacji posiadającej prawa telewizyjne – w niedzielę przed określonymi 

wyżej zawodami oraz w sobotę po tych zawodach lub – w przypadku wniosku stacji posiadającej prawa 

telewizyjne – w niedzielę. 

3. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w czwartek, obligatoryjnie rozgrywają zawody 

mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami oraz w niedzielę po tych zawodach. Na 

wniosek stacji posiadającej prawa telewizyjne drużyny te jednak mogą rozegrać zawody mistrzowskie w 

piątek lub niedzielę przed określonymi wyżej zawodami. 

4. Wyznaczenie meczów w czwartek w ramach rozgrywek Pucharu Polski wymaga zgody Wydziału Gier 

PZPN. 

§20 
Powołanie więcej niż trzech zawodników do I reprezentacji i reprezentacji U-21 może stanowić podstawę 

przełożenia zawodów na inny termin. Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Wydział Gier PZPN. 

§21 

Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach 

odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do stworzenia 

bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska. 

 

§22 

1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu 

zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 

b) filmowania całego przebiegu zawodów i przechowywania nagrania przez okres 1 miesiąca dla potrzeb 

organu prowadzącego rozgrywki, Wydziału Dyscypliny, Kolegium Sędziów oraz Wydziału 

Bezpieczeństwa PZPN, 

c) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 

d) powołania odpowiedniej  liczby porządkowych/stewardów, 

e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 

f) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, 

bufety), 

g) opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych dla zawodników, 

h) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych, 

i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne, 

j) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im 

korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji, 

k) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie b), zapewnienia, na wniosek każdego klubu I ligi, 

możliwości filmowania całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe. 

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

PZPN zobowiązuje się kluby do: 

a) monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach, 

b) przestrzeganie zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska oraz 

dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania powyższego, 

przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić 

do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz, 

c) stosowania tzw. „zakazu stadionowego‖ wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

informowanie o tych osobach Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN, celem 

ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju. 

3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie wymagają 

wcześniejszego uzgodnienia z Wydziałem Gier PZPN a w wyjątkowych przypadkach z delegatem PZPN. 
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§23 

 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucającą cień na dobre imię 

sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek o mistrzostwo I ligi, udowodnione przypadki braku 

sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku może, w oparciu o sprawozdanie 

obserwatora lub delegata PZPN, skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach określonych w 

Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

2. Wydział Gier PZPN ma prawo występować do właściwych organów PZPN z wnioskami o zastosowanie 

sankcji dyscyplinarnych. 

 

§24 

 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Wydziału Gier PZPN za pośrednictwem Departamentu 

Rozgrywek i Licencji PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do macierzystego związku piłki nożnej i 

przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po zawodach. 

2. Do protestu winien być dołączony dowód wpłaty na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej kaucji 

protestowej w wysokości 1000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 

3. Odwołania wnoszone do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN jako II instancji, za pośrednictwem 

Wydziału Gier PZPN,  należy przesyłać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o 

podjętej decyzji w I instancji. 

4. Do składanego odwołania należy dołączyć pokwitowanie o wpłacie na konto Polskiego Związku Piłki 

Nożnej kaucji w wysokości 1.000 złotych. 

5. Protesty i odwołania nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestowej nie będą 

rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja przepada, zaś w przypadku 

uwzględnienia protestu, kaucja podlega zwrotowi. 

 

§25 

 

1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają odrębne 

przepisy PZPN. 

2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania jakiejkolwiek 

transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o mistrzostwo I ligi bez uzyskania 

zgody PZPN. 

3. PZPN zastrzega sobie wszelkie prawa medialne do rozgrywek o mistrzostwo I ligi. 

 

§26 

 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§27 

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 29 maja 2009 roku. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/275 z dnia 23 lipca 2009 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 II zatytułowanym Postanowienia szczegółowe ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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„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.‖    

2. W pkt II zatytułowanym Postanowienia szczegółowe skreśla się ust. 3  

3. W pkt II zatytułowanym Postanowienia szczegółowe ust. 4 otrzymuje numerację ust. 3  i następujące 

brzmienie: 

„3. W uzasadnionych przypadkach Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich może zwolnić 

delegata i kandydata na delegata z udziału w szkoleniu.‖ 

4. W pkt II zatytułowanym Postanowienia szczegółowe ust.5 otrzymuje numerację  ust. 4 i następujące  

brzmienie: 

„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.   W pkt II zatytułowanym Postanowienia szczegółowe ust. 6 otrzymuje numerację ust. 5.  

6. W pkt III zatytułowanym Postanowienia końcowe w ust. 1 skreśla się sformułowanie: „ oraz o zakresie 

złożenia niezbędnego w tym celu egzaminu‖.  

 

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.    

 

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. 

Delegat musi : 

a.   Posiadać minimum średnie wykształcenie (kserokopia potwierdzona przez ZPN). 

i. Odznaczać się nienaganną postawą etyczno – moralną. 
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j. Kierować się w swoim postępowaniu: obiektywizmem, rzetelnością oraz posiadać autorytet w 

środowisku piłkarskim. 

k. Odznaczać się wysokim poziomem znajomości: ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wraz z 

późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie muszą spełniać 

służby porządkowe, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu 

utrwalania przebiegu imprez masowych, a także przepisów gry w piłkę nożną i ich interpretacji. 

l. Posiadać doświadczenie w sprawowaniu funkcji delegata na poziomie wojewódzkiego ZPN. 

m. Uczestniczyć we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez Wydział ds. Bezpieczeństwa na 

Obiektach Piłkarskich PZPN oraz wojewódzkie ZPN. 

n. Wykazywać należytą dyspozycyjność przy obsadzie zawodów. 

o. Podpisać deklarację etyki działacza piłki nożnej. 

7. 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 XI/276 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołania ze składu 

Komisji ds. Licencji klubowych II ligi Pana Zdzisława Czarneckiego 

 

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

 

I. Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego ze składu Komisji ds. Licencji klubowych II 

ligi odwołuje się Pana Zdzisława Czarneckiego.  
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II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XI/277 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania delegatów ds. bezpieczeństwa w sezonie 2009/2010  

 

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

 

I. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN przyjmuje się poniższą listę delegatów 

ds. bezpieczeństwa szczebla centralnego na rundę wiosenną sezon rozgrywkowy 2009/2010: 

Lista delegatów szczebla centralnego sezon rozgrywkowy 2009/2010 

Ekstraklasa 

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce zamieszkania ZPN 

Uwagi 

ukończ

one lata 

1. Andrzej Bińkowski 01.01.1947r. Mielec PZPN 
62 

2. Marek Doliński 23.01.1974r. Warszawa PZPN 

35 

3. Michał Dołożenko 29.09.1948r. Bydgoszcz 
Kujawsko-Pomorski 

ZPN 

60 

4. Kazimierz Greń 19.12.1962r. Rzeszów Podkarpacki ZPN 46 

5. Romuald Jankowiak 26.12.1949r. Zielona Góra Lubuski ZPN 

59 

6. Wojciech Jugo 24.10.1955r. Tarnobrzeg Podkarpacki ZPN 53 

7. Paweł Kobyłecki 10.10.1973r. Radom Mazowiecki ZPN 

35 

8. Tomasz Kosiec 02.01.1960r. Warszawa PZPN 

49 

9. Janusz Kowalski 30.09.1946r. Warszawa Mazowiecki ZPN 
62 

10. Jerzy Kowalski 15.10.1943r. Zielonki/Kraków Małopolski ZPN 

65 

11. Robert Kozieł 10.02.1966r. Kielce Świętokrzyski ZPN 43 

12. Jerzy Lula 25.05.1953r. Sosnowiec Śląski ZPN 
56 

13. Jerzy Miedziński 25.07.1951r. Sosnowiec Śląski ZPN 

57 

14. Marek Najder 24.04.1940r. Warszawa PZPN 

69 
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15. Kazimierz Oleszek 22.08.1951r. Warszawa PZPN 

57 

16. Waldemar Podsiadło 18.06.1946r. Katowice Śląski ZPN 

63 

17. Edward Potok 20.02.1951r. Łódź Łódzki ZPN 

58 

18. Andrzej Rynkiewicz 14.02.1948r. Szczecin 
Zachodnio-Pomorski 

ZPN 

61 

19. Krzysztof Smulski 09.04.1953r. Sosnowiec Śląski ZPN 56 

20. Stanisław Speczik 13.09.1947r. Warszawa PZPN 61 

21. Mirosław Starczewski 01.08.1953r. Radzymin Mazowiecki ZPN 55 

22. Andrzej Szczepański 05.01.1947r. Kobylnica/Słupsk Pomorski ZPN 62 

23. Dariusz Szewirski 04.08.1948r. Warszawa Mazowiecki ZPN 60 

24. Andrzej Tomaszewski 27.10.1946r. Lublin Lubelski ZPN 62 

25. Wiesław Wieczorek 07.03.1958r. Warszawa PZPN 51 

26. Sylwester Wiśniewski 01.01.1946r. Lublin Lubelski ZPN 63 

 

 

Lista delegatów szczebla centralnego sezon rozgrywkowy 2009/2010 

 I i II liga  

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce zamieszkania ZPN 

Uwagi 

ukończ

one lata 

1. Tadeusz Babij 31.03.1951r. Gorzów Wlkp. Lubuski ZPN 
58 

2. Andrzej Biskup 10.11.1942r. Bielsko-Biała Śląski ZPN 

66 

3. Leszek Brzeziński 25.09.1955r. Zabrze Śląski ZPN 

53 

4. Maciej Bukowiecki 06.02.1945r. Łask Łódzki ZPN 

64 

5. Jan Bzowy 07.01.1943r. Częstochowa Śląski ZPN 

66 
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6. Remigiusz Charzyński 07.03.1941r. Ciechanów Mazowiecki ZPN 

68 

7. Kazimierz Chrzanowski 04.02.1942r. Lublin Lubelski ZPN 

67 

8. Józef Cichoń 20.02.1958r. Okleśna k. Chrzanowa Małopolski ZPN 51 

9. Szymon Czyżewski 15.02.1947r. Olsztyn 
Warmińsko-Mazurski 

ZPN 

62 

10. Zdzisław Drobniewski 28.03.1958r. Bełchatów Łódzki ZPN 

51 

11. Kazimierz Dziuba 10.07.1942r. Legnica Dolnośląski ZPN 

67 

12. Grzegorz Figarski 22.06.1975r. Kielce Świętokrzyski ZPN 34 

13. Krzysztof Grochocki 10.02.1967r. Warszawa Mazowiecki ZPN 42 

14. Jan Grzelka 23.12.1952r. Skierniewice Łódzki ZPN 56 

15. Andrzej Hendrzak 26.10.1951r. Brzozów Podkarpacki ZPN 57 

16. Marek Hławko 17.03.1960r. Robczyce Podkarpacki ZPN 49 

17. Kazimierz Janecki 22.02.1940r. Dobrzyń n. Wisłą 
Kujawsko-Pomorski 

ZPN 
69 

18. Tadeusz Kędzior 28.05.1948r. Tarnów Małopolski ZPN 61 

19. Dariusz Kępa 06.04.1976r. Kielce Świętokrzyski ZPN 33 

21. Adam Kirpsza 15.08.1956r. Białystok Podlaski ZPN 52 

22. Dariusz Kluge 02.04.1969r. Bielsk/Płock Mazowiecki ZPN 40 

23. Zdzisław Kowalski 11.02.1945r. Opole Opolski ZPN 64 

24. .Jerzy Krygier 10.12.1939r. Gdańsk Pomorski ZPN 69 

25. Józef Kubica 02.03.1944r. Zabrze Śląski ZPN 65 

26. Wiesław Lada 11.08.1962r. Żyraków/Dębica Podkarpacki ZPN 46 

27. Tadeusz Leszczyński 04.05.1946r. Świnoujście 
Zachodnio-Pomorski 

ZPN 
63 

28. Zbigniew Magnuszewski 02.06.1947r. Szczytno 
Warmińsko-Mazurski 

ZPN 
62 

29. Tomasz Miętkiewicz 17.10.1958r. Olsztyn PZPN 50 

30. Włodzimierz Motyka 04.02.1944r. Piotrków Tryb. Łódzki ZPN 65 

400



31. Andrzej Nizielski 10.05.1953r. Raciąż Mazowiecki ZPN 56 

32. Henryk Nowacki 23.07.1948r. Gdańsk Pomorski ZPN 60 

33. Stanisław Nowak 24.01.1948r. Kielce Świętokrzyski ZPN 61 

34. Alfred Nowosadzki 17.01.1953r. Gorzów Wlkp. Lubuski ZPN 56 

35. Andrzej Ordysiński  06.02.1942r. Kielce Świętokrzyski ZPN 67 

36. Zbigniew Owczarek 06.05.1949r. Bielawa Dolnośląski ZPN 60 

37. Janusz Pietrzyk 30.11.1954r. Szubin 
Kujawsko-Pomorski 

ZPN 
54 

38. Janusz Piórek 25.08.1970r. Bytom Śląski ZPN 38 

39. Jan Popiołek 26.12.1950r. Kraków Małopolski ZPN 

 

58 

 

40. Jan Rusin 18.06.1945r. Wrocław Dolnośląski ZPN 64 

41. Stanisław Sachajko 04.05.1950r. Lublin Lubelski ZPN 59 

42. Ewaryst Schäfer 10.01.1959r. Toruń 
Kujawsko-Pomorski 

ZPN 
50 

43. Tadeusz Siejewicz 24.02.1951r. Białystok Podlaski ZPN 58 

44. Gerard Sobecki 19.07.1943r. Gdańsk Pomorski ZPN 66 

45. Januariusz Stodolny 16.09.1950r. Bydgoszcz 
Kujawsko-Pomorski 

ZPN 
58 

46. Piotr Świętek 18.06.1950r. Opole Opolski ZPN 59 

47. Zygmunt Świtała 14.03.1940r. Piła Wielkopolski ZPN 69 

48. Paweł Wysocki 28.11.1963r. Kielce Świętokrzyski ZPN 45 

49. Paweł Zalewski 12.05.1979r. Wrocław Dolnośląski ZPN 30 

50. Henryk Zieńczuk 20.10.1946r. Gdańsk Pomorski ZPN 62 

51. Ryszard Żodzik 27.03.1944r. Białystok Podlaski ZPN 65 

52. Jan Żołnierek 05.04.1961r. Poznań Wielkopolski ZPN 48 
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Lista delegatów szczebla centralnego sezon rozgrywkowy 2009/2010 

do szkolenia nowi 

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce zamieszkania ZPN Uwagi 

1. Jerzy Góra 02.03.1954r. Sosnowiec Śląski ZPN 55 

2. Krzysztof Karaś 05.12.1954r. Siedlce Mazowiecki ZPN 54 

3. Witold Makowski 15.08.1951r. Pruszków Mazowiecki ZPN 57 

4. Jan Ozga 06.03.1960r. Tarnowskie Góry Śląski ZPN 49 

5. Henryk Szlachetka 03.06.1957r. Poznań Wielkopolski MZPN 52 

6. Krzysztof Trzepałko 03.02.1950r. Kielce Świętokrzyski ZPN 59 

7. Włodzimierz Wójcik 12.01.1965r. Bełchatów Łódzki ZPN 44 

8. Wiesław Biernat 14.11.1943r. Kraków Małopolski ZPN 65 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/278 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

zmian w Regulaminie Wydziału Futsalu PZPN  

 

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

 

I. W Regulaminie Wydziału Futsalu PZPN wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 2 pkt 1 po słowie „przewodniczący‖ dodaje się słowo „wiceprzewodniczący‖.  

2. W § 2 pkt 3 po słowie „sekretarza‖ dodaje się słowa „wiceprzewodniczącego‖.  

3. § 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 5 Pracami Wydziału kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący lub inny 

wskazany przez przewodniczącego członek wydziału.‖ 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

 

 

 

 

 

402



t.j. U III/73 z 17.12.2008 r. 

zm. Uchwała Walnego Zgromadzenia dot. zmian w Statucie PZPN z  24.01.2009 r.    

zm. U XI/278 z 23.07.2009 r. 

 

Uchwała nr III/73 z dnia 17 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Wydziału Futsalu (tekst jednolity) 
 

Na podstawie art. 58 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału Futsalu w następującym brzmieniu:  

 

REGULAMIN WYDZIAŁU FUTSALU 

 

§1 

Wydział Futsalu  PZPN, zwany w dalszej części uchwały „Wydziałem” jest organem wykonawczym Zarządu 

PZPN, powołanym w celu koordynacji działań podejmowanych w zakresie Futsalu. 

 

§2 

1. W skład Wydziału wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz członkowie w liczbie od 

7 do 9, 

2. Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd PZPN, 

3. Sekretarza, wiceprzewodniczącego oraz członków Wydziału powołuje na wniosek przewodniczącego Zarząd 

PZPN. 

 

§3 

Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie decyzji Zarządu PZPN na wniosek 

przewodniczącego Wydziału. 

 

§4 

Do zakresu działania Wydziału należy: 

1. podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju Futsalu, 

2. koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem reprezentacji Polski w Futsalu każdego 

szczebla oraz rozgrywanie przez nie meczy międzypaństwowych i międzynarodowych, 

3. opiniowanie propozycji odnośnie powołania i odwołania trenerów reprezentacji Polski, o których mowa w ust. 

2 oraz ocena ich pracy, 

4. dokonywanie oceny poziomu piłki nożnej halowej w kraju i przedstawienie w tym zakresie wniosków, 

5. udział wspólnie z innym komórkami organizacyjnymi PZPN w opracowaniu systemów rozgrywek w Futsalu, 

przepisów dotyczących organizacji rozgrywek, statutu zawodników oraz zmiany przynależności klubowej, 

6. prowadzenie z upoważnienia Zarządu PZPN rozgrywek Polskiej Ligi Futsalu, Halowego Pucharu Polski i 

innych imprez sportowych w Futsalu na zasadach określonych innymi przepisami, 

7. podejmowanie decyzji dotyczących rozgrywek o których mowa w ust. 6 w sprawach określonych przepisami 

związkowymi, 

8. powoływanie oraz odwoływanie członków sekcji: gier, dyscypliny, sędziowskiej oraj innych niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania Komisji. 

9. organizowania narad i spotkań z przedstawicielami klubów Futsalu, 

10. współpraca z Wydziałem Szkolenia PZPN i innymi komórkami wewnątrzzwiązkowymi w zakresie szkolenia 

i doszkalania kadry Trenersko-instruktorskiej dla potrzeb Futsalu, 

11. prowadzenie w porozumieniu z Kolegium Sędziów PZPN poprzez Sekcję Sędziowską naboru i szkolenia 

sędziów Futsalu oraz kierowanie ich działaniami w zakresie obsady zawodów, 

12. wykonywanie innych zadań zleconych przez organy wykonawcze PZPN. 

 

§5 

Pracami Wydziału kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący lub inny 

wskazany przez przewodniczącego członek Wydziału. 

 

§6 

Posiedzenia Wydziału odbywają, się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
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§7 

Uchwały lub decyzje Wydziału podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej  ilości  głosów 

decydujący jest głos przewodniczącego posiedzenia. 

 

§8 

W posiedzeniach Wydziału mają prawo uczestniczyć bez prawa podejmowania decyzji członkowie organów 

wykonawczych PZPN oraz zaproszeni goście. 

 

§9 

Organizację pracy biura oraz podział kompetencji poszczególnych członków Wydziału ustala przewodniczący 

mając na uwadze zapewnienie prawidłowej działalności Wydziału. 

 

§ 10 

Organem administracyjnym Wydziału jest Biuro Zamiejscowe z siedzibą w Katowicach. 

 

§ 11 

Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu PZPN. 

 

§12 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN 

 

§13 

Traci moc Uchwała z dnia 30 czerwca 2005 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej -„Regulamin Komisji 

ds. Futsalu" 

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwala nr XI/279 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

powołania Wiceprzewodniczącego Wydziału Futsalu PZPN 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt l) 58 § 3 Statut PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Futsalu powołuje się Pana Macieja Karczyńskiego na 

wiceprzewodniczącego Wydziału Futsalu PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato       
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Uchwała nr XI/280 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca przedłużenia licencji lekarskich ważnych do dnia 30.06.2009 i 

zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Licencji Lekarskich 

 

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

I. Decyzją Zarządu ważność wszystkich licencji lekarskich ważnych do dnia 30.06.2009 zostaje przedłużona o 

rok, tj. do dnia 30.06.2010.  

II. Zarząd zobowiązuje Komisję Licencji Lekarskich do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia do końca 

września 2009 roku w celu rozpatrzenia wniosków lekarzy ubiegających się o uzyskanie licencji. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2009 roku. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/281 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących 

w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych 

 

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

 

§ 1 

 

1. Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznawania, przedłużania, zawieszania lub 

pozbawienia licencji uprawniających lekarzy do współpracy z zespołami Ekstraklasy, I i II ligi piłki 

nożnej oraz reprezentacjami narodowymi. 

 

2. Licencja ta nazywana będzie dalej Licencją Lekarską PZPN 

 

§ 2 

 

Lekarzem sprawującym opiekę nad zespołem Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej lub/i reprezentacją narodową 

może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) korzysta z pełni praw publicznych, 

c) jest specjalistą w zakresie ortopedii i traumatologii, chirurgii, chirurgii dziecięcej, medycyny 

wewnętrznej, pediatrii, medycyny rodzinnej, rehabilitacji medycznej lub medycyny sportowej, 

d) posiada ważną Licencję Lekarską PZPN przyznaną w trybie niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

 

Licencją Lekarską PZPN w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone lekarzowi na sprawowanie 

opieki nad zespołem Ekstraklasy, I, II ligi oraz reprezentacjami narodowymi na zasadach określonych przez 

wewnętrzne przepisy PZPN. 

 

§ 4 

 

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać następujące osoby: 

 

1. Lekarze, spełniający warunki, o których mowa w § 2. 

 

2. Lekarze w trakcie specjalizacji ze specjalności wymienionych w § 2 jedynie po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez Komisję Licencji Lekarskich PZPN. 

 

3. Lekarze posiadający dyplomy uczelni zagranicznych lub udokumentowany staż pracy w zagranicznych 

zespołach Ekstraklasy, I lub II ligi piłki nożnej, lub reprezentacją narodową pod warunkiem stosowania 

zasady wzajemności. 

 

4. Lekarze, którzy w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach uzyskają zgodę Komisji Licencji Lekarskich 

PZPN na przyznanie licencji w trybie szczególnym. 

§ 5 

 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie Licencji Lekarskiej PZPN składa do Komisji Licencji Lekarskich PZPN 

pisemny wniosek zawierający: 

a) Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

b) Wskazanie dyscypliny piłki nożnej, w zakresie której lekarz pragnie uzyskać licencję, 

c) Datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy. 

 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 powinny być dołączone: 

a) Poświadczona notarialnie kopia dyplomu lekarza oraz uzyskanych specjalizacji, w przypadku lekarza w 

trakcie specjalizacji poświadczenie o jej otwarciu z ośrodka szkolenia podyplomowego i opinia kierownika 

specjalizacji, 

b) opinia Komisji Medycznej PZPN, 
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c) zobowiązanie do uczestnictwa w programie ustawicznego kształcenia lekarzy opracowanym przez 

Komisję Medyczną,  

d) certyfikat ukończenia szkolenia antydopingowego, organizowanego przez Komisję Medyczną lub 

zobowiązanie do jego przedstawienia w terminie określonym przez Komisję Licencji Lekarskich,     

e) zobowiązanie do raportowania wszystkich urazów i/lub chorób oraz przebiegu ich leczenia u 

zawodników będących aktualnie pod jego opieką do Komputerowego Rejestru Urazów i Chorób 

prowadzonego przez PZPN, 

f) zobowiązanie do przestrzegania regulaminu lekarza licencjonowanego PZPN, ustalonego i 

zaakceptowanego przez Komisję Medyczną PZPN, zatwierdzonego przez Zarząd PZPN.  

 

§ 6 

 

1. Pierwsza Licencja Lekarska PZPN przyznawana jest na okres 1 roku od momentu jej przyznania przez 

Komisję Licencji Lekarskich i może ulec przedłużeniu. 

 

2. Druga i następne Licencje Lekarskie PZPN przedłużana jest na okres kolejnych 2 lat po złożeniu przez 

ubiegającego się lekarza odpowiednich dokumentów. 

 

§ 7 

 

Przedłużenie Licencji Lekarskiej PZPN mogą uzyskać osoby, o których mowa w § 4 pkt 1 – 4, które 

równocześnie spełniły następujące wymagania: 

1. Biorą czynny udział i wypełniają kryteria programu ustawicznego kształcenia lekarzy opracowanego 

przez Komisję Medyczną PZPN.  

2. Posiadają aktualny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia antydopingowego organizowanego przez 

Komisję Medyczną PZPN. 

3. Regularnie raportują wszystkie urazy i/lub choroby oraz przebieg ich leczenia, zawodników będących 

aktualnie pod ich opieką do Komputerowego Rejestru Urazów i Chorób prowadzonego przez PZPN. 

4. Przestrzegają regulaminu lekarza licencjonowanego PZPN ustalonego i zaakceptowanego przez Komisję 

Medyczną PZPN, zatwierdzonego przez Zarząd PZPN.  

 

 

§ 8 

 

1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużeniu na dalszy okres licencji decyduje Komisja Licencji 

Lekarskich PZPN, w której skład wchodzą: 

 

a) Przewodniczący Komisji Medycznej PZPN, 

b) Wiceprzewodniczący Komisji Medycznej PZPN ds. opieki medycznej w reprezentacjach narodowych, 

c) Trzech członków Komisji Medycznej PZPN.  

 

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji określają tryb pracy Komisji. 

 

§ 9 

 

1. Komisja Licencji Lekarskich PZPN przyznaje i przedłuża okres ważności licencji dwa razy w ciągu roku 

kalendarzowego, w następujących terminach: 01.06 – 30.06 oraz 01.12 – 31.12. 

 

2. W wyjątkowych przypadkach przyznanie licencji może nastąpić również poza terminami, o których mowa w 

ust. 1. W takim przypadku wnioskodawca ponosi opłatę dodatkową w kwocie 1500 zł.    

 

§ 10 

 

Opłatę za udzielenie lub przedłużenie licencji w wysokości 500 złotych uiszcza lekarz występujący o jej 

przyznanie lub przedłużenie. 

 

§ 11 

 

1. Komisja Licencji Lekarskich PZPN przyznaje Licencję Lekarską PZPN w drodze decyzji. 
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2. Licencja powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania lekarza, 

b) numer licencji, 

c) datę licencji, 

d) dyscyplinę sportu piłki nożnej, w której uprawniony może wykonywać czynności wynikające z licencji, 

e) okres ważności licencji. 

 

3. Licencja opatrzona jest zdjęciem i podpisem lekarza, pieczęcią PZPN oraz podpisem Przewodniczącego 

Komisji Licencji Lekarskich PZPN i Prezesa PZPN. 

 

§ 12 

 

1. Komisja Licencji Lekarskich PZPN może odmówić przyznania lub przedłużenia Licencji Lekarskiej PZPN, 

jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w §§ 4, 5 lub 7 niniejszej Uchwały, a braki 

formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie. 

 

2. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 

 

3. Od decyzji Komisji Licencji Lekarskich PZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia licencji 

przysługuje lekarzowi odwołanie, do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Lekarskich, wniesione w terminie 

14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

4. Komisja Odwoławcza składa się z 5 osób, wybranych spośród członków Komisji Medycznej PZPN, 

 

5. Tryb pracy Komisji, o której mowa w ust. 4 określa Komisja Medyczna PZPN.    

 

§ 13 

 

1. Działając na wniosek Komisji Medycznej PZPN lub pracodawcy Wydziału Dyscypliny PZPN może 

zawiesić lekarzowi korzystanie z Licencji Lekarskiej PZPN w szczególności w razie: 

a) naruszenia przez lekarza regulaminu lekarza licencjonowanego PZPN, 

b) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, 

c) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w programie ustawicznego kształcenia lekarzy opracowanego 

przez Komisję Medyczną,  

d) braku aktualnego certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu z przepisów antydopingowych, 

e) powtarzających się przypadków nie spełniania wymagań Komisji Medycznej.  

 

2. Decyzja w sprawie zawieszenia wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

§ 14 

 

1. Działając na wniosek Komisji Medycznej Wydział Dyscypliny PZPN pozbawia lekarza w drodze decyzji, 

Licencji Lekarskiej PZPN w razie : 

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia 

korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu lekarza, w tym 

utraty prawa wykonywania zawodu lekarza orzeczonego przez Izbę Lekarską. 

 

2. Działając na wniosek Komisji Medycznej Wydział Dyscypliny PZPN może pozbawić lekarza, w drodze 

decyzji, Licencji Lekarskiej PZPN w razie: 

a) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa lekarza w procesie ustawicznego kształcenia lekarzy 

opracowanego przez Komisję Medyczną,  

b) naruszenia regulaminu lekarza licencjonowanego PZPN, 

c) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. 

 

3. Decyzja w sprawie pozbawienia lekarza Licencji Lekarskiej PZPN wymaga pisemnego uzasadnienia. 
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§ 15 

 

Od decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje lekarzowi 

odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania 

decyzji. 

 

§ 16 

 

Ewidencję Licencji Lekarskich PZPN prowadzi Komisja Medyczna. 

 

§ 17 

 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/282 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej regulująca zasady opieki medycznej w klubach Ekstraklasy, I i 

II ligi oraz reprezentacjach narodowych 

 

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

 

§ 1 

 

Uchwała określa zasady sprawowania opieki medycznej w klubach Ekstraklasy, I i II ligi piłki nożnej oraz 

reprezentacjach narodowych. 

 

§ 2 

 

1. Osobą sprawującą opiekę nad zespołem Ekstraklasy, I,  II ligi piłki nożnej lub/i reprezentacją narodowej 

może być wyłącznie lekarz posiadający ważną Licencję Lekarską PZPN nadaną przez Komisję Licencji 

Lekarskich PZPN. 

 

2. Lekarz posiadający Licencję Lekarska i desygnowany przez zarząd klubu jest szefem zespołu medycznego i 

odpowiada za jego funkcjonowanie w klubie. 

 

3. Lekarz reprezentacji jest szefem zespołu medycznego reprezentacji i odpowiada za jego funkcjonowanie. 

 

§ 3 

 

Sprawowanie opieki lekarskiej nad zespołem Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej oraz którąkolwiek 

reprezentacją narodową bez posiadania ważnej Licencji Lekarskiej PZPN jest zabronione i stanowi 

naruszenie dyscypliny związkowej. 

 

§ 4 

 

1. Na wszystkich meczach reprezentacji, Ekstraklasy, I i II ligi, musi być obecny licencjonowany lekarz PZPN, 

opiekujący się reprezentacją lub zespołem gospodarzy. 

   

2. Licencjonowany lekarz drużyny przyjezdnej musi być obecny na meczach wyjazdowych swojej drużyny 

począwszy od sezonu piłkarskiego 2010/2011 w przypadku klubów Ekstraklasy, od sezonu 2011/2012 w 

przypadku klubów I ligi oraz od sezonu 2012/2013 w przypadku klubów II ligi.   

 

3. Lekarz opiekujący się zespołem Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej lub/i reprezentacji narodowej 

zobowiązany jest do okazania ważnej Licencji Lekarskiej PZPN sędziemu zawodów w celu odnotowania w 

załączniku do protokołu zawodów numeru jego licencji 
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4. Sędzia zobowiązany jest do sprawdzenia ważności licencji i odnotowania jej numeru wraz z nazwiskiem 

posiadającego ją lekarza w protokole zawodów. 

 

5. Załącznik do protokołu zawodów powinien zawierać listy zawodników drużyny gospodarzy i gości 

dopuszczonych przez ich lekarzy do udziału w zawodach podpisane i podstemplowane przez lekarzy 

posiadających Licencję Lekarską PZPN przed każdym meczem.  

 

6. Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu zawodów lekarza nie posiadającego licencji 

lub nie opiekującego się zespołem. 

 

§ 5 

 

Wszystkie kluby ubiegające się o licencje upoważniające je do gry w Ekstraklasie, I lub II lidze mają obowiązek 

podać we wniosku o przyznanie licencji nazwisko lub nazwiska oraz numery licencji lekarskich PZPN 

współpracujących z nimi lekarzy. 

 

§ 6 

 

1. Naruszenie treści § 2 niniejszej Uchwały oraz sprawowanie opieki lekarskiej nad zespołem Ekstraklasy, I, II 

ligi przez lekarza nie posiadającego ważnej Licencji Lekarskiej PZPN powoduje zastosowanie następujących kar 

dyscyplinarnych w stosunku do klubu: 

a) Pierwsze sześć miesięcy: 

Kluby Ekstraklasy – kara pieniężna 15.000 zł 

Kluby I ligi – kara pieniężna 10.000 zł 

Kluby II ligi – kara pieniężna 5.000 zł 

 

b) Drugie sześć miesięcy i każde następne: 

Kluby Ekstraklasy – kara pieniężna 30.000 zł 

Kluby I ligi – kara pieniężna 20.000 zł 

Kluby II ligi – kara pieniężna 10.000 zł 

  

2. Naruszenie treści § 4 ust. 1, 3, 4 niniejszej Uchwały oraz sprawowanie opieki lekarskiej nad zespołem 

Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez lekarza nie 

posiadającego ważnej Licencji Lekarskiej PZPN powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w 

stosunku do klubu : 

Każdy mecz: 

Kluby Ekstraklasy – kara pieniężna 2.000 zł 

Kluby I ligi – kara pieniężna 1.000 zł 

Kluby II ligi – kara pieniężna 500 zł. 

 

3. Realizacja treści niniejszego przepisu należy do Wydziału Dyscypliny PZPN lub Komisji Ligi Ekstraklasy 

S.A.         

 

§ 7 

 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/283 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Licencji klubowych 

II ligi  

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Licencji klubowych II ligi do składu ww. Komisji powołuje się p. 

Dariusza Kępę.  
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II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

284 

 

 

Uchwała nr XI/284 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Zasad przyjmowania kibiców drużyny gości na 

zawodach podczas rozgrywek organizowanych przez Ekstraklasę SA  

 

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

 

I. Przyjmuje się Zasady przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych 

przez Ekstraklasę SA w następującym brzmieniu:  

 

Zasady przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych 

Ekstraklasę SA 

 

1. Organizator zawodów może przyjąć kibiców drużyny gości tylko i wyłącznie w grupach 

zorganizowanych zaakceptowanych przez klub wysyłający, wedle ściśle określonych zasad. 

 

2. Organizator zawodów ma obowiązek przyjąć kibiców drużyny gości w liczbie odpowiadającej co 

najmniej 5 % ogólnej liczby miejsc na stadionie przeznaczonych dla kibiców oraz zapewnić dla 

niepełnosprawnych kibiców drużyny gości co najmniej 5% ogólnej liczby miejsc na stadionie przeznaczonych 

dla kibiców niepełnosprawnych  

 

3. W sytuacji wyjątkowej, mającej wpływ na porządek i bezpieczeństwo uczestników, a w szczególności z 

spowodowanej przyczynami niezależnymi od klubu, organizator zawodów może zmniejszyć liczbę miejsc 

przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych, jednakże wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Wydziału 

Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN oraz po przedstawieniu dokumentacji uzasadniającej taki 

wniosek.   

 

4. Organizator zawodów może na wniosek klubu zamawiającego bilety zwiększyć liczbę miejsc 

przeznaczonych dla kibiców drużyny gości pod warunkiem braku sprzeciwu właściwej terytorialnie jednostki 

policji opiniującej organizowanie imprezy masowej. O fakcie zwiększenia liczby miejsc na meczu dla kibiców 

drużyny gości organizator informuje Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.  

 

5. Klub zamawiający bilety powinien dostarczyć do klubu gospodarza zapotrzebowanie na bilety dla 

kibiców nie później niż 14 dni przed terminem planowanych zawodów. Jeżeli data przesłania zapotrzebowania 

wypada w sobotę lub dzień świąteczny, zapotrzebowanie należy przesłać w roboczy dzień poprzedzający sobotę 

lub dzień świąteczny. Zapotrzebowanie należy przesłać faksem lub e-mailem, za potwierdzeniem jego przyjęcia. 

 

6. O ile organizator zawodów oraz klub zamawiający bilety nie postanowią inaczej sprzedaż biletów dla 

kibiców gości będzie odbywać się na następujących zasadach: 

 

a. Klub zamawiający bilety zobowiązany jest do poinformowania organizatora zawodów o liczbie 

niesprzedanych biletów dla kibiców gości bądź podania liczby kibiców gości nie później niż w ciągu 7 dni 

poprzedzających dzień zawodów, na które prowadzona jest sprzedaż biletów bez konieczności ponoszenia 

żadnych dodatkowych kosztów. Klub zamawiający bilety zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu 

niesprzedanych biletów. 

b. W przypadku niedotrzymania tego terminu klub zamawiający bilety jest zobowiązany do pokrycia 

kosztów biletów zamówionych, a nie zwracanych w terminie, o którym mowa powyżej.  

 

7. Klub zamawiający bilety zobowiązany jest do rozliczenia się z organizatorem zawodów ze sprzedanych 

biletów oraz biletów niesprzedanych i niezwróconych w terminie 7 dni poprzedzających dzień zawodów, na 

które była prowadzona sprzedaż biletów. Rozliczenie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zawodów, na 

które  była prowadzona sprzedaż biletów.  

 

8. Jeżeli organizator zawodów jest zmuszony do zmniejszenia liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców 

przyjezdnych, występuje na 28 dni przed planowanym terminem imprezy do Wydziału Bezpieczeństwa na 
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Obiektach Piłkarskich PZPN i niezwłocznie po otrzymaniu zgody – nie później niż 21 dni przed imprezą – 

informuje o tym klub zamawiający bilety. 

 

9. Klub zamawiający bilety występuje z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc dla kibiców drużyny 

gości nie później niż 21 dni przed planowanym terminem meczu. Stosowny  wniosek należy przesłać do 

wiadomości Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN oraz właściwej jednostki policji.   

 

10. Klub zamawiający bilety jest odpowiedzialny za sposób dystrybucji biletów, sporządzenie dokumentów 

dot. zorganizowanych grup kibiców oraz ich przesłanie do klubu przyjmującego.   

 

11. Sprzedaż biletów kibicom przez klub zamawiający bilety może nastąpić tylko i wyłącznie po 

sprawdzeniu, czy chętni do zakupu nie figurują w wykazie osób objętych zakazem wstępu na imprezę masową w 

sposób zgodny z postanowieniami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

 

12. Organizatorem wyjazdu grupy kibiców może być organizacja kibicowska lub indywidualny kibic. 

Organizator wyjazdu grupy może zakupić dla jej uczestników bilety po przekazaniu do klubu zamawiającego 

bilety„Informacji organizatora wyjazdu‖ (wzór w załączeniu) zawierającej: dane personalne, adresowe i 

kontaktowe organizatora, liczebności grupy, informacje o środkach transportu, miejscu, dacie i godzinie wyjazdu 

oraz powrotu, trasie przejazdu i planowanych miejscach postoju,  a także „Listy uczestników grupy wyjazdowej‖ 

(wzór w załączeniu) zawierającej: nazwisko i imię, PESEL lub datę urodzenia i imię ojca oraz numer 

przydzielonego biletu. Zaleca się, aby bilety dla kibiców gości były numerowane od 1 do liczby, odpowiadającej 

ilości biletów zamówionych przez klub, co umożliwi odpowiednio wcześniejsze wpisywanie numerów na listach 

uczestników grup wyjazdowych oraz sprawniejsze przygotowanie ostatecznej listy wyjazdowej dla kibiców 

gości.     

 

13. Klub zamawiający bilety jest zobowiązany przesłać do organizatora zawodów zbiorczą listę 

uczestników grup zorganizowanych – faksem lub e-mailem z oficjalnej skrzynki adresowej – sporządzoną w 

sposób czytelny, ułożona według kolejności numerów biletów, zaakceptowaną w sposób nie budzący 

wątpliwości przez uprawnionego przedstawiciela klubu zamawiającego bilety, ze wskazaniem osób 

odpowiedzialnych za kibiców drużyny gości i wskazaniem sposobu kontaktowania się z nimi podczas przejazdu, 

przed i w czasie imprezy, nie później niż do godz. 20.00 w dniu poprzedzającym planowany termin meczu. 

 

14.  Organizator wyjazdu grupy kibiców utrzymuje kontakt z wyznaczonym przedstawicielem klubu 

zamawiającego bilety informując o problemach i nieprzewidzianych utrudnieniach w czasie przejazdu lub w 

czasie imprezy. 

 

15. W przypadku powstania sytuacji niekorzystnej dla grupy wyjazdowej, niezależnej od kibiców, 

wyznaczony przedstawiciel klubu zamawiającego bilety
2
 zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia 

interwencji wobec służb lub kierownika ds. bezpieczeństwa organizatora meczu, celem rozwiązania problemów i 

zagrożeń zgłoszonych przez kierownika grupy wyjazdowej.   

 

16. Organizator wyjazdu grupy jest zobowiązany do zorganizowania i zaplanowania przejazdu w taki 

sposób, żeby w przypadku, gdy ogólna liczba wszystkich kibiców klubu wyjeżdżających na mecz liczyła: 

 do 200 osób - zgłosiła się na stadionie organizatora zawodów nie później niż na 1 godzinę przed 

rozpoczęciem meczu. 

 do 400 osób - zgłosiła się na stadionie organizatora zawodów nie później niż na 1,5 godziny przed 

rozpoczęciem meczu. 

 powyżej 400 osób - zgłosiła się na stadionie organizatora zawodów nie później niż na 2 godziny przed 

rozpoczęciem meczu. 

 

17. Organizator udziału kibiców w meczu wyjazdowym ponosi odpowiedzialność przewidzianą normami 

prawa oraz przed klubem zamawiającym bilety za przejazd grupy, jako zobowiązany do aktywnego działania na 

rzecz przestrzegania przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz decyzji i wytycznych 

organizatora rozgrywek. 

 

18. W przypadku ukarania klubu przez PZPN, Ekstraklasę SA lub inny uprawniony podmiot za zachowanie 

osób wchodzących w skład grupy wyjazdowej, klub może odmówić składania zamówień i dystrybucji biletów na 

                                                 
2
Zaleca się, aby osobą tą była osoba obecna na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym. 
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mecze wyjazdowe, udziału w organizowaniu wyjazdu kibiców oraz podjąć inne działania, wynikające z 

wewnętrznych ustaleń klubu np. z organizacją kibicowską.   

 

19. Kibicom drużyny przyjezdnej musi być zapewniona możliwość korzystania z bufetu oraz toalet, 

znajdujących się w sektorze dla kibiców gości.   

 

20.  Kluby zobowiązane są odmówić wpuszczenia na sektor kibiców gości osób, które nie znajdują się na 

liście autoryzowanej przez klub zamawiający bilety.   

 

21. Kluby są zobowiązane do uzyskania informacji odnośnie osób, na których ciążą orzeczone zakazy 

stadionowe.  

 

22. Kluby piłkarskie – członkowie PZPN, nie realizujące dyspozycji niniejszych wytycznych podlegają 

regulaminowym karom dyscyplinarnym. 

 

23. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/285 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Piłkarskiej Ligi Polskiej do negocjacji 

w imieniu PZPN umowy z firmą „Unibet” 

 

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

 

I. Upoważnia się Piłkarską Ligę Polską do negocjacji, w imieniu PZPN, umowy z firmą „Unibet‖ w sprawie 

Sponsora Tytularnego Rozgrywek I Ligi Piłki Nożnej mężczyzn.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/286 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia do wiadomości Uchwały nr 62 Zarządu 

Kujawsko-Pomorskiego ZPN w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2009 roku dot. przejęcia sekcji piłki nożnej 

Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza Bydgoszcz przez WKS Zawisza Bydgoszcz SA 

 

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

 

I. Niniejszym przyjmuje się do akceptującej wiadomości fakt podjęcia przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Piłki Nożnej Uchwały nr 62 z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie przejęcia sekcji piłki nożnej 

Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza Bydgoszcz przez WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XI/287 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia do wiadomości Uchwały  nr 63 Zarządu  

Kujawsko-Pomorskiego ZPN w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2009 roku  dot. przyjęcia na członka 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,  

a tym samym PZPN WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.  

 

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

 

I. Niniejszym przyjmuje się do akceptującej wiadomości fakt podjęcia przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Piłki Nożnej Uchwały nr 63 z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia na członka Kujawsko-

Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym PZPN WKS Zawisza Bydgoszcz S.A.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XI/288 z dnia 23 lipca 2009 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 

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 XI/289 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  upoważnienia osób funkcyjnych Związku do 

reprezentowania PZPN w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 

12 sierpnia 2009 roku oraz w ewentualnym postępowaniu mediacyjnym  

 

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

 

I. Niniejszym upoważnia się Wiceprezesa PZPN ds. Szkoleniowych – Pana Antoniego Piechniczka, 

przedstawiciela Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych, Mec. Marcina Wojcieszaka oraz wyznaczonego 

pracownika Departamentu Prawnego PZPN do reprezentowania Związku na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2009 

roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi ŁKS Łódź, a także w 

poprzedzającym ją postępowaniu mediacyjnym, jeżeli takie zostanie podjęte przed Sądem Administracyjnym 

przed ww. rozprawą. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/290 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wystąpienia  

do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl   

 

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

 

I. Zobowiązuje się Kierownictwo PZPN do wystąpienia do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl z 

prośbą o rozważenie możliwości wyznaczenia terminu posiedzenia w sprawie Klubu Widzew Łódź S.A. przed 

rozpoczęciem rozgrywek Ekstraklasy. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/291 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia Komisji ds. Nagłych PZPN 
 

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

 

I. Upoważnia się Komisję ds. Nagłych do podjęcia decyzji w przedmiocie ustalenia składu Ekstraklasy i I ligi w 

przypadku jakiejkolwiek pozytywnej decyzji Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL (w tym 

zawieszenia wykonania orzeczenia organów dyscyplinarnych Związku) w sprawie Klubu Widzew Łódź S.A.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/292 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoleniowych Rozgrywek Piłkarskich  

Młodej Ekstraklasy na sezon 2009/2010 

 

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

 

I. Przyjmuje się Regulamin Szkoleniowych Rozgrywek Piłkarskich Młodej Ekstraklasy na sezon 

2009/2010.  

 

REGULAMIN SZKOLENIOWYCH ROZGRYWEK PIŁKARSKICH  

MŁODEJ EKSTRAKLASY NA SEZON 2009/2010 

 

Art. 1. Wstęp, uczestnicy i cel rozgrywek  

1.1. W rozgrywkach Młodej Ekstraklasy bierze udział 16 drużyn klubów, których pierwsze drużyny 

zakwalifikowały się do rozgrywek Ekstraklasy na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy i I ligi 

sezonu poprzedniego.  

 

1.2. Rozgrywki Młodej Ekstraklasy  organizowane są przez Ekstraklasę SA i PZPN.  

 

1.3 Niniejszy regulamin określa prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność stron uczestniczących oraz 

biorących udział w przygotowaniach do organizacji rozgrywek Młodej Ekstraklasy. 

 

1.4. Rozgrywki Młodej Ekstraklasy mogą nosić nazwę, uwzględniającą nazwę/markę Głównego Sponsora 

Młodej Ekstraklasy.  
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1.5. Celem Młodej Ekstraklasy jest należyte wyszkolenie i przygotowanie zawodników do uczestnictwa w 

rozgrywkach seniorów najwyższych klas rozgrywkowych, a w szczególności ligi zawodowej.  

 

1.6. Zespół, biorący udział w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy nie jest zaliczany do zespołów branych pod 

uwagę przy ustalaniu minimalnej liczby zespołów młodzieżowych, niezbędnej do otrzymania licencji 

PZPN/UEFA na udział w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej 

 

Art. 2. Obowiązki uczestników 

 

2.1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy, zobowiązane są rozegrać mecze zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w zawodach najsilniejszy skład.  

 

2.2. Ekstraklasa SA jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 

dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak tez i nazw klubów, emblematów oraz koszulek 

meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów Młodej Ekstraklasy. Na żądanie, kluby 

muszą wyposażyć Ekstraklasę SA – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną 

dokumentację. Ekstraklasa SA jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio-  i wizualnego 

materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji. 

 

Art. 3. Przepisy 

 

3.1. Zawody Młodej Ekstraklasy rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z 

niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Ekstraklasy SA. 

 

Art. 4. Piłka 

 

4.1 Zawody Młodej Ekstraklasy są rozgrywane oficjalnymi piłkami Ekstraklasy SA, chyba, że Zarząd 

Ekstraklasy SA postanowi inaczej.  

 

Art. 5. Zawodnicy uprawnieni do rozgrywek 

 

5.1. Drużyny biorące w zawodach Młodej Ekstraklasy uprawnione są do wystawienia polskich zawodników 

urodzonych po 1 stycznia 1988 roku, którzy mogą być uprawnieni do rozgrywek seniorów zgodnie z Par. 3.3 

uchwały Zarządu PZPN – Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z 3 i 7 lipca 2008 roku z 

późn. zm.  

 

5.2. Drużyny biorące udział w zawodach Młodej Ekstraklasy  uprawnione są do wymiany sześciu 

zawodników, z czego trzy zmiany mogą nastąpić w przerwie meczu, a trzy mogą nastąpić przez cały okres 

trwania gry. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu 

sędziemu wymiany i dopełnieniu formalności wpisania przed zawodami do protokołu imion i nazwisk nowo 

wchodzących do gry. 

 

5.3. Klub będzie uprawniony do wystawienia w zawodach Młodej Ekstraklasy maksymalnie trzech 

zawodników jednocześnie przebywających na boisku uprawnionych uprzednio do innych rozgrywek seniorskich 

organizowanych przez Ekstraklasę SA, urodzonych przed 1 stycznia 1988 roku, w tym zawodników – 

cudzoziemców,  co stanowi wyjątek od zasady, określonej w art. 5.1.       

 

5.4. Dopuszcza się możliwość uprawnienia - za pisemną zgodą macierzystych klubów i po ubezpieczeniu 

zawodników – testowanych polskich zawodników szkolonych w klubach będących członkami Polskiego 

Związku Piłki Nożnej.  Uprawnienie takiego zawodnika/zawodników może nastąpić na czas nie krótszy niż 7 

dni i nie dłuższy niż 30 dni. Taki  zawodnik/zawodnicy traci/tracą uprawnienie do gry w macierzystym klubie na 

czas uprawnienia do rozgrywek Młodej Ekstraklasy. 

 

5.5.  Klub może wystawić swoich zawodników do gry o w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy zgodnie z 

następującymi zasadami: 

 

a. jeżeli w jednym terminie pierwszy zespół gra o mistrzostwo Ekstraklasy, Puchar Polski lub Puchar 

Ekstraklasy zawodnicy tej drużyny, nie biorący udziału w meczu, mogą brać udział w zawodach Młodej 

Ekstraklasy w dowolnym wymiarze czasowym; 
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b.  zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu w tym samym terminie, jeżeli w 

pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry; ograniczenie to nie dotyczy bramkarzy. 

c. zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w różnych zawodach swojego klubu w 

wymiarze czasu, odpowiadającym jednym zawodom w Młodej Ekstraklasie; ograniczenie to nie dotyczy 

bramkarzy. 

 

Postanowienia § 4.1 2) i 3) Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z póz. zm.) nie maja zastosowania.   

 

 

Art. 6. Odmowa rozegrania meczu, mecz przerwany lub niedokończony.  

 

6.1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora zawodów, 

obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców  - wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) 

lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, 

że w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne 

lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, itp.) należy, gdy pozwalają na 

to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym. 

 

6.2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do zasady 

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA. W drodze wyjątku, decyzję w sprawie dokończenia 

(rozegrania) meczu podejmują wspólnie zainteresowane kluby, ale jedynie w porozumieniu z Departamentem 

Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA i w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są 

niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, jak określono w ust. 1 powyżej, a 

istnieją warunki dla dokończenia (rozegrania) spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym.   

 

6.3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów oraz 

ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania. 

 

6.4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Ekstraklasy SA decyzji o rozegraniu w nowym terminie 

zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 

1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami 

PZPN i Ekstraklasy SA.   

 

6.5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Ekstraklasy SA decyzji o dokończeniu zawodów 

przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym terminie są 

rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad : 

a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku 

uzyskanego do momentu przerwania zawodów. 

b. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń 

dokonanych w zawodach przerwanych.  

c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym klubie 

w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki lub w 

wyniku zmiany,  

- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w chwili 

dokańczania zawodów, 

- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek otrzymanych 

od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek 

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary 

dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.   

6.6. Klub, który odmówi rozegrania meczu, podlega karze finansowej w wysokości 50.000 złotych za każdy 

nie rozegrany mecz. Niezależnie od powyższego Komisja Ligi Ekstraklasy SA może nałożyć także inne kary, 

przewidziane w regulaminie dyscyplinarnym PZPN  
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Art. 7. System rozgrywek, miejsce zawodów 

 

7.1 Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u 

przeciwnika jako gość. 

 

7.2. Zawody Młodej Ekstraklasy są rozgrywane na głównym boisku klubu. W przypadku niemożności 

skorzystania z głównego boiska, inne wyznaczone przez klub boisko musi być zatwierdzone przez Ekstraklasę 

SA i musi być zweryfikowane do gry przez właściwy związek piłki nożnej oraz musi spełniać wymogi 

infrastrukturalne, zapewniające możliwość przeprowadzenia transmisji, spełnienia obowiązków wynikających z 

umów reklamowych oraz właściwego zabezpieczenia zawodów.  

 

7.3. Klub wskazuje obiekty, na których chce rozgrywać zawody Młodej Ekstraklasy. Rozegranie zawodów 

na obiekcie innego klubu (np. z niższej klasy rozgrywkowej) wymaga zgody Departamentu Logistyki 

Rozgrywek Ekstraklasy SA. Klub, występując we wskazanym czasie do Departamentu Logistyki Rozgrywek 

Ekstraklasy SA, musi przedstawić uzasadnienie wniosku wraz ze szczegółową informacją dotyczącą stanu 

wskazanych obiektów, a w szczególności danych dotyczących infrastruktury, bezpieczeństwa itp.  

 

Art. 8. Punkty 

 

8.1 Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 

punkty z zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) ; 0 punktów za spotkanie przegrane. 

 

Art. 9. Kolejność w tabeli 

 

9.1. W rozgrywkach Młodej Ekstraklasy kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych 

punktów. 

 

9.2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 

decydują: 

 

9.2.1 przy dwóch zespołach: 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone 

są „podwójnie,‖ korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, 

f. przy dalszej równości, rozgrywa się mecze barażowe (mecz i rewanż). Gospodarza zawodów wyłania 

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA droga losowania.  

 

9.2.1.2. Zwycięzcą zawodów barażowych zostanie zespół, który uzyska większą liczbę punktów. W przypadku 

uzyskania równej liczby punktów o zwycięstwie decyduje: 

a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach tych 

drużyn; 

b. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone 

są „podwójnie‖, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  w spotkaniach tych drużyn; 

c. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut.  

d. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone na wyjeździe 

liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w UEFA w rozgrywkach 

europejskich na sezon 2009/2010.  

e. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów zarządza wykonanie 

rzutów karnych według obowiązujących przepisów.  

 

9.2.2. przy więcej niż dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 

c. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach tych drużyn,  
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d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, 

f. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek 

Ekstraklasy SA.  

 

9.3. Weryfikację rozgrywek przeprowadza Departament Logistyki Rozgrywek, a zatwierdza Zarząd 

Ekstraklasy SA. 

 

Art. 10. Tytuły, medale i puchar 

 

10.1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy otrzymuje tytuł Mistrza Młodej 

Ekstraklasy oraz złote medale (35 sztuk).  

 

10.2. Klub, który zdobędzie II miejsce w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy otrzymuje tytuł Wicemistrza 

Młodej Ekstraklasy oraz srebrne medale (35 sztuk).  

 

10.3. Klub, który zdobędzie III miejsce w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy otrzymuje brązowe medale (35 

sztuk).  

 

10.4. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy otrzymuje trofeum, ufundowane 

przez Ekstraklasę SA, które jest wręczane klubowi i pozostaje w klubie przez okres jednego sezonu. Klub jest 

zobowiązany do należytego przechowania trofeum i odpowiada za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia. 

Klub musi zwrócić trofeum w stanie nienaruszonym do biura Ekstraklasy SA najpóźniej do 15 maja roku 

następnego.   

 

10.5. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy, jest upoważniony do wystąpienia 

do Ekstraklasy SA o sporządzenie – na koszt klubu - kopii trofeum. Kopia musi wskazywać iż jest repliką i, co 

do zasady, nie może przekraczać 4/5 wielkości oryginału.  

 

Art. 11. Ewidencja żółtych i czerwonych kartek, zasady uprawnień 

 

11.1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję 

żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy, muszą być 

potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni przez Departament Logistyki 

Rozgrywek Ekstraklasa SA z zachowaniem szczegółowych wymogów określonych w obowiązujących 

przepisach PZPN i Ekstraklasy SA. 

 

11.2. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 

 

11.3.  Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji, przy czym: 

a. kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w rozgrywkach Młodej 

Ekstraklasy podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach i nie mają wpływu na rozgrywki Ekstraklasy, 

w których uczestniczy zawodnik z wyjątkiem czasowych lub na stałe kar dyskwalifikacji, orzeczonych przez 

właściwy organ dyscyplinarny Ekstraklasy SA lub PZPN.,  

b.  kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w rozgrywkach Ekstraklasy 

podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach i nie mają wpływu na rozgrywki Młodej Ekstraklasy, w 

których uczestniczy zawodnik z wyjątkiem czasowych lub na stałe kar dyskwalifikacji, orzeczonych przez 

właściwy organ dyscyplinarny Ekstraklasy SA lub PZPN.  

 

Postanowienie § 5 ust. 3 regulaminu dyscyplinarnego PZPN zdanie drugie - nie ma zastosowania.  

 

Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności do 

gry. 

 

11.4. Do uprawnienia do rozgrywek Młodej Ekstraklasy wymagane będzie wyłącznie złożenie jednej z 

załączonych list zgłoszeniowych: 

a. Podstawowej, składanej przed rozpoczęciem rozgrywek (załącznik nr 1)   

b. Dodatkowej, składanej po złożeniu listy podstawowej w trakcie rozgrywek (załącznik nr 2)  

podpisanych przez klub oraz związek piłki nożnej właściwy dla klubu zgłaszającego.  

418



11.5. Do uprawnienia zawodników testowanych do rozgrywek Młodej Ekstraklasy wymagane będzie 

wyłącznie złożenie: 

a. listy zgłoszeniowej (załącznik nr 3) podpisanej przez klub oraz związek piłki nożnej właściwy dla klubu 

zgłaszającego. 

b.  porozumienia pomiędzy klubami podpisanego przez obydwa kluby oraz związek macierzysty dla klubu  

zwalniającego zawodnika na testy (załącznik nr 4).  

 

11.6. Do uprawnienia do rozgrywek Młodej Ekstraklasy nie wymaga się dostarczania żadnych innych 

dokumentów (podania, umowy transferowe, kontrakty itd.); za zgłoszenie zawodników do Młodej Ekstraklasy 

nie są pobierane żadne opłaty. 

 

11.7. Uprawnienie do rozgrywek Ekstraklasy lub Pucharu Ekstraklasy uprawnia do udziału w rozgrywkach 

Młodej Ekstraklasy (zgodnie z odpowiednimi warunkami regulaminowymi dotyczącymi udziału zawodników 

urodzonych po 1 stycznia 1988 roku i zawodników starszych), co oznacza, iż nie należy wpisywać zawodników 

z List A i B i Pucharu Ekstraklasy na listy zgłoszeniowe do rozgrywek Młodej Ekstraklasy. 

 

11.8.  Liczba zawodników, którzy mogą być zgłoszeni do rozgrywek Młodej Ekstraklasy jest nieograniczona. 

W rozgrywkach Młodej Ekstraklasy nie obowiązują limity stosowane w rozgrywkach  Ekstraklasy (Lista A i B).  

 

11.9. Ekstraklasa SA może zażądać od klubu dostarczenia dodatkowych dokumentów (podanie, umowa 

transferowa, kontrakt), jeżeli istnieje spór co do przynależności klubowej zawodnika lub zachodzi podejrzenie 

naruszenia przepisów PZPN i/lub Ekstraklasy SA.  

 

Art. 12. Organy odpowiedzialne 

 

12.1 Organami odpowiedzialnymi są: 

a. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA – za wszelkie sprawy związane z właściwym 

uprawnieniem zawodników do gry. 

b. Departament Marketingu Ekstraklasy SA – za wszelkie sprawy marketingowe związane 

wykorzystaniem praw związanych z rozgrywkami Młodej Ekstraklasy  

c. Komisja Ligi Ekstraklasy SA – za wszelkie sprawy dyscyplinarne związane z rozgrywkami Młodej 

Ekstraklasy jako pierwsza instancja.  

d. Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN – za wszelkie sprawy dyscyplinarne związane z rozgrywkami 

Młodej Ekstraklasy jako instancja odwoławcza.  

 

12.2. Wszystkie osoby i kluby uczestniczące w meczach Młodej Ekstraklasy są zobowiązane do pokrycia we 

własnym zakresie stosownego ubezpieczenia. Klub musi dokonać stosownego zabezpieczenia i ubezpieczenia 

imprezy.  

 

Art. 13. Zasady stosowania kar za napomnienia (żółte kartki) 

 

13.1 Zawodnik, który w czasie zawodów Młodej Ekstraklasy otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie 

automatycznie ukarany:   

a. przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu  

b.  przy ósmym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,   

c.  przy dwunastym  napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów  

d. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą 

dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów   

 

13.2. Klub, którego zawodnicy w czasie jednych zawodów o mistrzostwo Młodej Ekstraklasy otrzymają 

cztery lub więcej napomnień (żółtych kartek), zostanie automatycznie ukarany karą finansową w wysokości 300 

złotych.   

 

13.3. W przypadku naruszenia przez klub zasad dotyczących uprawnień zawodników w zawodach Młodej 

Ekstraklasy Komisja Ligi Ekstraklasy SA może wymierzyć kary dyscyplinarne, w tym kary finansowe od 5.000 

PLN i/lub walkower.  

 

13.4. Inne przepisy dyscyplinarne stosuje się odpowiednio. 
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Art. 14. Licencje trenerów 

 

14.1. Zespoły Młodej Ekstraklasy prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską oraz 

dyplom minimum UEFA A lub I klasy lub który rozpoczęli kursy umożliwiające im uzyskanie dyplomu UEFA 

A/I klasy.  

 

Art. 15. Organizacja zawodów 

 

15.1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym 

miejscu).   

 

15.2. Klub, będący organizatorem zawodów obowiązany jest w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem 

powiadomić pocztą elektroniczną przeciwnika, Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA 

(ekstraklasa@ekstraklasa.org)  oraz za pośrednictwem Ekstraklasy SA także Kolegium Sędziów PZPN i stację 

telewizyjną, posiadającą prawa telewizyjne do meczu, o miejscu i godzinie rozegrania zawodów.  

 

Art. 16. Terminy zawodów 

 

16.1. Zawody są rozgrywane w terminach wyznaczonych przez Departament Logistyki Rozgrywek 

Ekstraklasy SA. Co do zasady terminarz rozgrywek będzie przygotowywany i dostosowany do terminarza 

rozgrywek Ekstraklasy (z zamianą gospodarzy i gości).  

 

16.2 Zawody Młodej Ekstraklasy są rozgrywane dzień po rozegraniu meczu pierwszych zespołów w 

Ekstraklasie. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA w porozumieniu ze stacją telewizyjną, 

posiadającą prawa telewizyjne do meczu, może wyznaczyć rozegranie zawodów na inny dzień.  

 

16.3. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA może wyznaczyć rozegranie  

zawodów Młodej Ekstraklasy na jeden termin i o jednej godzinie. 

 

16.3. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien 

zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej sytuacji może 

nastąpić za zgodą  Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasa SA. Nowy termin nie może być ustalony po 

zakończeniu rozgrywek. 

 

16.4. Powołanie zawodników do poszczególnych reprezentacji Polski nie może być powodem do przełożenia 

zawodów na inny termin. 

 

Art. 17. Opłaty 

 

17.1. Opłaty za prowadzenie zawodów Młodej Ekstraklasy (sędziowie, ew. obserwator/ delegat) pokrywane 

są według odrębnych zasad.  

 

17.2. Zarząd Ekstraklasy SA podejmuje decyzje w sprawie podziału ewentualnych nagród z tytułu 

uczestnictwa w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy pomiędzy uczestników oraz Ekstraklasę SA  

 

Art. 18. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa 

 

18.1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu 

zobowiązany jest do: 

a. Rejestrowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamery wideo w technologii cyfrowej lub 

analogicznej. 

b. Powołania odpowiedniej liczby porządkowych/służb informacyjnych, 

c. Zapewnienia obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję, 

d. Zapewnienia właściwych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 

sanitarne, szatnie, bufety), 

e. Zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej, w tym obecności co najmniej jednego lekarza  i stworzenia 

warunków do badań antydopingowych u zawodników, 

f. Zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych, 

g. Zapewnienia obecności chłopców do podawania piłek,  
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h. Zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne.  

i. Zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im 

korzystania ze środków łączności. 

j. Zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi drużyny 

przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.  

k. Udostępnienia w celach szkoleniowych i na zasadach wzajemności klubowi będącemu gościem 

zarejestrowanego materiału z całym przebiegiem zawodów. 

 

18.2. W rozgrywkach Młodej Ekstraklasy nie obowiązują ogólne zasady dotyczące przyjmowania kibiców 

gości. Klub będący gospodarzem zawodów nie jest zobowiązany do przeznaczenia puli biletów dla 

zorganizowanej grupy kibiców gości, chyba, że zainteresowane kluby postanowią inaczej.  

 

Art. 19. Dodatkowe imprezy i uroczystości 

 

19.1 Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie wymagają 

każdorazowo zgody Ekstraklasy SA 

 

Art. 20. Naruszenie przepisów antydopingowych 

 

20.1 Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Ligi Ekstraklasa SA jako przegrane 0:3 na niekorzyść 

drużyny, w składzie której występowało co najmniej dwóch zawodników, u których stwierdzono pozytywne 

wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom. 

 

Art. 21. Protesty 

 

21.1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się  do Komisji Ligi Ekstraklasy SA za 

pośrednictwem Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA przy równoczesnym złożeniu odpisu do 

przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach.   Jeżeli termin do złożenia protestu upływa w dniu ustawowo 

wolnym od pracy (niedziela, święta) dopuszcza się możliwość złożenia protestu do godziny 12.00 pierwszego 

dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy.  

 

21.2 Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto Ekstraklasy SA kaucji 

protestowej w wysokości 2.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 

Art. 22. Sędziowie Młodej Ekstraklasy 

 

22.1 Sędziowie, obserwator/delegat zawodów są wyznaczani na wniosek Ekstraklasy SA przez stosowne 

organy PZPN.  

 

22.2 Szczegółowe zasady dotyczące listy sędziów, uprawnionych do prowadzenia zawodów Młodej 

Ekstraklasy, będą ustalone przez PZPN w porozumieniu z Ekstraklasą SA.  

 

22.3 W razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego 

– obowiązują zasady zawarte w Par. 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z dnia  3 i 7 

lipca 2008 roku.  

 

Art. 23. Wyznaczenie miejsc 

 

23.1 Kluby uczestniczące w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy zobowiązane są zapewnienia właściwej liczby 

najlepszych możliwych miejsc dla:  

a.  oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Ekstraklasy SA oraz  

b. oficjalnych przedstawicieli PZPN, którym należy zapewnić najlepsze z możliwych warunki do 

wykonywania powierzonych im czynności. 

 

Art. 24. Protokół oraz dodatkowe ustalenia 

 

24.1. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu 

zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień PZPN – czytelnego wykazu zawodników 

swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion i nazwisk oraz daty urodzenia.  Przed meczem każda drużyna 
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wypełni sprawozdanie sędziego, gdzie należy wpisać imiona, nazwiska zawodników, numery ich koszulek oraz 

daty urodzenia oraz imiona, nazwiska osób siedzących na ławce rezerwowych i na dodatkowych miejscach. 

Sprawozdanie sędziego musi być wypełnione prawidłowo drukowanymi literami i podpisane przez kapitana 

drużyny oraz kierownika. Kluby muszą oddać sędziemu swoje fragmenty sprawozdania na 60 minut przed 

rozpoczęciem meczu. 

 

24.2 Jeśli sprawozdanie jest niekompletne lub nie jest zwrócone w odpowiednim czasie, sprawa zostanie 

przekazana Komisji Ligi do rozpatrzenia. 

 

24.3. Po wypełnieniu sprawozdania przez obie drużyny i oddania sędziemu, a przed rozpoczęciem meczu, 

obowiązują następujące zasady: 

 

a. jeśli któryś z zawodników wpisanych w pierwszej jedenastce nie może z jakichkolwiek przyczyn 

uczestniczyć w meczu, może być zastąpiony przez jednego z rezerwowych. Zmniejsza to liczbę rezerwowych, 

tzn. że zawodnik wykreślony z pierwszej jedenastki nie może być umieszczony jako rezerwowy. Podczas meczu 

drużyna może dokonać trzech zmian. 

b. jeśli któryś z siedmiu rezerwowych wpisanych w sprawozdaniu sędziego nie może z jakichkolwiek 

przyczyn uczestniczyć w meczu, nie może być zastąpiony przez innego zawodnika, czyli zmniejsza to liczbę 

rezerwowych. 

c. jeśli bramkarz wpisany do sprawozdania sędziego nie może z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć w 

meczu może być zastąpiony przez innego bramkarza, nie wymienionego wcześniej w sprawozdaniu sędziego. 

 

24.4. Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po zakończeniu 

procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości wita się najpierw z sędziami, a 

następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu – gospodarza.  

 

24.5. Na ławkach rezerwowych może zasiadać wyłącznie sześciu oficjalnych przedstawicieli klubowych oraz 

siedmiu zawodników rezerwowych. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego.   

 

24.6. Palenie papierosów w strefie technicznej jest zabronione i stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.  

 

Art. 25. Numery oraz stroje meczowe 

 

25.1. Zaleca się, aby zawodnicy występujący w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy mieli przydzielone stałe 

numery, obowiązujące na cały sezon.  

 

25.2. Zaleca się stosowanie zasad dotyczących stroju zawodników, określonych w  Regulaminie Strojów 

Meczowych  w Rozgrywkach Ekstraklasy SA.  

 

25.3. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy rozpoczynający grę 

muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.  

 

25.4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.  

 

Art. 26. Wykorzystanie praw komercyjnych 

 

26.1. Kluby uczestniczące w Młodej Ekstraklasie są współwłaścicielami praw majątkowych i 

niemajątkowych do spotkań, a w szczególności praw telewizyjnych, reklamowych i marketingowych 

realizowanych odnośnie spotkań i rozgrywek Młodej Ekstraklasy za pośrednictwem dostępnych środków 

audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w 

przyszłości środków technicznych. 

 

26.2.  Prawami opisanymi w  art. 26.1 można dysponować w sposób określony w odrębnej umowie zawartej 

pomiędzy klubami uczestniczącymi w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy, reprezentowanymi przy tej czynności 

przez podmiot zarządzający rozgrywkami, a podmiotem nabywającym prawa. Do zawarcia umowy o sprzedaży 

wyżej wymienionych praw wymagane jest uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa od klubów. 

 

26.3.  Podziału środków finansowych uzyskanych z tytułu wykorzystania praw majątkowych i 

niemajątkowych, o których mowa w art. 26.1 dokonuje się na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy 

klubami uczestniczącymi w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy a podmiotem zarządzającym rozgrywkami. 
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26.4.  Zakres praw i obowiązków podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów 

Młodej Ekstraklasy określa odrębna umowa zawarta pomiędzy nabywcą praw a klubami uczestniczącymi w 

rozgrywkach Młodej Ekstraklasy, reprezentowanymi przez podmiot zarządzający rozgrywkami Młodej 

Ekstraklasy. 

 

26.5. Uprawnienia Głównego Sponsora Rozgrywek Młodej Ekstraklasy określa odrębna umowa Głównego 

Sponsora Rozgrywek Młodej Ekstraklasy z Ekstraklasą SA. Do zawarcia umowy z Głównym Sponsorem Młodej 

Ekstraklasy konieczne jest uzyskanie pełnomocnictwa szczególnego Klubów. 

 

26.6. Zasady rozmieszczenia reklam, w tym Głównego Sponsora Rozgrywek Młodej Ekstraklasy określa 

Ekstraklasa SA. Szczegółowe zasady regulujące sposób rozmieszczenia reklam Głównego Sponsora Rozgrywek 

Młodej Ekstraklasy określa umowa z Głównym Sponsorem. 

 

26.7. Przestrzeń reklamowa inna niż zastrzeżona dla Głównego Sponsora Rozgrywek Młodej Ekstraklasy 

należy do wyłącznej dyspozycji klubów. 

 

26.8. Kluby, występujące w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy, zobowiązane są do przekazania odpowiedniej 

liczby biletów sponsorom rozgrywek Młodej Ekstraklasy w zakresie ustalonym umową zawartą w imieniu 

klubów na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Ekstraklasę SA. 

 

Art.27.   Media 

 

27.1. Nie jest dozwolone przeprowadzanie wywiadów przed, w trakcie oraz po meczu na polu gry. 

Przedstawiciel Ekstraklasy SA lub organizatora zawodów może wyznaczyć miejsce do przeprowadzania 

krótkich wywiadów w strefie pomiędzy ławkami rezerwowych a szatniami zawodników. Takie wywiady mogą 

być przeprowadzane we wskazanym miejscu przed meczem, po zakończeniu pierwszej połowy oraz po 

zakończeniu meczu.  

 

27.2. Nie później niż 15 minut po zakończeniu spotkania powinna odbyć się konferencja prasowa. Zaleca się, 

aby główni trenerzy brali udział w konferencji; zaleca się  także uczestnictwo przynajmniej po jednym z 

zawodników z każdej z drużyn.  

 

27.3. Po zakończeniu spotkania akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni są do przeprowadzenia 

wywiadów w strefie mieszanej, która musi być wyznaczona pomiędzy szatniami zawodników a wyjściem do 

autokaru. Strefa mieszana może być dostępna wyłącznie dla trenerów, zawodników oraz przedstawicieli mediów 

i musi umożliwiać sprawne przeprowadzanie wywiadów.  

 

27.4. Wywiady, w tym konferencja prasowa, mogą być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek 

sponsorskich, w miejscu wskazanym przez Ekstraklasę SA.  

 

27.5. Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecze Młodej Ekstraklasy przyznawane są przez biura prasowe 

klubu, będącego organizatorem zawodów. Żaden z przedstawicieli prasy lub radia nie jest upoważniony do 

przebywania w strefie pomiędzy polem gry  a trybunami stadionu. Ograniczona i odpowiednio oznakowana 

liczba fotoreporterów oraz obsługi TV może przebywać na płycie, jednakże tylko i wyłącznie w strefie 

wyznaczonej przez Ekstraklasę SA. Żadna z osób przebywających na płycie boiska nie może zasłaniać 

jakichkolwiek materiałów reklamowych.   

 

27.6. Akredytacje dla redakcji internetowych mogą być przyznawane tylko pod warunkiem, iż 

przedstawiciele takich redakcji nie będą przekazywać na żywo materiału dźwiękowego i/lub wizualnego 

(dotyczy to także konferencji prasowej oraz wywiadów w strefie mieszanej), zaś ich relacja ograniczy się 

wyłącznie do wersji tekstowej. Zdjęcia, zrobione przez akredytowanych fotografów, mogą być publikowane na 

stronach www tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy jako filmy lub quasi-video streaming.  

 

Art. 28. Wykorzystanie praw intelektualnych    

 

28.1. Ekstraklasa SA jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych dotyczących Młodej 

Ekstraklasy, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Ekstraklasy SA, rozgrywek Ekstraklasy, logo, znaków, 

pucharu itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej  zgody Ekstraklasy SA oraz 

musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Ekstraklasy SA. 
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28.2. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów zawodów stanowią własność Ekstraklasy SA. 

Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej  zgody Ekstraklasy SA oraz musi nastąpić 

zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Ekstraklasy SA. 

 

Art. 29. Pozostałe sprawy 

 

29.1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Ekstraklasy SA. 

 

29.2. Na wniosek Zarządu Ekstraklasy SA regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w dniu 23 lipca 2009  roku. 

 

       Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XI/293 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia  

klasy rozgrywkowej II ligi – grupa wschodnia  

 

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

 

I. Niniejszym upoważnia się Komisję ds. Licencji Klubowych i Wydział Gier PZPN do uzupełnienia klasy 

rozgrywkowej II ligi – grupa wschodnia o klub GKS Jastrzębie, a gdy klub ten nie uzyska licencji na grę w tej 

klasie rozgrywkowej - o klub III ligi, który przegrał baraże o miejsce w II lidze, również pod warunkiem 

uzyskania licencji na grę w tej klasie rozgrywkowej.    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/294 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powiększenia do 18 drużyn III ligi grupy Małopolsko-

Świętokrzyskiej  

 

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

 

I. Przychylając się do wniosku Małopolskiego Związku Piłki Nożnej  z dnia 22 lipca 2009 roku 

uwzględniającego również propozycję Świętokrzyskiego ZPN niniejszym wyraża się zgodę na powiększenie III 

ligi grupy Małopolsko-Świętokrzyskiej do 18 drużyn w sezonie 2009/2010.    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/295 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie  

przyjęcia do akceptującej wiadomości treści Uchwały Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej nr 

141/II/Z/09 z dnia 30 marca 2009  

 

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

 

I. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości treść Uchwały Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej nr 

141/II/Z/09 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przejęcia przez Lechia Gdańsk S.A. z dniem 1 lipca 2009 roku 

całej sekcji piłki nożnej stowarzyszenia kultury fizycznej Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego Lechia Gdańsk na 
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podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 28 stycznia 2009 roku tj. ogółu praw i obowiązków 

majątkowych oraz niemajątkowych tej sekcji. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/296 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie  

przyjęcia do akceptującej wiadomości treści Uchwały Zarządu  

Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia na członka  

Pomorskiego ZPN i tym samym PZPN klubu Lechia Gdańsk S.A. 

 

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

 

I. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości treść Uchwały Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia na członka Pomorskiego ZPN i tym samym PZPN klubu Lechia Gdańsk S.A.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XII/09 

Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU 
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Uchwała nr XII/297 z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania pełnomocnika do odbycia Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki EURO 2012 – Polska sp. z o.o. celem podjęcia uchwały o 

wyrażeniu zgody na zawieranie przez Zarząd umów dotyczących organizacji imprezy losowania składów 

grup Turnieju EURO 2012 

 

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

 

I. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN), będącego wyłącznym udziałowcem spółki EURO 2012 

– Polska sp. z o.o., postanawia powołać pełnomocnika PZPN w osobie adw. dr Marcina Wojcieszaka, do 

odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki EURO 2012 – Polska sp. z o.o. w celu 

podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na zawieranie przez Zarząd Spółki umów związanych z organizacją 

imprezy losowania składów grup Turnieju EURO 2012 na kwoty przewyższające wartość 250.000 zł.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/298 z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania pełnomocnika do odbycia Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki EURO 2012 – Polska sp. z o.o. celem podjęcia uchwały o 

wyrażeniu zgody na zawieranie przez Zarząd umów, których przedmiotem jest zakup i sprzedaż walut 

obcych oraz zakładanie lokat bankowych 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN), będącego wyłącznym udziałowcem spółki EURO 2012 

– Polska sp. z o.o., postanawia powołać pełnomocnika PZPN w osobie adw. dr Marcina Wojcieszaka, do 

odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki EURO 2012 – Polska sp. z o.o. w celu 

podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na zawieranie przez Zarząd Spółki umów – o wartości przewyższającej 

kwotę 250.000 zł – sprzedaży lub zakupu walut obcych, zakładania lokat bankowych lub których przedmiotem 

jest dokonywanie innych czynności związanych z lokowaniem środków za pośrednictwem instrumentów 

finansowych.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/299 z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania pełnomocnika do odbycia Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki EURO 2012 – Polska sp. z o.o. celem podjęcia uchwały o 

wyrażeniu zgody na zawieranie przez Zarząd umów pożyczek 

 

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

 

I. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN), będącego wyłącznym udziałowcem spółki EURO 2012 

– Polska sp. z o.o., postanawia powołać pełnomocnika PZPN w osobie adw. dr Marcina Wojcieszaka, do 

odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki EURO 2012 – Polska sp. z o.o. w celu 

podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na zawieranie przez Zarząd Spółki umów pożyczek na kwoty 

przewyższające wartość 250.000 zł, z UEFA lub podmiotami przez tę organizację wskazanymi.  Umowy 

pożyczek, o których mowa w niniejszej uchwale Zarząd spółki EURO – Polska sp. z o.o. jest uprawniony 

zawierać osobiście lub poprzez ustanowionego przez siebie w tym celu pełnomocnika.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/300 z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN z 

dnia 30 lipca 2009 roku dot. statusu zawodnika młodzieżowca   

   

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z 30 lipca 2009 roku w sprawie statusu zawodnika 

młodzieżowca.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/301 z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN z 

dnia 30 lipca 2009 roku dot. upoważnienia Wydziału Gier do przełożenia terminów meczy 1. kolejki I ligi 

   

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z 30 lipca 2009 roku w sprawie upoważnienia Wydziału 

Gier do przełożenia terminów meczy 1. kolejki I ligi.  
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II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/302 z dnia 27 sierpnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 30 lipca 2009 roku dot. przyjęcia propozycji 

Wydawnictwa GiA dot. opracowania i wykonania albumowej jubileuszowej publikacji monograficznej z 

okazji 90-lecia PZPN 

   

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z 30 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia propozycji 

Wydawnictwa GiA dot. opracowania i wykonania albumowej jubileuszowej publikacji monograficznej z okazji 

90-lecia PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/303 z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN z 

dnia 30 lipca 2009 roku dot. uzupełnienia listy  

kandydatów na sędziów zawodowych od sezonu 2009/2010 

   

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z 30 lipca 2009 roku w sprawie uzupełnienia listy 

kandydatów na sędziów zawodowych od sezonu 2009/2010.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/304 z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany Zasad awansów i spadków sędziów i obserwatorów  

  

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

 

I. Wprowadza się następujące zapisy do treści „Zasad‖ awansów i spadków sędziów i obserwatorów: 

 

1. Sędzia piłki nożnej lub obserwator, który przyznał się do popełnienia korupcji w sporcie nie może pełnić 

funkcji sędziego lub  obserwatora. 

2. Sędzia lub obserwator skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne zostaje automatycznie 

skreślony z listy sędziów lub obserwatorów bez względu na posiadaną klasę. Ponowne nabycie uprawnień 

sędziego lub  obserwatora może nastąpić jedynie po zatarciu skazania. Przyjęcie na kurs kandydatów na sędziów 

piłki nożnej warunkowane jest  przedstawieniem zaświadczenia o niekaralności kandydata.  

3. Pozostałe postanowienia  „Zasad‖ nie ulegają zmianie.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XI/267 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Zasad awansu i spadku sędziów Ekstraklasy, I i II ligi 

(tekst jednolity) 

  

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

 

I. Przyjmuje się Zasady awansu i spadku sędziów Ekstraklasy, I i II ligi na sezon rozgrywkowy 2009/2010 w 

następującym brzmieniu:  

 

Zasady awansu i spadku sędziów  Ekstraklasy, I i II ligi 

na sezon rozgrywkowy 2009/2010 

  

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA, co jest podstawowym 

warunkiem przystąpienia Polskiego Związku Piłki Nożnej do powyższej Konwencji.   

  

2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „Sędzia szczebla centralnego‖ oznacza sędziego uprawnionego do 

prowadzenia zawodów Ekstraklasy, I i II ligi, Pucharu Polski, Pucharu Ekstraklasy, Młodej Ekstraklasy oraz 

zawodów barażowych. 

  

3. Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym‖ należy przez to rozumieć cykl 

rozgrywkowy (jesień – wiosna). 

  

4. Sędzia szczebla centralnego musi spełniać następujące wymagania: 

a) posiadać minimum średnie wykształcenie (potwierdzone za zgodność z     oryginałem przez 

Przewodniczącego KS ZPN kserokopią dokumentu poświadczającego poziom wykształcenia), 

b) posiadać sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę, 

c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 

d) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej -  szczególnie w zakresie szkolenia, 

e) osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach,  

f) nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego klubu sportowego posiadającego sekcję piłki 

nożnej. 

g) wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów. 

  

5. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów szczebla centralnego nadawane są na jeden sezon 

rozgrywkowy i są równoznaczne z nadaniem licencji. 

  

6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo  cofnąć uprawnienia sędziego danej klasy 

rozgrywkowej w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego gdy  : 

a) nie przestrzega lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych zasadach,  

b) narusza normy etyczno-moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym również, gdy zostanie 

skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa 

związane z korupcją w sporcie),  

c) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN, 

d) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie. 

  

7. Awans lub prolongata uprawnień sędziego szczebla centralnego następuje po spełnieniu wszystkich 

warunków zawartych w niniejszych zasadach. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo nadać 

w trakcie sezonu uprawnienia do prowadzenia zawodów w klasie wyższej. 

  

8. Awans i spadek sędziów  Ekstraklasy I i II ligi następuje po zakończeniu całego sezonu rozgrywkowego, za 

wyjątkiem przypadków dotyczących cofnięcia uprawnień sędziemu opisanych w punkcie 6 od litery a) do litery 

d) oraz w punkcie 7. 

  

9. Zarząd KS PZPN (w uzasadnionych niniejszymi zasadami przypadkach) ma prawo dokonać przesunięcia do 

niższej klasy sędziego, który nie znalazł się w rankingu na miejscu spadkowym. 

  

ROZDZIAŁ II. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów 
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1. Dla sędziów poszczególnych klas - Ekstraklasa , I i II ligi ustala się następujące granice wieku: 

a) sędziowie międzynarodowi – wg aktualnych ustaleń FIFA, 

b) sędziowie  Ekstraklasy –do 47 lat, 

c)  sędziowie I ligi –do 45 lat, 

d) sędziowie II ligi –42 lat 

e) sędziowie awansujący z I ligi do Ekstraklasy – 42 lat i mniej. 

f)  sędziowie awansujący z II ligi do I ligi – 40 lat i mniej 

g) sędziowie awansujący z III ligi do II ligi – 36 lat i mniej. 

  

2. Ustala się następującą maksymalną liczbę sędziów: 

a) Ekstraklasa – do 18, 

b)  I liga – do 26, 

c) II liga – do 60. 

W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo nadać uprawnienia do prowadzenia zawodów w 

poszczególnych klasach rozgrywkowych ponad powyższy  limit.  

  

3. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku kalendarzowym (tzn. że sędzia 

może awansować do  Ekstraklasy zgodnie z zasadami awansu w roku kalendarzowym, w którym kończy 42 rok 

życia a do I ligi gdy kończy 40 rok życia ). 

  

4. Uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów  Ekstraklasy,  I  i II ligi tracą ważność 30 czerwca 2010 

roku. 

  

5. Sędzia, który osiąga granice wieku w danym roku kalendarzowym, nie uzyskuje prolongaty swoich uprawnień 

począwszy od rundy jesiennej. 

  

6. Jeżeli sędzia ze względu na wiek opuszcza  Ekstraklasę , I  lub II ligę i nie znajduje się na miejscu 

spadkowym, Zarząd KS PZPN ma prawo do uzupełnienia listy w tej klasie rozgrywkowej spośród tych sędziów, 

którzy spełniają wymogi niniejszych zasad.  

  

7. Listę kandydatów na sędziów  Ekstraklasy,  I i II ligi (wg ilości ustalonych w punkcie 2) ustala Zarząd 

Kolegium Sędziów PZPN  składając informację dla Zarządu PZPN. 

  

  

ROZDZIAŁ III. Egzaminy – obserwacje 

 

1. Na wszystkich zawodach ligowych oraz ustalonych przez Zarząd KS PZPN meczach Pucharu Polski, Pucharu 

Ekstraklasy i zawodach barażowych (również z udziałem drużyn III ligowych), sędziowie są poddawani 

egzaminom praktycznym – obserwacjom. Oceny wystawiane są w skali od 5,0 do 10,0 co 0,1 i stanowią jeden z 

elementów przy rozpatrywaniu awansów i spadków sędziów przez Zarząd Kolegium Sędziów PZPN. 

  

2. W przypadku prowadzenia zawodów przez sędziów poza granicami kraju na mocy podpisanej umowy w 

ramach wymiany sędziów pomiędzy PZPN a innymi Federacjami, oceny uzyskane przez sędziów na tych 

zawodach nie są wliczane  do średniej za dany sezon rozgrywkowy. 

  

3. Sędziowie  Ekstraklasy,  I i II ligi prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej 

uwzględniani w obsadzie zawodów.  

Ilość otrzymywanych zawodów do prowadzenia przez sędziego nie podlega roszczeniom ze strony sędziego oraz 

uzasadnianiu ze strony KS PZPN. 

  

4. W przypadku otrzymania oceny 6,9 lub niższej z egzaminu praktycznego, Zarząd Kolegium Sędziów PZPN w 

ciągu do 7 dni dokona analizy zapisu video meczu i podejmie stosowne decyzje tzn.: 

a) może unieważnić ocenę w przypadku rażącej pomyłki obserwatora w ocenie sędziego, 

b) może poddać sędziego obserwacji na niższej klasie rozgrywkowej, 

c) w przypadku potwierdzenia niskiego poziomu sędziowania poddać egzaminowi komisyjnemu.  

  

5. Średnią ocen z egzaminów praktycznych ustala się zgodnie Rozdziałem V pkt. 1 

  

  

      ROZDZIAŁ IV. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne 
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1. W każdym sezonie rozgrywkowym KS PZPN organizuje następujące kursy i egzaminy: 

a) centralny letni kurs dla sędziów  Ekstraklasy I i II ligi, 

b) centralny zimowy kurs dla sędziów  Ekstraklasy I  i II ligi. 

c) konferencje szkoleniowo-unifikacyjne. 

  

2. Na każdym kursie przeprowadzany jest egzamin teoretyczny i kondycyjny. 

  

3. KS PZPN może na kursie zimowym – w przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych i 

terenowych ograniczyć zakres egzaminu kondycyjnego. 

  

4. Wszystkie egzaminy mają charakter zaliczeniowy – przy czym minima zaliczeniowe wynoszą: 

a) dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 

b) dla sprawdzianu kondycyjnego (sprawdzian interwałowy): 

c) dla sprawdzianu filmowego ( o ile taki zostanie przeprowadzony ) – 70 % prawidłowych odpowiedzi 

Sprawdzian ten składa się z dwóch Testów. Warunkiem zaliczenia tego sprawdzianu jest uzyskanie 

minimum zaliczeniowego z Testu 1 i Testu 2.  

Test 1:  

6 x 40 metrów w odstępach 1,5 minutowych – maksymalny dopuszczalny czas 6,4 sekundy dla każdego 

z 6 szybkich biegów (dla sędziów międzynarodowych – 6,2) – ze startu lotnego. 

Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). 

Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym 

starcie. Jeśli dwa sprinty są niezaliczone, to sędzia nie zalicza tego testu. 

  

Test 2:  

Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. 

Na pierwszy gwizdek prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie 30 sekund z 

miejsca startu. Po czym mają oni 45 sekund na pokonanie 50 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka 

sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 30 sekund, po czym następuje przejście 50 

metrów  w czasie 45 sekund. To składa się na 1 okrążenie. (sędziowie międzynarodowi na przejście 50 

metrów – limit 35 sekund). 

Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia‖, którą wyznaczają 4 

pachołki  (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie 

postawi jednej stopy w „strefie chodzenia‖, to obsługujący test sygnalizuje podwyższenie zdarzenie. Za 

pierwszym razem otrzymuje ostrzeżenie, za drugim  zostaje wykluczony. 

Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia‖ przed następnym gwizdkiem. 

Minimalna ilość okrążeń do zaliczenia tego testu wynosi 10. Łącznie test ten nie może trwać więcej niż 

15 okrążeń dla danego sędziego.  

  

5. W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test kondycyjny nie będzie zaliczony. 

  

6. Egzaminy teoretyczne i sprawdziany kondycyjne (organizowane według pkt. 1 a i b) są brane pod uwagę przy 

rozpatrywaniu awansów i spadków sędziów po zakończeniu sezonu rozgrywkowego. Do awansu może być 

brany pod uwagę jedynie ten sędzia, który zaliczy egzaminy (letni i zimowy) w pierwszych oficjalnych 

terminach. 

  

7. W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja) Zarząd KS PZPN ma prawo zwolnić sędziego  

Ekstraklasy I i II ligi od uczestnictwa w egzaminach. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia egzaminów 

przed Komisją w terminie dodatkowym (uznawanym w tym przypadku jako pierwszy termin), wyznaczonym 

przez Zarząd KS PZPN. 

  

8. Sędziom delegowanym na zawody w czasie egzaminów, wyniki osiągnięte w oficjalnym dodatkowym 

terminie zaliczone zostaną jakby uzyskane zostały w pierwszym terminie. Fakt ten również nie powoduje 

wstrzymania tego sędziego w obsadzie zawodów do momentu zaliczenia egzaminów.  

  

9. Jeżeli sędzia międzynarodowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, 

uczestniczył w oficjalnym  kursie UEFA lub FIFA, to wynik sprawdzianu kondycyjnego zostanie mu zaliczony, 

jeśli zakres i forma tego egzaminu były identyczne jak przewidziane w danym terminie egzaminu w Polsce. 

Podstawą do zaliczenia w takim przypadku będzie oficjalny dokument UEFA lub FIFA. 
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10. Sędzia  Ekstraklasy, I i II ligi, który nie zaliczy jednego z egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego) lub 

wszystkich w wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN terminie z uwzględnieniem punktu 7, egzamin teoretyczny i 

kondycyjny zalicza w następnym wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN terminie.  

  

11. Sędzia nie jest uwzględniany w obsadzie zawodów do czasu zaliczenia egzaminu. Po powtórnym nie 

zaliczeniu któregokolwiek z egzaminów w dodatkowym terminie, sędzia ten zostanie przesunięty  do niższej 

klasy rozgrywkowej. 

  

12. Sędzia, który z przyczyn nieusprawiedliwionych  nie weźmie udziału w jednym z egzaminów, zostanie 

przekazany do dyspozycji macierzystego KS ZPN. 

  

13. Sędzia, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej przez lekarza, 

uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może egzamin powtórzyć, w warunkach określonych przez 

Zarząd KS PZPN (w hali lub na powietrzu) po zgłoszeniu gotowości przystąpienia do testu sprawnościowego. W 

tym przypadku zaliczenie tego egzaminu w terminie poprawkowym traktowane jest jako egzamin w pierwszym 

terminie.  

  

14. Wszystkie egzaminy poprawkowe (o których mowa w niniejszych zasadach) odbywają się tylko w terminach 

ustalonych przez Zarząd KS PZPN. 

  

15. Sędziowie są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu korespondencyjnym.  O formie i treści  tego 

szkolenia każdorazowo decyduje Zarząd KS PZPN.   

Nie nadesłanie prac w wyznaczonym terminie spowoduje wstrzymanie sędziego w obsadzie zawodów do czasu 

wywiązanie się z tego wymogu. 

  

  

ROZDZIAŁ V. Listy klasyfikacyjne 

  

1. Po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej Zarząd KS PZPN ustala listę  klasyfikacyjną  sędziów danej 

klasy rozgrywkowej, biorąc pod uwagę : 

a) średnią ocen uzyskanych od obserwatorów za przeprowadzone zawody, 

b) ranking ustalony przez Komisję Szkoleniową, 

c) ranking ustalony przez obserwatorów. 

Na podstawie rankingów obu rund, Zarząd KS PZPN ustala ostateczną listą klasyfikacyjną sędziów za sezon 

2009/2010 

  

2. Do sklasyfikowania sędziego niezbędne jest przeprowadzenie minimum 7 zawodów w sezonie 

rozgrywkowym. 

  

ROZDZIAŁ VI. Awanse i spadki 

1. O awansach i spadkach decyduje lista klasyfikacyjna ustalona według zasad zawartych w Rozdz. V pkt.1 oraz 

wymogi dotyczące wieku sędziów ujęte w Rozdziale II  pkt. 1. 

 

2. Sędziowie I i  II ligi ubiegający się o awans oprócz spełnienia wszystkich wymogów zawartych w niniejszych 

zasadach musi przeprowadzić minimum dziesięć  zawodów w sezonie . 

 

3. Stronami w odniesieniu do niniejszych zasad awansów i spadków są tylko sędziowie szczebla  centralnego 

Kolegium Sędziów PZPN. 

      

      

   ROZDZIAŁ VII. Sędziowie międzynarodowi i kandydaci na sędziów międzynarodowych – zasady 

mianowania 

 

1. Sędziowie główni międzynarodowi muszą znać dobrze w mowie język angielski. Zasady sprawdzania 

znajomości języka obcego ustala Zarząd KS PZPN. 

  

2. Uprawnienia sędziego FIFA po raz pierwszy może uzyskać sędzia  Ekstraklasy ,który: 

a) nie przekroczył wieku 40 lat w momencie nominacji, 

b) był sędzią  Ekstraklasy i przeprowadził minimum 20 zawodów wyznaczonych przez KS PZPN, 
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c) wg oceny Zarządu KS PZPN prowadzi zawody w  Ekstraklasie na poziomie bardzo dobrym o ustabilizowanej 

formie, 

d) spełnia wszystkie warunki – wymogi określone przez FIFA dla danej klasy sędziów, 

e) Zarząd KS PZPN składa informację o liście nominowanych dla Zarządu PZPN. 

  

3. Sędzia FIFA uzyskuje prolongatę uprawnień na następny sezon rozgrywkowy, jeśli spełnia następujące 

warunki: 

a) wg oceny Zarządu KS PZPN prowadzi zawody w  Ekstraklasie na poziomie bardzo dobrym, 

b) na zawodach międzynarodowych uzyskuje co najmniej dobre oceny, 

c) odpowiada warunkom podanym w Rozdziale II Punkt 1a niniejszych zasad w zakresie wieku. 

  

4. Kolejność zgłoszenia sędziów na listę FIFA ustala KS PZPN. 

  

5. Zarząd PZPN składa do zatwierdzenia Zarządowi PZPN listę nominowanych sędziów. 

  

ROZDZIAŁ VIII. Postanowienia końcowe: 

 

1. Sędzia szczebla centralnego może być czasowo urlopowany po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu KS 

PZPN. W stosunku do tych sędziów obowiązujące są wszystkie postanowienia niniejszych zasad dotyczące 

egzaminów.  

  

2. Zgoda KS PZPN na czasowe urlopowanie każdorazowo ma zawierać następujące elementy: 

a) określać jednoznacznie długość okresu urlopowania, 

b) określać wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na nowy sezon rozgrywkowy. 

  

3. Nie prowadzenie zawodów na szczeblu centralnym w okresie przekraczającym 12 miesięcy powoduje 

przesunięcie sędziego o jedną klasę rozgrywkową niżej. Prowadzenie zawodów w tej klasie rozgrywkowej 

uzależnione jest od spełnienia wymogów egzaminacyjnych przewidzianych dla tej klasy rozgrywkowej oraz 

limitów wiekowych. Przesunięcie sędziego może nastąpić od początku nowego sezonu rozgrywkowego. 

Sędziowie ci mogą ponownie ubiegać się o awans  po rundzie  i przeprowadzeniu minimum 5 spotkań 

wyznaczonych przez KS PZPN. 

Powyższe nie dotyczy delegowanych sędziów przez PZPN do prowadzenia zawodów  poza granicami kraju. 

  

4. Każdy czasowy brak dyspozycyjności do prowadzenia zawodów wymaga pisemnego zgłoszenia do Zarządu 

KS PZPN wraz z uzasadnieniem o urlopowanie. 

  

5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo delegować na zawody o mistrzostwo  Ekstraklasy 

wyróżniających się sędziów I ligi. Dotyczy to również  sędziów  II ligi na zawody I ligowe. 

Ocenę wystawioną przez obserwatora zalicza się do średniej ocen sędziego z egzaminów praktycznych, w tej 

klasie, do której uzyskał uprawnienia na dany sezon rozgrywkowy. 

  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd KS PZPN lub powołaną w tym celu komisję (na podstawie zapisu 

video), że obserwator wystawił nieadekwatną ocenę w stosunku do zdarzeń mających wpływ na końcowy wynik 

zawodów lub w odniesieniu do kar indywidualnych czy zespołowych - Zarząd KS PZPN ma prawo unieważnić 

ocenę. W tym przypadku w odniesieniu do obserwatora lub  sędziego zostaną zastosowane odpowiednie sankcje. 

  

7. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędziego z przedstawicielami 

klubów. 

Naruszenie powyższego zakazu spowoduje automatyczne wstrzymanie w obsadzie sędziego od prowadzenia 

zawodów na okres ustalony przez Zarząd  KS PZPN. Niezależnie od tego sprawa zostanie przekazana do 

Wydziału Dyscypliny PZPN. 

  

 

8. Sędzia piłki nożnej lub obserwator, który przyznał się do popełnienia korupcji w sporcie nie może 

pełnić funkcji sędziego lub  obserwatora. 

 

9. Sędzia lub obserwator skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne zostaje 

automatycznie skreślony z listy sędziów lub obserwatorów bez względu na posiadaną klasę. Ponowne 

nabycie uprawnień sędziego lub  obserwatora może nastąpić jedynie po zatarciu skazania. Przyjęcie na 
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kurs kandydatów na sędziów piłki nożnej warunkowane jest  przedstawieniem zaświadczenia o 

niekaralności kandydata.  

 

10. Do interpretacji niniejszych zasad awansu i spadku upoważniony jest Zarząd PZPN. 

  

11. Niniejsze zasady zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zarząd PZPN w dniu 23 lipca 2009 roku i obowiązują 

do zakończenia  sezonu rozgrywkowego 2009/2010. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

Uchwała nr XI/268 z dnia 23 lipca 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

dot. Zasad awansu i spadku sędziów asystentów szczebla centralnego 

(tekst jednolity) 
 

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

 

I. Przyjmuje się Zasady awansu i spadku sędziów asystentów szczebla centralnego 

na sezon rozgrywkowy 2009/2010 w następującym brzmieniu:  

 

Zasady awansu i spadku sędziów asystentów szczebla centralnego 

na sezon rozgrywkowy 2009/2010  

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

  

1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA co jest podstawowym 

warunkiem przystąpienia Polskiego Związku Piłki Nożnej do powyższej Konwencji. 

  

2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia asystent szczebla centralnego‖ oznacza sędziego 

uprawnionego do prowadzenia zawodów Ekstraklasy I i II ligi, Pucharu Polski, Pucharu Ekstraklasy, meczów 

barażowych, meczów „Młoda Ekstraklasa‖. 

  

3. Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym‖ należy przez to rozumieć cykl 

rozgrywkowy (jesień - wiosna). 

  

4. Sędzia asystent szczebla centralnego musi spełniać następujące wymagania: 

a) posiadać minimum średnie wykształcenie (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego 

KS ZPN kserokopia dokumentu poświadczającego poziom wykształcenia), 

b) posiadać sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę, 

c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 

d) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej  

e) osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach,  

f) nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego klubu sportowego posiadającego sekcję piłki  

nożnej.  

g) wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów. 

  

5. Sędziów asystentów szczebla centralnego dzieli się na dwie grupy: 

- grupa I  

 -  sędziowie asystenci  uprawnieni do prowadzenia zawodów Ekstraklasy, I ligi, Pucharu Polski, Pucharu 

Ekstraklasy oraz meczów barażowych, 

 

- grupa II – sędziowie asystenci uprawnieni do prowadzenia  zawodów I i  II  ligi, Pucharu Polski, 

.Pucharu Ekstraklasy oraz „Młodej Ekstraklasy‖.  

 

Awanse i spadki w obrębie tych grup odbywają się na podstawie warunków zawartych w niniejszych zasadach.  

Sędziowie I i II grupy prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani w 

obsadzie zawodów.  

Ilość otrzymywanych zawodów do prowadzenia przez sędziego nie podlega roszczeniom z jego strony oraz 

uzasadnianiu ze strony KS PZPN.  
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6. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów asystentów I i II grupy nadawane są na jeden sezon 

rozgrywkowy, a sędziom międzynarodowym na rok kalendarzowy według ustaleń FIFA i są równoznaczne z 

nadaniem licencji.. 

 

7. Awans i spadek sędziów asystentów I i II grupy następuje po zakończeniu całego sezonu rozgrywkowego. 

  

8. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN może przesunąć sędziego I grupy do II grupy, a sędziego II 

do macierzystego KS ZPN w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego gdy : 

a) nie przestrzega lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych zasadach;  

b) narusza normy etyczno-moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego asystenta ( w tym również, gdy 

zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie lub 

przestępstwa związane z korupcją w sporcie);  

c) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN. 

d) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie. 

  

9. O zasadach ustalania obsady sędziów asystentów szczebla centralnego decyduje Zarząd KS PZPN. 

  

Rozdział II. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów asystentów 

  

1. Dla sędziów asystentów poszczególnych grup ustala się następujące granice wieku: 

a) dla sędziów międzynarodowych - wg aktualnych ustaleń FIFA, 

b) dla sędziów I grupy - do 47 lat, 

c) dla sędziów II grupy - do 45 lat, 

d) dla sędziów awansujących po raz pierwszy do II grupy - do 40 lat . 

  

2. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego asystenta w danym roku kalendarzowym, a 

uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów przez sędziów I i II grupy tracą ważność 30 czerwca danego 

roku. 

  

3. Sędzia, który osiąga granice wieku w roku kalendarzowym, nie uzyskuje prolongaty swoich uprawnień od 

rundy jesiennej. 

  

4.  Na sezon 2009/2010 ustala się następujące ilości sędziów asystentów w grupach:  

I  grupa  – do 38 sędziów  

II grupa do  130  sędziów. 

  

5. Jeżeli w I i II grupie poza miejscami spadkowymi znajdą się sędziowie asystenci, którzy przekroczyli granicę 

wieku: 47 w I grupie i 45 lat w II grupie, to zostaną oni przekazani do Kolegium Sędziów macierzystego 

Związku Piłki Nożnej. Na zwolnione przez nich miejsca Zarząd KS PZPN ma prawo uzupełnić skład sędziów 

asystentów I lub II grupy zgodnie z postanowieniami podanymi w rozdziale II pkt 6. 

  

6. W każdym przypadku o uzupełnieniu listy sędziów I grupy i II grupy w sytuacji wyczerpania, bądź nie 

wyczerpania limitów określonych w pkt 4 decyduje Zarząd KS PZPN. 

 

Rozdział III. Egzaminy – obserwacje 

  

1. Na wszystkich zawodach  Ekstraklasy  I i II ligi , Pucharu Polski sędziowie asystenci są poddawani 

egzaminom praktycznym - obserwacjom. Oceny wystawiane są w skali 5,0 – 10,0 co 0,10.  

2. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego KS PZPN sporządza listę ocen z egzaminów praktycznych sędziów 

asystentów, dla poszczególnych grup oddzielnie, jako średnie arytmetyczne z ocen indywidualnych uzyskanych 

w ciągu całego sezonu rozgrywkowego. 

  

3. Do średniej oceny zalicza się wszystkie wyniki egzaminów praktycznych uzyskane na zawodach krajowych, 

do prowadzenia których został wyznaczony sędzia. 

  

4. Aby zostać sklasyfikowanym sędzia asystent musi przeprowadzić w sezonie rozgrywkowym minimum 8 

zawodów: 

a) asystenci I grupy – co najmniej 4 zawody w Ekstraklasie lub I lidze. 

b) asystenci II grupy – co najmniej 4 zawody w I lub II lidze . 

  

434



5. W przypadku otrzymania oceny 6,9 lub niższej z egzaminu praktycznego na zawodach Ekstraklasy I lub II ligi 

oraz Pucharu Polski Zarząd KS PZPN dokona analizy sprawozdania obserwatora lub zapisu video z meczu i 

podejmie stosowne decyzje: 

a- może unieważnić ocenę w przypadku rażącej pomyłki obserwatora w ocenie sędziego 

b- może poddać sędziego obserwacji na niższej klasie rozgrywkowej 

c- w przypadku niskiego poziomu sędziowania poddać sprawdzianowi komisyjnemu  

Sędzia asystent I grupy prowadzący zawody na poziomie niezadowalającym (dwukrotnie ocena 6,9 lub niższa w 

sezonie rozgrywkowym) zostanie przesunięty do II grupy, a sędzia asystent II grupy oddany do dyspozycji 

macierzystego KS ZPN. 

  

6. Sędzia asystent, który w trakcie sezonu został usunięty z danej grupy, przy sporządzaniu listy klasyfikacyjnej 

będzie wliczany do sędziów spadających. 

  

7. Sędzia asystent szczebla centralnego nie może prowadzić zawodów III ligi jako sędzia główny. 

 

Rozdział IV. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne 

  

1. W każdym sezonie rozgrywkowym KS PZPN organizuje następujące kursy i egzaminy: 

a) Centralny letni kurs dla sędziów asystentów I i II grupy,  

b) Centralny zimowy kurs dla sędziów asystentów I i II grupy, 

c) Konferencje szkoleniowo – unifikacyjne. 

  

2. Programy kursów i zakresy egzaminów ustalane są każdorazowo w odrębnym trybie. Na każdym kursie 

przeprowadzony jest egzamin teoretyczny i kondycyjny. 

 

3. KS PZPN może na kursie zimowym - w przypadku bardzo trudnych warunków 

atmosferycznych i terenowych ograniczyć zakres egzaminu kondycyjnego. 

  

4. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne dla sędziów asystentów I i II grupy mają charakter zaliczeniowy, przy 

czym minima zaliczeniowe wynoszą:  

a) dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi 

b) dla testu filmowego ( 70 % prawidłowych odpowiedzi ) o ile ten egzamin zostanie wprowadzony 

c) dla sprawdzianu kondycyjnego ( sprawdzian interwałowy ) 

Sprawdzian ten składa się z dwóch testów. Warunkiem zaliczenia tego sprawdzianu jest uzyskanie minimum 

zaliczeniowego z Testu 1 i Testu 2.  

  

Test 1:  

6 x 40 metrów w odstępach 1,5 minutowych – maksymalny dopuszczalny czas 6,2 sekundy dla każdego z 6 

szybkich biegów (dla sędziów międzynarodowych – 6,0). 

Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). 

Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym starcie. Jeśli 

dwa sprinty są niezaliczone, to sędzia nie zalicza tego testu. 

  

Test 2:  

Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. 

Na pierwszy gwizdek prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie 30 sekund z 

miejsca startu. Po czym mają oni 45 sekund na pokonanie 50 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka 

sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 30 sekund, po czym następuje przejście 50 metrów 

w czasie 45 sekund. To składa się na 1 okrążenie. (sędziowie międzynarodowi na przejście 50 metrów – limit 

40 sekund). 

Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia‖, którą wyznaczają 4 pachołki (3 

metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w 

„strefie chodzenia‖, to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem otrzymuje 

ostrzeżenie, za drugim zostaje wykluczony.  

Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia‖ przed następnym gwizdkiem. Minimalna ilość okrążeń do 

zaliczenia tego testu wynosi 10. Łącznie test ten nie może trwać więcej niż 15 okrążeń dla danego sędziego. 

  

5. W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja) Zarząd KS PZPN ma prawo zwolnić sędziego asystenta I 

lub II grupy od uczestniczenia w egzaminach. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia egzaminów przed 
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Komisją w terminie dodatkowym (uznawanym w tym przypadku jako pierwszy termin), wyznaczonym przez 

Zarząd KS PZPN. 

  

6. Sędziom asystentom delegowanym na zawody w I terminie egzaminów – wyniki osiągnięte w oficjalnym 

terminie poprawkowym zaliczone zostaną jakby uzyskane zostały w pierwszym terminie.  

Fakt ten nie powoduje wstrzymania tego sędziego w obsadzie zawodów do momentu zaliczenia egzaminów. 

  

7. Sędzia asystent I lub II grupy, który nie zaliczy jednego z egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego) lub 

obydwu w wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN terminie z uwzględnieniem punktu 4 a. - egzamin teoretyczny 

i kondycyjny zalicza w następnym wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN terminie. Sędzia nie jest uwzględniany 

w obsadzie zawodów.  

Po powtórnym nie zaliczeniu któregokolwiek z egzaminów w dodatkowym terminie sędzia ten zostanie 

przesunięty do niższej  grupy. 

  

8. Sędziowie II grupy poddający się egzaminom teoretycznym bądź kondycyjnym w drugim terminie lub 

zdający egzamin poprawkowy nie są brani pod uwagę przy awansach do I grupy. 

  

9. Przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego KS PZPN organizuje egzamin zaliczeniowy dla 

kandydatów na sędziów asystentów II grupy.  

Egzamin ten składa się z części teoretycznej oraz sprawdzianu kondycyjnego  - test interwałowy. 

Na egzamin zostaną powołani kandydaci na sędziów asystentów II grupy w ilości  niezbędnej do prowadzenia 

prawidłowej obsady zawodów, przy uwzględnieniu rekomendacji sędziów.  

Sędziowie, którzy zaliczą egzaminy zostaną powołani na centralny letni kurs sędziów szczebla centralnego.  

Dla sędziów kandydatów egzamin organizowany jest tylko w jednym terminie i tylko jego wyniki decydują o 

możliwości awansu. 

  

10. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo zwolnić sędziego I i II grupy od uczestnictwa w 

jednym z kursów. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia egzaminów przed Komisją w terminie 

dodatkowym wyznaczonym przez Zarząd. 

  

11. Sędzia asystent I i II grupy, który nie przystąpi do egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego) w 

pierwszym i drugim terminie, wyznaczonym z powodu nieobecności usprawiedliwionej, zostanie przekazany do 

dyspozycji Kolegium Sędziów. Jeżeli natomiast w jednym z kursów nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub 

kondycyjnego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN. 

Do momentu zdania egzaminu poprawkowego sędzia asystent nie będzie brany pod uwagę w obsadzie 

zawodów, a w przypadku nie zaliczenia egzaminu w terminie dodatkowym zostanie przekazany do dyspozycji 

macierzystego KS ZPN. 

  

12. Sędzia asystent, który nieusprawiedliwiony nie weźmie udziału w jednym z kursów, zostanie przekazany do 

dyspozycji KS ZPN. 

  

13. Sędzia asystent, który nie zaliczy jednego ze sprawdzianów w pierwszym terminie w dwóch kolejnych 

kursach, będzie przekazany do dyspozycji KS ZPN.  

  

14. Sędzia asystent I lub II grupy, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji 

potwierdzonej przez lekarza, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może egzamin powtórzyć po 

zgłoszeniu gotowości do testu sprawnościowego. W tym przypadku wyniki uzyskane z powtórzonego 

sprawdzianu kondycyjnego będą zaliczane jak przewidują zasady awansu i spadku – jak uzyskane w pierwszym 

terminie. 

    

Rozdział V. Listy klasyfikacyjne. 

  

1. Po zakończeniu każdej rundy  rozgrywkowej Zarząd KS PZPN ustala listy klasyfikacyjne sędziów asystentów 

dla każdej grupy oddzielnie. 

2. Końcową ogólną ocenę sędziego asystenta grupy I stanowią następujące składowe: 

a) średnia ocen uzyskanych od obserwatorów za przeprowadzone zawody 

b) ranking ustalony przez Komisję Szkoleniową  

c) ranking ustalony przez obserwatorów 

Na podstawie rankingu obu rund Zarząd KS PZPN ustala ostateczną listę klasyfikacyjną sędziów asystentów 

grupy I za sezon 2009/2010. 
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3. Po zakończeniu całego sezonu rozgrywkowego tworzy się listę klasyfikacyjną sędziów grupy II na podstawie 

średniej arytmetycznej z egzaminów praktycznych z całego sezonu 

rozgrywkowego (I i II liga, PP oraz PE wyznaczonego przez PZPN).  

  

4. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej punktacji na liście klasyfikacyjnej - 

końcowej, po zakończeniu sezonu o miejscu sędziego decyduje Zarząd KS PZPN. 

  

5. Sędzia asystent, który złoży rezygnację w trakcie trwania sezonu jest uwzględniany na ostatecznej liście 

klasyfikacyjnej po zakończeniu sezonu. Na jego miejsce (jeżeli nie był na miejscu spadkowym) ZPN od nowego 

sezonu może desygnować innego kandydata do grupy II. 

  

6. Sporządzone według niniejszych zasad listy sędziów asystentów zatwierdzone przez Zarząd KS PZPN,  

przekazane są do wiadomości Zarządowi PZPN.  

 

Rozdział VI. Awanse i spadki 

  

Ilość awansów i spadków  sędziów asystentów w poszczególnych klasach rozgrywkowych uzależniona jest od 

ilości awansów i spadków sędziów głównych dostosowanego do optymalnych warunków prowadzenia obsady 

zawodów. 

 

Rozdział VII. Zasady mianowania sędziów międzynarodowych 

  

1. Uprawnienia asystenta międzynarodowego na kolejny rok przy spełnieniu wszystkich innych warunków 

zawartych w niniejszych zasadach otrzymuje ten asystent, który w sezonie rozgrywkowym poprzedzającym 

moment nominacji zajął na liście czołowe miejsce ( do 20 ). 

  

2.  Sędziowie asystenci międzynarodowi muszą znać dobrze w mowie język angielski. Zasady sprawdzania 

znajomości języka obcego ustala Zarząd KS PZPN. 

 

3. Uprawnienia sędziego asystenta FIFA po raz pierwszy może uzyskać sędzia I grupy, który: 

a) nie przekroczył wieku 39 lat, 

b) przez co najmniej ostatnie dwa lata był sędzią asystentem grupy I i przeprowadził minimum 20 zawodów jako 

asystent w Ekstraklasie  lub I  lidze, 

c) na liście klasyfikacyjnej I grupy zajmuje odpowiednio wysokie miejsce, 

d) spełnia wszystkie warunki - wymogi określone przez FIFA dla tej klasy sędziów asystentów, 

e) został zatwierdzony przez Zarząd KS PZPN. 

  

4. Sędzia asystent FIFA uzyskuje prolongatę uprawnień na następny sezon rozgrywkowy, jeżeli spełnia 

następujące warunki: 

a) na zawodach krajowych i międzynarodowych uzyskuje dobre oceny, 

b) odpowiada warunkom podanym w rozdziale II pkt 1 niniejszych zasad w zakresie wieku, 

c) zostanie zatwierdzony przez Zarząd KS PZPN. 

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe 

  

1. Sędzia asystent I lub II grupy może być czasowo urlopowany – do 12 miesięcy – po uprzednim uzyskaniu 

zgody Zarządu KS PZPN. W stosunku do tych sędziów obowiązujące są wszystkie postanowienia niniejszych 

zasad dotyczące egzaminów.  

1a. Zgoda KS PZPN na czasowe urlopowanie każdorazowo ma zawierać następujące elementy: 

a) jednoznacznie długość okresu urlopowania, 

b) określać wymogi jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na nowy sezon rozgrywkowy, 

c) określać klasę rozgrywkową, do której sędzia może być uprawniony po skończonym urlopie i spełnieniu 

warunków określonych przez Zarząd KS PZPN, 

d) określać sposób klasyfikacji sędziego za dany sezon rozgrywkowy – w przypadku gdy urlopowanie 

rozpoczyna się w trakcie sezonu rozgrywkowego. 

  

2. Sędzia asystent ligowy może być przesunięty do grupy niższej bądź pozbawiony uprawnień sędziego 

asystenta szczebla centralnego w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jeśli: 

a) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomic - otrzyma dwa razy ocenę 6,9 lub ocenę niższą; lub 

b) naruszy normy etyczno moralne albo sportowe; lub 
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c) nie wykazuje niezbędnego zdyscyplinowania; lub 

d) nie uczestniczy aktywnie w działalności macierzystego KS ZPN w szczególności w pracy szkoleniowej lub 

nie przestrzega regulaminów i postanowień KS PZPN. 

  

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo wyznaczyć do prowadzenia zawodów o 

mistrzostwo  Ekstraklasy i I ligi w czasie każdej rundy rozgrywkowej wyróżniających się sędziów asystentów z 

II grupy. 

  

4. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd KS PZPN lub powołaną w tym celu komisję (na podstawie zapisu 

video), że obserwator zawyżył ocenę w sposób znaczący w stosunku do zdarzeń mających wpływ na końcowy 

wynik zawodów, Zarząd KS PZPN może nie brać pod uwagę wystawionej oceny.  

W tym przypadku zarówno w odniesieniu do sędziego jak i obserwatora zostaną zastosowane odpowiednie 

sankcje. 

  

5. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędziego asystenta z 

przedstawicielami klubów. 

Naruszenie powyższego zakazu spowoduje automatyczne wstrzymanie w obsadzie sędziego od prowadzenia 

zawodów na okres ustalony przez Zarząd KS PZPN. Niezależnie od tego odsunięcia, sprawa zostanie przekazana 

do Wydziału Dyscypliny PZPN. 

  

6. Sędzia piłki nożnej lub obserwator, który przyznał się do popełnienia korupcji w sporcie nie może 

pełnić funkcji sędziego lub  obserwatora. 

 

7. Sędzia lub obserwator skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne zostaje 

automatycznie skreślony z listy sędziów lub obserwatorów bez względu na posiadaną klasę. Ponowne 

nabycie uprawnień sędziego lub  obserwatora może nastąpić jedynie po zatarciu skazania. Przyjęcie na 

kurs kandydatów na sędziów piłki nożnej warunkowane jest  przedstawieniem zaświadczenia o 

niekaralności kandydata.  

 

8. Do interpretacji niniejszych zasad awansu i spadku upoważniony jest Zarząd KS PZPN  

  

9. Niniejsze zasady zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zarząd PZPN w dniu 

23 lipca 2009 r. i obowiązują począwszy do zakończenia sezonu rozgrywkowego 2009/2010. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

\ 

Uchwała nr XI/269 z dnia 23 lipca 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot.  

Zasad nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego 

(tekst jednolity) 

 

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

 

I. Przyjmuje się Zasady nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego w następującym brzmieniu: 

 

 Zasady nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA co jest podstawowym 

warunkiem przystąpienia Kolegium Sędziów PZPN do powyższej Konwencji. 

2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „obserwator" oznacza obserwatora szczebla centralnego, tzn.: 

Ekstraklasy, I i lI ligi. 

3. Uprawnienia obserwatora Ekstraklasy, I i II  ligi nadaje Zarząd Kolegium Sędziów PZPN składając 

informację Zarządowi PZPN. 

4. Wnioski w sprawie kandydatów na obserwatorów winny być składane przez Zarządy Kolegiów Sędziów ZPN 

oraz z inicjatywy własnej KS PZPN. 

5. KS PZPN posiada prawo weryfikacji przedkładanych list kandydatów zgłoszonych przez ZPN. 

6. KS PZPN może z własnej inicjatywy nadać uprawnienia obserwatora, mimo, że nie został zgłoszony przez 

macierzysty KS ZPN.  
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7. Obserwatorem Ekstraklasy, I i  II  ligi nie może być prezes, pracownik oraz działacz społeczny klubu 

piłkarskiego uczestniczącego w rozgrywkach szczebla centralnego a także osoba już  pełniąca funkcję delegata  ( 

z nadania Wydziału ds. Bezpieczeństwa ). 

8.  Uprawnienia obserwatora nadaje się na każdą rundę rozgrywkową przed jej rozpoczęciem i są równoznaczne 

z nadaniem licencji. 

9. Obserwator uprawniony do prowadzenia egzaminów praktycznych sędziów szczebla centralnego zostaje 

umieszczony na łącznej liście obserwatorów Ekstraklasy,  I i II ligi po zatwierdzeniu przez KS PZPN ( w tym 

obserwator nowej II ligi uprawniony tylko do tej klasy ). 

10.  Obserwator musi: 

a) posiadać minimum średnie wykształcenie (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego 

KS ZPN kserokopia dokumentu poświadczającego poziom wykształcenia), 

b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno – moralną, 

c) kierować się w swoim postępowaniu: obiektywizmem, rzetelnością oraz posiadać autorytet w organizacji 

sędziowskiej, 

d) odznaczać się wysokim poziomem znajomości Przepisów Gry w Piłkę Nożną i ich interpretacji, 

e) posiadać doświadczenie w prowadzeniu zawodów na szczeblu centralnym (jako sędzia główny lub asystent 

międzynarodowy w przypadku obserwatorów Ekstraklasy i I  ligi, lub minimum jako sędzia III ligi w przypadku 

obserwatorów II ligi). Powyższe nie dotyczy członków Zarządu Kolegium Sędziów PZPN.    

f) aktywnie uczestniczyć w działalności macierzystego Kolegium Sędziów, szczególnie w zakresie szkolenia 

(nie dotyczy członków komisji działających w ramach KS PZPN), 

g) uczestniczyć we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez KS PZPN oraz KS ZPN, 

h) wykazywać należytą dyspozycyjność przy obsadzie zawodów. 

11. KS PZPN ma prawo pozbawić tych uprawnień w trakcie rundy rozgrywkowej bez konieczności podawania 

przyczyny. 

12. Częstotliwość delegowania obserwatora na zawody piłkarskie leży w gestii Zarządu Kolegium Sędziów 

PZPN i nie podlega roszczeniom ze strony obserwatora, ani jego macierzystego ZPN. 

 

II. Postanowienia szczegółowe 

 

1.  Obserwatorem Ekstraklasy i I ligi może być były sędzia główny piłkarski, który prowadził zawody na tym 

szczeblu lub wyżej i aktualnie nie sędziuje zawodów na szczeblu centralnym oraz nie jest osobą najbliższą 

sędziego tej ligi. Ponadto uprawnienia obserwatora II ligi mogą być nadane kandydatowi, który posiada 

doświadczenie jako były sędzia główny III ligi  

2.  Liczbę obserwatorów Ekstraklasy, I i II ligi na każdą rundę rozgrywkową ustala każdorazowo KS PZPN.  

3. Przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej kandydaci na obserwatorów poddawani są szkoleniu oraz 

egzaminowi teoretycznemu, który ma charakter zaliczeniowy.  

4.  Zakres szkolenia, egzaminu i jego formę określa każdorazowo Zarząd KS PZPN. Zaliczenie egzaminu jest 

warunkiem nadania uprawnień obserwatora.  Minima zaliczeniowe wynoszą: 

a) w przypadku egzaminu teoretycznego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 

b) w przypadku egzaminu filmowego – 70% prawidłowych odpowiedzi (jeżeli taka forma egzaminu 

będzie również zastosowana).  

5. W uzasadnionych przypadkach kandydata na obserwatora można zwolnić z udziału w szkoleniu oraz ze 

złożenia sprawdzianu w pierwszym terminie. Nie zwalnia to jednak obserwatora od złożenia egzaminu w 

terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN.  

6. Kandydat ubiegający się po raz pierwszy o uprawnienia obserwatora po spełnieniu warunków określonych w 

niniejszych zasadach, musi; 

a) posiadać predyspozycje, wiedzę, obiektywizm i zaangażowanie, oraz umiejętność przekazywania wiedzy 

egzaminowanym sędziom. 

b) prowadzić w przeszłości zawody na szczeblu centralnym. 

7. Uprawnienia obserwatora wygasają:  

a)  po zakończeniu rundy rozgrywkowej, 

b)  po przekroczeniu 65 roku życia, 

c)  po złożeniu rezygnacji, 

d)  po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne PZPN, 

e)  w wyniku nie zastosowania się do przepisów i postanowień PZPN ( dotyczy to także spraw o 

charakterze korupcyjnym ). 

8. Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na obserwatorów oraz nadawania uprawnień 

obserwatorów mają charakter nominacji i nie podlegają zaskarżeniu. 
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III. Postanowienia końcowe 

 

1. Obserwator może być okresowo urlopowany. O zaliczeniu obserwatora po urlopie do Ekstraklasy, I lub II ligi 

oraz o zakresie złożenia niezbędnego w tym celu sprawdzianu teoretycznego decyduje Zarząd KS PZPN. 

2.  Zarząd KS PZPN może czasowo zawiesić uprawnienia obserwatora Ekstraklasy, I i II ligi, albo skreślić go z 

listy, jeżeli: 

a) nie uczestniczy w działalności macierzystego Kolegium Sędziów, 

b) ocenia sędziów nieobiektywnie, nieadekwatnie do ich umiejętności przez zawyżanie lub zaniżanie not oraz 

sporządza arkusze obserwacji z zawodów niezgodnie z wytycznymi KS PZPN. 

c) kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z przedstawicielami klubów rozgrywających zawody, na które 

został wyznaczony. W tym przypadku sprawa zostanie przekazana do Wydziału Dyscypliny PZPN. 

3.  W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN może w czasie rundy rozgrywkowej nadać uprawnienia 

obserwatora Ekstraklasy, I lub II ligi przy spełnieniu wszystkich wymogów ujętych w niniejszych zasadach.  

4.  Przewodniczący KS PZPN ma prawo do przeprowadzania egzaminów praktycznych (obserwacji ) wszystkim 

sędziom szczebla centralnego. 

5. Sędzia piłki nożnej lub obserwator, który przyznał się do popełnienia korupcji w sporcie nie może 

pełnić funkcji sędziego lub  obserwatora. 

6. Sędzia lub obserwator skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne zostaje 

automatycznie skreślony z listy sędziów lub obserwatorów bez względu na posiadaną klasę. Ponowne 

nabycie uprawnień sędziego lub  obserwatora może nastąpić jedynie po zatarciu skazania. Przyjęcie na 

kurs kandydatów na sędziów piłki nożnej warunkowane jest  przedstawieniem zaświadczenia o 

niekaralności kandydata.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do zakończenia sezonu rozgrywkowego 

2009/2010.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XII/305 z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyznania  

pomocy z Funduszu Pomocy Powodzianom  

 

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

 

I. Realizując Uchwałę nr XI/261 z dnia 23 lipca  2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

utworzenia Funduszu Pomocy Powodzianom przyznaje się następujące kwoty Związkom Piłki Nożnej, które 

wystąpiły do PZPN o wsparcie finansowe dla klubów poszkodowanych w powodzi: 

 

Małopolski ZPN – 20.000 PLN, 

Dolnośląski ZPN – 12.500 PLN, 

Opolski ZPN – 25.000 PLN, 

Śląski ZPN – 12.500 PLN. 

 

II. Kwoty , o których mowa w ust. I poszczególne Związku Piłki Nożnej rozdysponują na rzecz klubów 

poszkodowanych w powodzi, która nawiedziła południowe regiony Polski w czerwcu 2009 roku.  

 

III. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Departamentowi Finansowo-

Księgowemu PZPN. 

 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XII/306 z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr II/16  

z dnia 9 lutego 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III ligi.  

 

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

 

I. W Uchwale nr II/16 z dnia 9 lutego 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III ligi § 25 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 25 Wnioski o nadanie licencji kluby powinny składać w terminie do 15 czerwca każdego roku 

kalendarzowego. „ 

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XII/307  z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Młodzieżowej Reprezentacji Polski w 

Futsalu U-19  

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

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Futsalu powołuje się Młodzieżową  Reprezentację  Polski w Futsalu 

U-19.  

II.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

308 

 

Uchwała nr XII/308 z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Ośrodków Szkolenia Sportowego 

Młodzieży o specjalności piłka nożna kobiet  

 

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

 

I. Powołuje się cztery następujące Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży o specjalności piłka nożna kobiet : 

1) Licealny OSSM w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie przy współpracy z klubem Medyk 

Konin, 

2) Akademickie Liceum ogólnokształcące w Białe Podlaskiej we współpracy z klubem AZS PWSZ Biała 

Podlaska, 

3) Wojewódzki Ośrodek Piłkarstwa Kobiecego przy współpracy z Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym 

Szkoły Sportowej w Krakowie, 

4) OSSM przy TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

309 

 

Uchwała nr XII/309 z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania trenerów edukatorów  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Na wniosek Wydziału Szkolenia PZPN powołuje się następujące osoby na funkcję trenerów edukatorów 

odpowiedzialnych z ramienia PZPN za nadzór nad wszelkimi szkoleniami instruktorów i trenerów, zgodnymi z 

Konwencją Trenerską UEFA, prowadzonymi w Polsce pod auspicjami PZPN: 

 

 1. Antoni Piechniczek – Wiceprezes PZPN ds. szkoleniowych, 

 2. Dariusz Śledziewski  - Dyrektor Szkoły Trenerów PZPN, 

 3. Jerzy Engel – Dyrektor Sportowy PZPN, 

4. Wojciech Łazarek – Przewodniczący  Komisji Wysokiego Wyczynu w Wydziale Szkolenia PZPN, 

5. Piotr Maranda – Sekretarz Szkoły Trenerów PZPN, 

6. Andrzej Strejlau – Prezes Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej 

7. Stefan Majewski –  Trener Reprezentacji U-23. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/310 z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

uzupełnienia składu Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Licencji klubowych II ligi do składu ww. Komisji powołuje się 

Pana Andrzeja Palczewskiego.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XIII/09 

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2009 ROKU 
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Uchwała nr XIII/311 z dnia 17 września 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zawarcia porozumienia o rozwiązaniu  

„umowy zlecenia” z Panem Leo Beenhakkerem 

 

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

 

I. Zarząd PZPN niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Panem Leo Beenhakkerem porozumienia w sprawie 

rozwiązania „umowy zlecenia‖ zawartej w dniu 21 października 2006 roku przez Polski Związek Piłki Nożnej z 

Panem Leo Beenhakkerem (zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 13 listopada 2007 roku), zgodnie z przedłożonym 

projektem tego porozumienia. 

 

II. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

       

  Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr XIII/312 z dnia 17 września 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie rozwiązania kontraktów i umów o pracę z osobami,  

wchodzącymi w skład sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski  

 

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

 

I. Rozwiązuje się kontrakty i umowy o pracę z osobami wchodzącymi w skład sztabu szkoleniowego 

reprezentacji Polski.  

 

II. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato   

 

 

313 

 

Uchwała nr XIII/313 z dnia 17 września 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zwołania  

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt g) w zw. art. 31 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I.  Zwołuje się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN, które odbędzie się w Hotelu Sheraton w Warszawie 

w dniu 20 grudnia 2009 roku (niedziela) o godz. 10.30 - w I terminie i o godz. 11.00 – w II terminie. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/314 z dnia 17 września 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

powołania Zespołu Roboczego ds. organizacji 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN 

 

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

 

I. Powołuje się Zespół Roboczy ds. organizacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego  Delegatów PZPN w 

następującym składzie: 

1. Rudolf Bugdoł  

2. Jan Bednarek  

3. Janusz Matusiak  

4. Zdzisław Kręcina  

5. Kazimierz Greń 

6. Edward Potok  

7. Andrzej Padewski  

8. Eugeniusz Nowak  

9. Daniel Miazga 

10. Mirosława Kulesza  

11. Władysław Szypuła 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/315 z dnia 17 września 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. zmian statutowych 

 

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

 

I. Powołuje się Zespół Roboczy ds. zmian statutowych w następującym składzie: 

 

1. Józef Komandzik 

2. Marcin Animucki   

3. Zbigniew Lach  

4. Jarosław Ostrowski 

5. Marek Hławko  

6. Maciej Bukowiecki 

7. Grzegorz Antczak    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

316 

 

Uchwała nr XIII/316 z dnia 17 września 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania preliminarza  

budżetowego PZPN na rok 2010 i prognozy finansowej na lata 2010-2012  

 

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

 

I. Powołuje się Zespół Roboczy ds. opracowania preliminarza budżetowego PZPN na 

rok 2010 i prognozy finansowej na lata 2010-2012 w następującym składzie: 

 

1. Rudolf Bugdoł     

2. Stefan Antkowiak 

3. Witold Dawidowski  

4. Mirosław Malinowski  

5. Ireneusz Serwotka 

6. Jacek Masiota   

7. Zdzisław Drobniewski  

8. Janina Kozakiewicz  

9. Krzysztof Rola-Wawrzecki 

10. Krystyna Białecka  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

317 

 

Uchwała nr XIII/317 z dnia 17 września 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania sprawozdania z działalności Zarządu w 2009 

roku  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) postanawia się, co następuje: 
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I. Powołuje się Zespół Roboczy ds. opracowania sprawozdania z działalności Zarządu w 2009 roku w 

następującym składzie: 

 

1. Adam Olkowicz  

2. Antoni Piechniczek 

3. Zdzisław Kręcina 

4. Jerzy Engel 

5. Janusz Atlas 

6. Jakub Kwiatkowski  

7. Elżbieta Klimaszewska   

8. Jerzy Figas 

    

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

318 

 

Uchwała nr XIII/318 z dnia 17 września 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zwołania spotkania inaugurującego obchody 90-lecia 

istnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 

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

  

I. Niniejszym zwołuje się na dzień 19 grudnia 2009 roku, godz. 15:00, w Warszawie (Hotel Sheraton) spotkanie 

inaugurujące obchody 90-lecia istnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

II. Upoważnia się Komitet Organizacyjny Obchodów 90-lecia istnienia PZPN do opracowania programu 

spotkania, o którym mowa w pkt I.   

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.           

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

319 

 

Uchwała nr XIII/319 z dnia 17 września 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki 2009 roku w sprawie powołania pełnomocnika do odbycia 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki EURO 2012 – Polska sp. z o.o. celem 

dokonania zmian umowy Spółki 

 

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN), będącego wyłącznym udziałowcem spółki EURO 2012 – 

Polska sp. z o.o., postanawia powołać pełnomocnika PZPN w osobie  

adw. dr Marcina Wojcieszaka, do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki EURO 

2012 – Polska sp. z o.o. w celu dokonania następujących zmian umowy tejże Spółki. 

 

1. Postanowienie § 1 umowy Spółki otrzyma nowe, następujące brzmienie: Głównym celem działalności Spółki 

jest prowadzenie działalności zmierzającej do przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wspólnie z 

Europejską Unią Piłkarską (dalej UEFA)Mistrzostw Europy 2012 na terenie Polski.   

 

2. Postanowienie § 2 umowy Spółki otrzyma nowe, następujące brzmienie: Spółka prowadzona będzie pod firmą 

EURO 2012 Polska sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu EURO 

2012 Polska sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.  

 

3. Postanowienie § 6 ust.1 umowy Spółki zostanie skreślone, a dalsze ustępy otrzymują odpowiednio 

zmniejszoną numerację.  

 

4. Postanowienie § 14 pkt.12 umowy Spółki zostanie skreślone, a dalsze ustępy otrzymują odpowiednio 

zmniejszoną numerację.  
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5. Postanowienie §19 ust.1 umowy Spółki otrzyma nowe, następujące brzmienie: Zarząd Spółki składa się z 

jednej do trzech osób powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres czteroletniej kadencji.  

 

6. Postanowienie § 19 ust.3 umowy Spółki otrzyma nowe, następujące brzmienie: Zarząd Spółki może 

rozporządzić prawem lub zaciągnąć zobowiązanie do świadczenia bez zgody Zgromadzenia Wspólników do 

kwoty stanowiącej równowartość w złotych polskich 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), EUR netto. 

 

7. Postanowienie § 19 ust.5 umowy Spółki otrzyma nowe, następujące brzmienie:  

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do składania podpisów w imieniu Spółki 

upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu wraz z prokurentem.  

 

8. Postanowienie § 19 ust.6 umowy Spółki otrzyma nowe, następujące brzmienie: Szczegółowy zakres i tryb 

pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu. Ustalenie treści  

i dokonywanie zmian w Regulaminie Zarządu należy do kompetencji Zarządu.  

 

9. Postanowienie § 20 umowy Spółki otrzyma nowe, następujące brzmienie: Komisja Rewizyjna składa się z 

trzech do sześciu członków. Trzech członków Komisji Rewizyjnej powoływanych jest przez Zgromadzenie 

Wspólników Spółki, a trzech dalszych jest wyznaczanych przez UEFA, która wyznacza także Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są lub wyznaczani na okres czteroletniej 

kadencji.  

 

10. Postanowienie § 21 ust.1 umowy Spółki otrzyma nowe następujące brzmienie: Komisja Rewizyjna zbiera się 

na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto Komisja Rewizyjna zbiera się na wniosek, co najmniej dwóch jej 

członków lub na wniosek Zarządu Spółki.  

 

11. Postanowienie § 14 pkt.16 umowy Spółki zostanie skreślone, a dalsze ustępy otrzymują odpowiednio 

zmniejszoną numerację.  

 

12. Postanowienie § 21 ust.5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Szczegółowy zakres i tryb pracy Komisji 

Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej. Ustalenie treści i dokonywanie zmian w Regulaminie 

Komisji Rewizyjnej należy do kompetencji Komisji Rewizyjnej.  

 

13. Do § 22 ust.2 zostaną dodane kolejne pkt, o następującym brzmieniu: f) zapraszanie członków Zarządu 

Spółki na posiedzenia Komisji Rewizyjnej, g) uzyskiwanie informacji od Zarządu Spółki na temat stanu 

przygotowań do organizacji turnieju UEFA EURO 2012.  

Pełnomocnik jest uprawniony do podejmowania uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 

także w zakresie innych niż wyżej określone zmian umowy Spółki bądź modyfikacji zmian wyżej już 

określonych (w szczególności w zakresie ustalenia sposobu reprezentacji Spółki oraz kwestii obowiązku 

uzyskania przez Zarząd Spółki zgody Zgromadzenia Wspólników na podejmowanie czynności z uwagi na 

wartość przysporzenia lub zobowiązania). Podejmując uchwały w zakresie jak określono w zdaniu poprzednim 

pełnomocnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że każda dokonywana zmiana lub modyfikacja umowy 

Spółki została uprzednio uzgodniona z UEFA.  

Pełnomocnik jest także uprawniony do przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

320 

 

Uchwała nr XIII/320 z dnia 17 września 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany uchwały nr 14/115 z dnia  29 września 2000 

roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

 

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

 

I. W Uchwale nr 14/115 z dnia 29 września 2000 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 

stawek dobowych dla trenerów asystentów, lekarzy, masażystów oraz kierowników drużyn wszystkich zespołów 

reprezentacyjnych młodzieżowych i juniorskich wprowadza się następujące zmiany: 
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1. W pkt 1 skreśla się sformułowanie „lekarzy i‖, zaś wyrazy „po 150 złotych‖ zastępuje się wyrazami „po 200 

złotych‖.  

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Uchwała nr 14/115 z dnia 29 września 2009 roku Prezydium  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej    

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu PZPN postanwia się, co nastepuje: 

 

1. Na wniosek Wydziału Szkolenia PZPN zatwierdza się stawki dobowe w wysokości 200 złotych /doba dla 

trenerów asystentów, masażystów oraz kierowników drużyn wszystkich zespołów reprezentacyjnych 

młodzieżowych i juniorskich. 

 

2. Ustala się, że przy poszczególnych reprezentacjach może być zaangażowanych: jeden asystent, jeden lekarz, 

jeden masażysta i jeden kierownik drużyny, z wyjątkiem reprezentacji U-21, gdzie może być zaangażowanych 

dwóch asystentów, jeden lekarz, dwóch masażystów i jeden kierownik drużyny. 

 

3. Czas pobytu dla rozliczeń wynikających z ust. 1 określa się na podstawie przepisów o podróżach służbowych 

na ternie kraju. 

 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN 
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Uchwała nr XIII/321 z dnia 17 września 2009 roku Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie podziału środków finansowych uzyskanych z tytułu umów bukmacherskich zawartych przez 

PZPN z zakładami bukmacherskimi 

 

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

 

I. Ustala się, iż kwota uzyskana z tytułu umów bukmacherskich zawartych przez PZPN z zakładami 

bukmacherskimi w wysokości 1.013.000 zł netto zostanie podzielona w następujący sposób: 

a) na rzecz PZPN – 202.600 zł (20%), 

b) na rzecz PLP – 448.600 zł (44%), 

c) na rzecz II ligi (dwie grupy) – 361.800 zł (36%).  

 

II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Departamentowi Finansowemu PZPN.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

322 

 

Uchwała nr XIII/322 z dnia 17 września 2009 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki nożnej w sprawie podziału nagrody dla zespołów  

uczestniczących w meczu finałowym o Puchar Polski 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, ci następuje: 
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I. Przyjmuje się następujący podział nagrody sponsora Pucharu Polski - firmy Remes - dla zespołów 

uczestniczących w meczu finałowym o Puchar Polski, który zostanie rozegrany w Bydgoszczy, w dniu 3 maja 

2010 roku: 

 

400.000 zł – za zajęcie I miejsca 

100.000 zł – za zajęcie II miejsca. 

 

II. Traci moc Uchwała nr XI/260 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki nożnej w sprawie 

podziału nagrody dla drużyn uczestniczących w meczu finałowym o Puchar Polski.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/323 z dnia 17 września 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia cen   

biletów na mecz Polska-Słowacja – na Stadionie Śląskim  

w Chorzowie w dniu 14 października 2009 roku 

 

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

 

I. Ustala się następujące ceny biletów na mecz Polska-Słowacja – na Stadionie Śląskim w Chorzowie w dniu 14 

października 2009 roku: 40 zł, 70 zł, 100 zł, 130 zł, 160 zł i 220 zł 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/324 z dnia 17 września 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego  

 

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

 

I. Powołuje się Pana Piotra Bębenka na funkcję Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/325 z dnia 17 września 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

powołania trenera reprezentacji futsalu 

 

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

 

I.  Trenerem reprezentacji futsalu, wyłonionym w drodze konkursu, jest Pan Vlastimil Bartosek.   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XIII/326 z dnia 17 września 2009 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  Panią Annę Grzegółkę 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 XIII/327 z dnia 17 września 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

zmian w składzie Wydziału Piłkarstwa Kobiecego 

 

Na podstawie art. 58 § 3 postanawia się, co następuje: 

 

I. W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się Panią Ewę Żyłę ze składu Wydziału Piłkarstwa Kobiecego 

PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr XIII/328 z dnia 17 września 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

kandydatów na sędziów międzynarodowych na rok 2010 

 

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

 

I. Zatwierdza się i przyjmuje do przedłożenia do akceptacji władzom FIFA listy kandydatów na sędziów 

międzynarodowych na rok 2010: 

 

Sędziowie główni: 

1. Marcin Borski  - Mazowiecki ZPN 

2. Paweł Gil   - Lubelski ZPN 

3. Robert Małek   - Śląski ZPN 

4. Tomasz Mikulski  - Lubelski ZPN 

5. Hubert Siejewicz - Podlaski ZPN 

6. Marcin Szulc  - Mazowiecki ZPN 

 

Sędziowie asystenci: 

1. Marcin Borkowski  - Lubelski ZPN 

2. Marcin Lis  - Śląski ZPN 

3. Krzysztof Myrmus  - Śląski ZPN 

4. Rafał Rostkowski  - Mazowiecki ZPN 

5. Piotr Sadczuk  - Lubelski ZPN   

6. Konrad Sapela  - Łódzki ZPN 

7. Radosław Siejka - Łódzki ZPN 

8. Paweł Sokolnicki - Mazowiecki ZPN 
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9. Maciej Szymanik - Mazowiecki ZPN 

10. Maciej Wierzbowski  - Pomorski ZPN 

 

Sędzie główne: 

1. Małgorzata Buchowska - Lubuski ZPN 

2. Monika Mularczyk - Łódzki ZPN 

3. Karolina Radzik  - Opolski ZPN 

4. Justyna Zając   - Lubuski ZPN 

 

Sędzie asystentki: 

1. Anna Dąbrowska  - Mazowiecki ZPN 

2. Olga Pietrzykowska  - Wielkopolski ZPN 

3. Kinga Seniuk-Mikulska - Lubelski ZPN 

4. Katarzyna Wierzbowska- Pomorski ZPN   

    

Sędziowie halowi: 

1. Tomasz Frąk  - Świętokrzyski ZPN 

2. Jacek Ligienza  - Lubelski ZPN 

3. Szymon Lizak  - Wielkopolski ZPN 

4. Sebastian Stawicki - Łódzki ZPN 

 

Sędziowie piłki plażowej:   

1. Łukasz Araszkiewicz - Wielkopolski ZPN 

2. Łukasz Ostrowski - Zachodniopomorski ZPN 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato      
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Uchwała nr XIII/329 z dnia 17 września 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. ustalenia 

ekwiwalentu dla klubu  Sandecja Nowy Sącz za wyszkolenie zawodnika Dawida Jańczyka 

 

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

 

I. Powołuje się Zespołu Roboczego ds. ustalenia ekwiwalentu dla klubu Sandecja Nowy Sącz za wyszkolenie 

zawodnika Dawida Jańczyka w następującym składzie: 

 

1. Zdzisław Drobniewski 

2. Witold Dawidowski 

3. Andrzej Wach 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/330 z dnia 17 września 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołanie trenera reprezentacji narodowej Polski 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Stefana Majewskiego na trenera reprezentacji narodowej Polski. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XIV/09 

Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU 
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Uchwała nr XIV/331 z dnia 6 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   

przedstawiciela PZPN do Rady Nadzorczej Ekstraklasa S.A. 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Zdzisława Drobniewskiego jako przedstawiciela PZPN w Radzie Nadzorczej Ekstraklasa 

S.A.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIV/332 z dnia 6 października 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie wysokości nagród przysługujących klubom z tytułu uczestnictwa w rozgrywkach Remes 

Pucharu Polski w sezonie 2009/2010 

 

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

 

I. Ustala się niżej wymienione wysokości nagród dla klubów z tytułu uczestnictwa w rozgrywkach Remes 

Pucharu Polski w sezonie 2009/2010:  

 

1)  I  tura rundy wstępnej  - każdy z uczestników - 5 000 PLN;  

  

2)  II  tura rundy wstępnej - zespoły, które uzyskały awans do I rundy PP – 10 000 PLN; 

 

3)  I  runda PP -  zespoły, które uzyskały awans do 1/16 finału – 10 000 PLN;  

- zespoły, które odpadły z rywalizacji, a przystąpiły do rozgrywek 

na  tym etapie – 5000 PLN; 

 

4)  1/16 finału PP  -  zespoły, które uzyskały awans do 1/8 finału – 10 000 PLN;  

- zespoły, które odpadły z rywalizacji, a przystąpiły do rozgrywek 

na tym etapie – 10 000 PLN; 

 

5)  1/8 finału PP    - każdy z 8 zwycięzców - 20 000 PLN;  

 

6)  ¼ finału PP   - każdy z 4 zwycięzców - 30 000 PLN;    

 

7)  ½ finału PP   - każdy z 2 zwycięzców - 40 000 PLN;    

 

 

II. Nagrody nie przysługują klubom, które wycofały się lub nie przystąpiły do rozgrywek o Remes Puchar Polski 

w sezonie 2009/2010. 

III. Realizację Uchwały powierza się Departamentowi Rozgrywek i Licencji PZPN oraz Departamentowi 

Finansowo – Księgowemu PZPN.  

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                     Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIV/333 z dnia 6 października 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego  

 

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

 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego w następującym brzmieniu:  

 

Regulamin Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego  

 

§ 1 

Wydział Piłkarstwa Profesjonalnego, zwany dalej „Wydziałem" jest organem wykonawczym Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej, powołanym do realizacji zadań określonych niniejszą uchwałą. 

 

§ 2 

1. W skład Wydziału wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz od 9 do 12 członków, w 

liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowej działalności Wydziału. 

2. Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. 

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

Przewodniczącego Wydziału, Zarząd PZPN spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby Ekstraklasy, I i II ligi.  

 

§ 3 

1.   Całokształtem prac i działalnością Wydziału kieruje na bieżąco jego Przewodniczący. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom i pracom Wydziału przewodniczy 

Wiceprzewodniczący, bądź wyznaczony członek Wydziału, upoważniony każdorazowo przez 

Przewodniczącego Wydziału. 

3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Wydziału organem powołanym do załatwiania spraw i podejmowania 

decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki w zakresie   działalności Wydziału jest Prezydium Wydziału, 

składające się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz wyznaczonego członka Wydziału.  

4. Wszystkie uchwały i decyzje Prezydium muszą być zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Wydziału. 

 

§ 4 

1. Do kompetencji Wydziału należy w szczególności: 

a)     analiza uwarunkowań ekonomiczno-prawnych funkcjonowania piłkarstwa profesjonalnego w Polsce oraz 

formułowanie wynikających stąd wniosków, 

b) ocena funkcjonowania w polskim prawie sportowych spółek akcyjnych w kontekście nowych form prawnych 

klubu piłkarskiego proponowanych przez ustawodawcę, 

c) analiza rozwiązań finansowo- prawnych i podatkowych istniejących w polskiej piłce nożnej oraz 

przedstawianie propozycji zmian systemowych w tym zakresie, 

d) określanie warunków ekonomiczno-prawnych i sportowych sprzyjających podniesieniu poziomu klubów 

występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej, w sposób gwarantujący stały udział najlepszych z nich w 

europejskich pucharach, 

e) analiza regulacji prawnych dotyczących statusu polskich piłkarzy w kontekście unormowań FIFA i UEFA, 

f) przedstawianie władzom Związku propozycji kryterium podziału piłkarzy na amatorów i zawodników 

profesjonalnych,  

g) ocena działalności agentów ds. piłkarzy,      

h)   realizacja innych zadań powierzonych przez Zarząd PZPN. 

 

§ 5 

1.  Posiedzenia Wydziału odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące, w ustalonych terminach. 

2.  Posiedzenia Wydziału zwołuje i prowadzi Przewodniczący Wydziału, względnie osoba przez niego 

upoważniona.  

3.  Uchwały Wydziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. 

4.  W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia lub wyznaczonego przez niego 

członka Wydziału prowadzącego zebranie. 

5. Reasumpcja uchwały może być podjęta na tym samym posiedzeniu, większością 2/3 głosów w obecności tych 

samych członków, którzy podejmowali uchwałę. 

6. Uchwały wymagające decyzji Zarządu PZPN są uzasadniane.  
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§6 

1. Posiedzenia Wydziału są protokołowane. 

2.Sekretarz Wydziału prowadzi dokumentację (akta i protokoły), które są przechowywane w Biurze Związku.  

 

§7 

Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu PZPN. 

 

§8 

Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie przez Zarząd PZPN. 

 

§9 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§ 10 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIV/334 z dnia 6 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania składu  

Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN 

 

Na podstawie art.  34 § 1 pkt l) w zw. z art. 58 par. 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego do składu ww. Wydziału powołuje się 

następujące osoby: 

 

1. Władysław Szypuła (Podbeskidzie Bielsko-Biała) – Wiceprzewodniczący  

2. Zbigniew Słobodzian (Śląsk Wrocław)  – Członek 

3. Jolanta Papuga (Pelikan Łowicz)   – Członek 

4. Grzegorz Wołągiewicz (Wigry Suwałki)   – Członek 

5. Piotr Kubera (Wisła Płock)    – Członek 

6. Tomasz Frąk (KSZO Ostrowiec)   – Członek   

7. Piotr Mosór (Ruch Chorzów)    – Członek  

8. Łukasz Jachym (GKS Tychy)    – Członek 

9. Jarosław Dunajko (Flota Świnoujście)   - Członek  

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XIV/335 z dnia 6 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany Uchwały nr V/80  z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji 

dla klubów II ligi na sezon 2008/2009 i następne 

 

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

 

I. W  Uchwale nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie  licencji dla klubów II ligi na 

sezon 2008/2009 i następne wprowadza się następujące zmiany:  

  

1. W  § 5 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego 

o nie zaleganiu w podatkach przez klub lub stosowną decyzję o układzie ratalnym.‖ 
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2. W § 5 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne  i innych zobowiązań 

lub stosowną umowę o układzie ratalnym.‖  

  

3. W § 5 ust. 2 pkt. 4 po sformułowaniu „boisk)‖ dodaje się  wyrazy „na cały sezon.‖  

  

4. W § 5 dodaje ust. 4 w  brzmieniu: „Okres ważności dokumentów, o których mowa w ust.2 pkt.1, 2 i 3 wynosi 

trzy miesiące.‖  

  

5. W § 16 ust. 2 skreśla się sformułowanie „lub jej przedłużenia‖.  

  

6. W § 18 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Wnioski o nadanie licencji należy składać w okresie 

od 1 maja do 15 maja danego roku lub do 30 czerwca danego roku - w przypadku klubów, które uzyskały prawo 

do gry w II lidze w wyniku awansu z III ligi.‖ 

  

7. W § 21 dodaje się ust. 2 w  brzmieniu: „Przyznając licencję Komisja może orzec nadzór nad działalnością 

klubu w zakresie finansów i infrastruktury sportowej.‖ 

  

8. W § 21 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje numerację ust. 3. 

  

9. W nowym § 21 ust. 3 pkt. 6 otrzymuje nowe, następujące  brzmienie: „informację o nadzorze, jeżeli taki 

został orzeczony.‖ 

  

10.W nowym § 21 ust. 3 dotychczasowy pkt.6 otrzymuje numerację pkt.7.  

  

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  

 

III. Niniejsza  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

zm. Uchwała nr IX/217 z dnia 17.06.2009r. 

zm. Uchwała nr XIV/335 z dnia 6.10.2009r. 

 

 

Uchwała nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 2010/2011 i następne 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) w zw. z art. 12 § 1 pkt 23) Statutu PZPN i art. 12 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 z późn. zmian.) postanawia się, co 

następuje:         

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejsza Uchwała określa zasady nadawania, odmowy nadania, zawieszania lub pozbawienia licencji 

uprawniających kluby piłkarskie do udziału w rozgrywkach  o mistrzostwo II ligi. 

§ 2 

Posiadanie licencji, o której mowa w § 1 stanowi warunek uczestnictwa klubu II-ligowego w rozgrywkach 

prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej. 

§ 3 

Uzyskanie przez kluby piłkarskie licencji, o których mowa w § 1 i 2 uzależnione jest od spełnienia przez nie 

kryteriów prawnych, sportowych, dotyczących infrastruktury, personelu i administracji oraz finansowych, a 

ponadto od złożenia przez władze klubu oświadczeń o przestrzeganiu obowiązujących przepisów sportowych 

oraz uchwał i decyzji PZPN i Związku Piłki Nożnej, którego klub jest członkiem. 
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II.KRYTERIA PRAWNE 

§ 4 

1. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo II ligi 

prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, mogą uczestniczyć kluby posiadające formę prawną 

stowarzyszenia kultury fizycznej lub  spółki akcyjnej, będące członkami właściwego Związku Piłki Nożnej oraz 

PZPN. 

2. Klub posiadający licencję nadaną przez PZPN nie może bez jego zgody uczestniczyć w jakichkolwiek 

rozgrywkach prowadzonych przez inny podmiot w kraju lub zagranicą. 

§ 5 

1. Wniosek o nadanie licencji dla klubu II ligi sporządza się na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Do wniosku każdy klub II-ligowy załącza następujące dokumenty: 

    1) wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane   

        dotyczące formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz, 

    2) zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach  

        przez klub lub stosowną decyzję o układzie ratalnym,   

    3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

        o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i innych  

        zobowiązań przez klub lub stosowną umowę o układzie ratalnym, 

    4) dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów piłkarskich (w tym  

        stadionu lub boisk na cały sezon), 

    5) pisemną deklarację klubu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) dotyczącą: 

        a) uznania PZPN jako jedynego podmiotu uprawnionego do organizowania  

            i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo II ligi, 

        b) prawidłowości dokumentacji licencyjnej przedstawionej do Związku, 

    6) oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej Uchwały, stanowiące  

        załącznik nr 3, 

    7) kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej, 

    8) dokumenty przewidziane w § 7 niniejszej Uchwały. 

3. Klub powinien niezwłocznie zawiadomić Polski Związek Piłki Nożnej o wszelkich   zmianach w 

dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4. 

4. Okres ważności dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 wynosi trzy miesiące. 

 

III.KRYTERIA SPORTOWE  

§ 6 

Klub wnioskujący o licencję powinien stwarzać warunki do szkolenia i opieki medycznej nad piłkarzami, a 

zwłaszcza grupami młodzieżowymi oraz posiadać wykwalifikowanych trenerów, instruktorów oraz odpowiedni 

personel medyczny do ich dyspozycji. 

§ 7 

Do wniosku o nadanie licencji należy ponadto dołączyć: 

1) kopię umowy dot. zatrudnienia trenera pierwszej drużyny, posiadającego klasę   

    mistrzowską, I lub II klasę oraz licencję wydaną przez Wydział Szkolenia PZPN, 

2) kopię umowy dot. zatrudnienia co najmniej jednego lekarza posiadającego licencję   

    PZPN,    

3) kopię umowy dot. zatrudnienia co najmniej jednego wykwalifikowanego masażysty, 

4) zobowiązanie w przedmiocie zapewnienia udziału osób, o których mowa w pkt 1)-3)   

    (z wyjątkiem lekarza) we wszystkich oficjalnych meczach pierwszej drużyny oraz  

    przynajmniej jednej z tych osób podczas każdego treningu w/w drużyny. Obecność  

    lekarza wymagana jest tylko podczas meczów rozgrywanych przez klub w roli  

    gospodarza.  

5) program rozwoju młodzieży piłkarskiej spełniający poniższe wymagania: 

    a) uczestnictwa w rozgrywkach prowadzonych przez ZPN minimum czterech drużyn  

        młodzieżowych w kategoriach 12-19 lat. Klub nie posiadający tylu drużyn  

        młodzieżowych może podpisać stosowne porozumienie z klubem  

        współpracującym, mającym swoją siedzibę w tym samym województwie co klub  

        II-ligowy nie uczestniczącym w rozgrywkach seniorów, 

    b) zatrudnienie trenerów drużyn młodzieżowych posiadających kwalifikacje  

        określone przez PZPN, 

    c) zapewnienie każdemu młodemu piłkarzowi możliwości korzystania z pomocy    

        lekarza, 
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    d) udzielenie pomocy zawodnikom drużyn młodzieżowych w ich kształceniu  

        ogólnym ze strony wykwalifikowanych nauczycieli. 

 

IV.KRYTERIA DOT. INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ  

§ 8 

Klub wnioskujący o licencję winien dysponować infrastrukturą sportową pozwalającą widzom i 

przedstawicielom środków masowego przekazu na oglądanie meczów na dobrze wyposażonych, oznakowanych 

i bezpiecznych obiektach piłkarskich. 

§ 9 

Klub wnioskujący o licencję do Polskiego Związku Piłki Nożnej zobowiązany jest do: 

1) posiadanie stadionu piłkarskiego, mającego co najmniej 1000 indywidualnych  

    miejsc siedzących z oparciami, z czego co najmniej 250 miejsc zadaszonych, 

2) posiadania: dwóch zadaszonych 13-miejscowych ławek dla piłkarzy rezerwowych 

    i kierownictw drużyn - usytuowanych co najmniej 3 m od linii bocznej boiska,  

    2-miejscowego zadaszonego stanowiska dla sędziego technicznego oraz co  

    najmniej 4 miejsc dla 4-ch, odpowiednio oznakowanych noszowych, zaopatrzonych 

    w 2 pary noszy z usztywnieniem,  

3) zapewnienia przylegającej do pola gry powierzchni do rozgrzewki zawodników obu 

    drużyn w trakcie meczu,   

4) zapewnienia co najmniej 20 miejsc siedzących dla VIP-ów, w tym 5 miejsc dla  

    VIP-ów drużyny przyjezdnej oraz 4-ch miejsc odpowiednio oznakowanych 

    i zlokalizowanych po środku trybuny głównej - dla przedstawicieli PZPN.    

5) zapewnienia co najmniej 20 miejsc z pulpitami dla przedstawicieli środków  

    masowego przekazu,   

6) posiadania odpowiedniego wyposażonego pomieszczenia do udzielania pierwszej 

    pomocy medycznej zawodnikom i sędziom,   

7) posiadania szatni o takim samym standardzie dla drużyny gospodarzy i gości,  

    o powierzchni całkowitej co najmniej 50m² każda, wyposażonej w co najmniej  

    5 natrysków, toaletę z co najmniej 2 sedesami i umywalką oraz pomieszczenie   

    mogące pomieścić 25 osób ze stołem do masażu i tablicą do rozwiązań taktycznych,   

8) posiadania szatni dla sędziów o powierzchni co najmniej 20m², wyposażonej  

    w natrysk, toaletę z sedesem i umywalką oraz pomieszczenie do pracy 5 osób,  

    ze stołem i krzesłami,   

9) zapewnienia pomieszczenia dla delegata i obserwatora meczowego, wyposażonego   

    w co najmniej stół, 5 krzeseł oraz telefon, znajdującego się w bezpośrednim  

    sąsiedztwie szatni zawodników i szatni sędziów,   

10) zapewnienia pomieszczenia osobom wchodzącym w skład służb stanowiska  

    dowodzenia, z którego jest bezpośredni wgląd na widownię, 

11) wyposażenia stadionu w system monitoringu wizyjnego (co najmniej rejestrator  

    4-kamerowy) - zapewniającego rejestrację obrazu widowni, ciągów komunikacyjnych  

    oraz podejść do bram wejściowych, 

 12) nagłośnienia stadionu oraz prowadzenia zawodów przez spikera posiadającego  

    uprawnienia wydane przez PZPN i COS, 

 13) zapewnienia co najmniej 2 stanowisk dla komentatorów radiowych i telewizyjnych,   

 14) zapewnienia bezpośredniego i bezpiecznego wejścia z szatni na boisko,  

 15) zapewnienia w obszarze strzeżonym parkingu dla co najmniej 1 autobusu  

    i 10 samochodów osobowych dla zawodników, sędziów, delegata, obserwatora  

    i osób funkcyjnych, 

 16) zapewnienia odpowiedniej liczby toalet publicznych dla kibiców obu płci, wg  

    przelicznika: 1 sedes na 200 osób i 1 pisuar na 125 osób, 

 17) zapewnienia odpowiedniej liczby bufetów dla publiczności, w tym co najmniej  

    1 bufetu dla kibiców drużyny gospodarzy i 1 bufetu dla kibiców drużyny gości,  

 18) wyposażenia stadionu w tablice informacyjne i regulaminy przed każdym wejściem  

    i wjazdem oraz wyraźne oznakowanie wszelkich przejść w języku polskim, 

 19) zapewnienia co najmniej 5% pełnej pojemności stadionu dla kibiców drużyny gości  

    - w sektorze oddzielonym od pozostałej widowni, 

 20) zapewnienia pomocy medycznej dla widzów w trakcie meczu w odpowiednio  

    wyposażonym punkcie pomocy medycznej, 

 21) wyposażenia stadionu w stabilne ogrodzenie: zewnętrzne o wys. 2,5m,  

    wewnętrzne - jeżeli zachodzi konieczność zastosowania takiego ogrodzenia -  
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    o wys. również 2,5m oraz ogrodzenie płyty boiska o wys. od.1,1m do 2,2m, 

 22) zapewnienia miejsca dla przeprowadzenia przez reporterów radiowych  

    i telewizyjnych prezentacji lub wywiadów w pobliżu przejścia z boiska do szatni,  

 23) zapewnienia pomieszczenia roboczego dla przedstawicieli środków masowego  

    przekazu o powierzchni co najmniej 20m², wyposażonego w krzesła i dostęp do  

    systemów telekomunikacyjnych, 

 24) zapewnienia pomieszczenia na konferencje prasowe dla co najmniej  

    20 uczestników, wyposażonego w stół, krzesła i system nagłośnienia. 

 

V.KRYTERIA DOT. PERSONELU l ADMINISTRACJI  

§ 10 

Zgodnie z zaleceniami PZPN administracja oraz organizacja wewnętrzna klubu muszą  być dostosowane do 

wymogów i standardów współczesnego futbolu. 

§ 11 

Klub wnioskujący o licencję musi spełniać następujące warunki w zakresie prawidłowej administracji i 

odnoszące się do personelu: 

1) zatrudnienie osoby, odpowiadającej za należyte funkcjonowanie personelu klubowego, 

2) biuro klubu powinno być otwarte dla osób trzecich przynajmniej przez dwie godziny  

    w trzy, wybrane dni robocze oraz w dniu rozgrywania meczów na własnym obiekcie  

    w trakcie trwania sezonu piłkarskiego, 

3) w klubie musi być kierownik do spraw bezpieczeństwa posiadający uprawnienia 

    państwowe, przebywający na obiekcie klubowym przed, w trakcie i po zakończeniu  

    spotkania piłkarskiego,   

4) za sprawy finansowe i księgowość klubu odpowiedzialna jest osoba mająca  

    kwalifikacje uznane przez stosowne władze państwowe, 

5) zabronione jest łączenie funkcji określonych w pkt. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu,  

6) wskazać osobę będącą pełnomocnikiem klubu ds. procedury licencyjnej wraz 

    z podaniem jej danych kontaktowych tj. imienia i nazwiska, stanowiska, telefonu 

    oraz adresu e-mail.  

 

VI.KRYTERIA FINANSOWE  

§ 12 

Warunkiem uczestnictwa klubu posiadającego licencję w rozgrywkach o mistrzostwo  

II ligi jest posiadanie wiarygodnej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz nadanie odpowiedniego znaczenia 

ochronie wierzycieli. 

§ 13 

1. Klub wnioskujący o otrzymanie licencji musi odpowiadać następującym warunkom: 

    1) posiadać wystarczające środki finansowe lub możliwości kredytowe pozwalające  

        na zachowanie płynności finansowej w okresie do zakończenia najbliższego  

        sezonu piłkarskiego, 

    2) złożyć oświadczenie, że posiada solidną strukturę finansową uwzględniającą  

        prawidłowe zarządzanie finansami klubowymi, 

    3) prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi  

        i finansowymi. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powinno być przekazane do Związku  

    przy składaniu wniosku o nadanie licencji. 

 

VII. ORGANY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ DS. LICENCJI  

§ 14 

1. Polski Związek Piłki Nożnej realizuje procedurę licencyjną za pośrednictwem Komisji  

    ds. Licencji Klubowych II ligi (działającej w l instancji) oraz Komisji Odwoławczej ds.  

    Licencji Klubowych będącej II instancją. 

2. Stronę techniczno-administracyjną działalności organów, o których mowa w ust. 1  

    zabezpieczają Departament Prawny i Departament Rozgrywek i Licencji PZPN, który  

    przechowuje również wszystkie akta licencyjne. 

§ 15 

Osoby fizyczne będące członkami władz lub udziałowcami Klubu podlegającego procedurze licencyjnej nie 

mogą wchodzić w skład żadnego z organów, o których  

mowa w § 14. 

§ 16 
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1. Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi przyjmuje, analizuje, sprawdza i weryfikuje od  

    strony formalno-prawnej wniosek o przyznanie licencji oraz dołączone do niego  

    załączniki a następnie podejmuje uchwałę w sprawie przyznania lub odmowy  

    przyznania licencji. 

2. Komisja Odwoławcza ds. Licencji rozpoznaje odwołania od uchwał Komisji ds.  

    Licencji Klubowych II ligi w przedmiocie odmowy przyznania licencji.  

§ 17 

Organy PZPN, o których mowa w § 14 przyznają licencje w okresie od 15.05.do 15.07. danego roku. 

 

VIII. PRZEBIEG PROCEDURY LICENCYJNEJ.  

§ 18 

1. Licencja zostaje nadana klubom na okres jednego sezonu piłkarskiego. 

2. Opłata za udzielenie licencji wynosi 2000 złotych. 

3. Wnioski o nadanie licencji należy składać w okresie od 1 maja do 15 maja danego  

    roku lub do 30 czerwca danego roku - w przypadku klubów, które uzyskały prawo  

    gry w II lidze w wyniku awansu z III ligi.   

4. Wobec klubu, który nie złoży wniosku licencyjnego w wyżej podanym terminie    

    zostaną zastosowane sankcje określone w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

 

§ 19 

1. Klub wnioskujący o licencję składa do PZPN pisemny wniosek, o którym mowa w § 5  

    niniejszej uchwały, zawierający: 

    1) nazwę i adres klubu oraz miejsce rozgrywania spotkań w roli gospodarza,  

    2) określenie dyscypliny sportu i klasy rozgrywkowej (II liga piłki nożnej), w której  

        wnioskodawca uczestniczy, 

    3) datę sporządzenia wniosku i podpisy osób uprawnionych do składania  

        oświadczeń woli w imieniu klubu. 

2. Do wniosku należy dołączyć załączniki, o których mowa w § 5, 7 i 13 wymienionej  

    Uchwały.  

§ 20 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi przyjmuje, analizuje, sprawdza i weryfikuje od  

    strony formalno-prawnej wniosek o przyznanie licencji oraz dołączone do niego  

    załączniki w ciągu 7 dni od ich złożenia. 

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub załączone do niego dokumenty zostały   

    sformułowane nieprawidłowo lub zawierają braki formalne bądź merytoryczne nie  

    pozwalające na końcowe rozpatrzenie sprawy Przewodniczący Komisji ds. Licencji  

    Klubowych II ligi wzywa klub do poprawienia lub uzupełnienia brakujących  

    dokumentów w terminie 7 dni. 

3. Po bezskutecznym upływie terminu Przewodniczący Komisji przedstawia istniejącą  

    dokumentację Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi celem merytorycznego jej   

    rozpatrzenia. 

4. Wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 2 wywołuje  

    skutki od jego wniesienia. 

§ 21 

1. W razie spełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w niniejszej uchwale  

    Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi przyznaje licencję w drodze uchwały. 

2. Przyznając licencję Komisja może orzec nadzór nad działalnością klubu w zakresie 

    finansów i infrastruktury sportowej.  

3. Licencja zawiera:  

    1) nazwę i adres klubu oraz miejsce rozgrywania spotkań w roli gospodarza,  

    2) numer licencji, 

    3) dyscyplinę sportu i klasę rozgrywkową, na którą licencja została przyznana, 

    4) datę wydania licencji, 

    5) okres ważności licencji, 

    6) informację o nadzorze, jeżeli taki został orzeczony,  

    7) pieczęć PZPN wraz z podpisami członków Komisji. 

§ 22 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi odmawia przyznania licencji dla klubu II ligi,  

    jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w niniejszej uchwale, a braki   

    formalne lub merytoryczne wniosku lub dołączonych do niego dokumentów nie  
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    zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie. 

2. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 

§ 23 

Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi doręcza wnioskodawcy uchwałę w przedmiocie nadania lub odmowy 

przyznania licencji w ciągu 7 dni za potwierdzeniem odbioru. 

§ 24 

1. Od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi odwołanie. 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie 4 dni od daty otrzymania   

    uchwały z uzasadnieniem do Komisji Odwoławczej ds. Licencji. Opłata za odwołanie   

    wynosi 500zł.  

3. Komisja Odwoławcza ds. Licencji rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jej złożenia. 

4. Uchwała Komisji Odwoławczej ds. Licencji jest ostateczna. 

§ 25 

Wydział Dyscypliny PZPN - działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi - może zawiesić 

korzystanie z przyznanej licencji w razie: 

1. odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie  

    sportowym, 

2. odpadnięcia któregokolwiek z warunków przyznania licencji, 

3. zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 26. 

§ 26 

W stosunku do klubu, który w trakcie trwania sezonu naruszył minimalne wymogi w zakresie realizacji 

procedury licencyjnej Wydział Dyscypliny PZPN - działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi 

- może stosować następujące środki zapobiegawcze i kary, zalecane przez UEFA: 

1. nagana, 

2. kara pieniężna w kwocie do 25000 złotych, 

3. odjęcie do 4 punktów w trwającym lub przyszłym sezonie piłkarskim, 

4. zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem 

    publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej  

    siedzibą klubu,  

5. zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach 

    sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,   

6. przeniesienie klubu do niższej klasy rozgrywkowej. 

§ 27 

1. Wydział Dyscypliny PZPN - działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi   

    - może pozbawić klub licencji w razie: 

    1) utraty osobowości prawnej lub wszczęcia wobec klubu postępowania   

        likwidacyjnego i upadłościowego, 

    2) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej uczestnictwo we  

        współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej, 

    3) w sytuacjach przewidzianych odrębnie w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, 

2. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji klubu, o których mowa w ust. 1 stanowią  

    również przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu  

    licencji może być wydana po zakończeniu tego postępowania - ostateczną decyzją. 

3. Pozbawienie klubu licencji wymaga uzasadnienia. 

§ 28 

1. Od decyzji w przedmiocie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje klubowi   

    odwołanie składane w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Związkowego  

    Trybunału Piłkarskiego PZPN. 

2. Decyzja Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN jest ostateczna. 

§ 29 

W przypadku gdy Klub II ligi uzyska licencję na grę w tej samej klasie rozgrywkowej w następnym sezonie 

piłkarskim, to nie jest wymagane uzyskanie licencji na grę w niższej klasie rozgrywkowej, do której spadnie po 

zakończeniu sezonu. 

§ 30 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi prowadzi ewidencję nadawanych licencji. 

2. Komisja prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznawania lub przedłużenia 

licencji oraz jej pozbawianiu.  

§ 31 

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.  

§ 32 
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Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2010 roku.    

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku nr V/80 Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów II ligi na 

sezon 2008/2009 i następne   

 

 

Komisja 

ds. Licencji Klubowych PZPN 

 

WNIOSEK 

o przyznanie licencji dla klubu 

 

...............................................................................................................................                 

(pełna nazwa klubu) 

 

Na podstawie przepisów Uchwały Zarządu PZPN V/80 z dnia 12 kwietnia 2008 roku wnosimy o nadanie 

naszemu klubowi licencji na okres od ............. do ........... w dyscyplinie piłki nożnej – II liga.  

 

Do wniosku załączamy: 

1.Wyciąg z rejestru sądowego lub administracyjnego. 

2.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkowych przez klub 

   lub stosowna decyzja o układzie ratalnym. 

3.Zaświadczenie z oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu  

   w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i innych zobowiązań przez  

   klub stosowna umowa o układzie ratalnym. 

4.Dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów klubowych. 

5.Deklarację klubu - załącznik nr 2 do ww. Uchwały Zarządu PZPN. 

6.Oświadczenie klubu - załącznik nr 3 do ww. Uchwały Zarządu PZPN.  

7.Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej. 

8.Inne: .................................................................................... 

 

Za Zarząd Klubu 

  

1. ……..…….................…………….     …………..……………     ................... 

                   (imię i nazwisko)                                  (funkcja)                       (podpis) 

  

2. ……..…….................…………….     …………..……………     ................... 

                   (imię i nazwisko)                                  (funkcja)                       (podpis) 

 

  

    (m.p.) 

Załącznik Nr 2 

do Uchwały z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku nr V/80 Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów II ligi na 

sezon 2008/2009 i następne   

 

 

 

 

_________________________                                      _____________ , dnia ________ 

  (pieczęć nagłówkowa klubu)                                                 (miejscowość)  

 

 

 

DEKLARACJA 
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...............................................................................................................................                 

 (pełna nazwa klubu) 

 

członek PZPN i _________________________________________________________________ 

                                                        (pełna nazwa związku piłki nożnej) 

 

 

1. Deklaruje uznanie Polskiego Związku Piłki Nożnej jako jedynego podmiotu  

    uprawnionego do organizowania i prowadzenia samodzielnie współzawodnictwa  

    sportowego w II lidze.  

2. Oświadcza, że złożona do PZPN dokumentacja dotycząca uzyskania licencji jest  

    wypełniona zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

 

Za Zarząd Klubu 

  

1. ……..…….................…………….     …………..……………     ................... 

                   (imię i nazwisko)                                  (funkcja)                       (podpis) 

  

2. ……..…….................…………….     …………..……………     ................... 

                   (imię i nazwisko)                                  (funkcja)                       (podpis) 

 

  

    (m.p.) 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku nr V/80 Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów II ligi na 

sezon 2008/2009 i następne   

 

 

_____________________________ 

             (pieczęć Klubu) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

...............................................................................................................................                 

(pełna nazwa klubu) 

dotyczące realizacji obowiązków wynikających z przepisów Uchwały nr V/80 Zarządu PZPN z dnia 12 i 13 

kwietnia 2008 roku w sprawie licencji dla klubów II ligi piłki nożnej na sezon 2008/2009 i następne: 

I. Wykaz osób funkcyjnych: 

1.Osoba odpowiadająca za funkcjonowanie personelu klubowego - 

...............................................................................................................................                (imię, nazwisko, 

funkcja) 

2.Osoba odpowiadająca za sprawy finansowo-księgowe - 

...............................................................................................................................                (imię, nazwisko, 

funkcja) 

3. Szkoleniowiec I drużyny;  

...............................................................................................................................                (imię, nazwisko, klasa 

uprawnień, kserokopia uprawnień w załączeniu) 

4.Osoba odpowiadająca za sprawy medyczne - 

...............................................................................................................................                 

                                (imię, nazwisko, klasa uprawnień, kserokopia uprawnień w załączeniu) 

5.Osoba odpowiadająca za odnowę biologiczną - 

...............................................................................................................................                 

                                (imię, nazwisko, klasa uprawnień, kserokopia uprawnień w załączeniu) 

6.Osoba odpowiadająca za sprawy dotyczące bezpieczeństwa zachowania porządki - 
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……………………………………………………………………………………………………….  (imię, 

nazwisko, funkcja, kserokopia uprawnień w załączeniu) 

7. Spiker - 

………………………………………………………………………………...…………………….  (imię, 

nazwisko, kserokopia uprawnień w załączeniu) 

II. Stan techniczny obiektu sportowego, na którym zespół na stałe rozgrywa mecze (także wynajętego na 

podstawie umowy). 

1.Pełna nazwa stadionu i adres obiektu: 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Ogrodzenie: 

a) zewnętrzne obiektu - rodzaj _______________________________wysokość ____ cm,  

b) pola gry - rodzaj __________________________________________wysokość _____ cm,  

c) wydzielonego sektora dla kibiców gości - rodzaj ______________________________ 

_____________________________________________________________.wysokość _____ cm, 

3.Liczba indywidualnych miejsc siedzących ogółem ______, w tym: 

a) trybunie honorowej/VIP: ____________ 

b) na trybunie prasowej: ______________ 

c) w wydzielonym sektorze dla kibiców gości: _______________ 

4.Zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych i kierownictw drużyn: 

a) ilość______ sztuk, 

b) ilość miejsc na każdej z nich _______________ 

5.Szatnie wyposażone w natryski i ubikacje: 

a) dla gości: powierzchnia w m
2
  ____   , ilość natrysków ___, ilość ubikacji _____, 

b) dla gospodarzy: powierzchnia w m
2
___ , ilość natrysków ___, ilość ubikacji ____, 

c) dla sędziów: powierzchnia w m
2 
___ , ilość natrysków ___, ilość ubikacji _____, 

6.Pomieszczenia techniczne: 

a) pokój dla obserwatora (delegata): _______ m
2
 

b) pokój dla służb medycznych: _______ m
2
 

c) pokój na konferencję prasową: _______ m
2
 

d) pokój na biuro prasowe: _______ m
2
 

7.Obsługa mediów: 

a) liczba stanowisk radiowych:_________________________ 

b) liczba stanowisk dla prasy: _______________________ 

8.W przypadku korzystania z obiektu na podstawie umowy - w załączeniu kopia tej umowy. 

III. Liczba zespołów młodzieżowych zgłoszonych do udziału w regularnych rozgrywkach prowadzonych przez 

miejscowy związek piłki nożnej na sezon ___/___ .                                                                                                                                                              

1.Zespoły młodzieżowe w wieku 12-19 lat, zgłoszone do rozgrywek: 

a)    __________________________________________________     

b)    __________________________________________________     

c)  __________________________________________________   

d)   __________________________________________________      

2.W sytuacji braku zespołów lub niepełnej ich liczby przedstawiamy kopię porozumienia o współpracy z klubem 

________________________________________ 

z którego wynika liczba prowadzonych zespołów w wieku 12-19 lat na naszą rzecz: 

a)     __________________________________________ 

b)     __________________________________________ 

c)     __________________________________________ 

 

Za Zarząd Klubu 

  

1. ...............................................................     ..............................    .................... . 

                         (imię i nazwisko)                                                (funkcja)                       (podpis) 

  

2. ...............................................................     ..............................    .................... . 

                         (imię i nazwisko)                                               (funkcja)                        (podpis) 

 

  

    (m.p.) 
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Za zgodność potwierdza ___________________ Związek Piłki Nożnej 

 

                                                           _____________ , dnia _______ 

                                                                  (miejscowość)  

 

                                      _______________________ 

                        (pieczęć imienna, podpis) 

 

 

 

Potwierdzenie Wydziału ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich PZPN. 

  

                                                            _____________ , dnia _______ 

                                                                  (miejscowość)  

 

                                      _______________________ 

                            (pieczęć imienna, podpis) 
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Uchwała nr XIV/336 z dnia 6 października 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany Uchwały 

nr  VIII/200 z dnia 29 maja 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi  

na sezon 2009/2010 

 

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

 

Mając na uwadze następujące okoliczności: 

 

a) fakt nie uzyskania licencji na grę w I lidze przez GKS Jastrzębie Zdrój ( którego miejsce zajął w tej klasie 

rozgrywkowej  Motor Lublin),  

b) podjęcie przez Komisję d.s. Nagłych decyzji – zatwierdzonej przez Zarząd PZPN – o włączeniu do składu II 

ligi Grupy Wschodniej drużyny GKS Jastrzębie Zdrój  (przynależnej terytorialnie do Grupy Zachodniej), 

c) fakt, iż po zakończeniu sezonu piłkarskiego 2008/2009 z Grupy Zachodniej II ligi spadły do III ligi jedynie 

dwa zespoły,  

d) konieczność przestrzegania postanowień Uchwały nr VII/63 Zarządu PZPN z dnia 7 maja 2007 roku w 

sprawie podziału grup II i III ligi od sezonu 2008/2009, na podstawie której kluby ze Śląskiego Związku Piłki 

Nożnej biorą udział w rozgrywkach Grupy I (Zachodniej ) II ligi  

 

postanawia się przyjąć następujące zmiany w Uchwale nr VIII/200 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IIej ligi na sezon 2009/2010:  

 

1) W § 16 ust. 4 dodaje się nowe zdanie w następującym brzmieniu:  

 

Ilość drużyn spadających z tej klasy rozgrywkowej może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od 

przynależności terytorialnej drużyn, które spadną z I ligi w sezonie 2009/2010. 

 

2) W § 16 dodaje się nowe ust. 5 – 8 w brzmieniu: 

 

5. Jeśli GKS Jastrzębie zajmie w tabeli końcowej II ligi Grupy Wschodniej 1 lub 2 miejsce i uzyska awans do I 

ligi – zasady spadku określone w ust.4 pozostaną bez zmian. 

 

6. Jeśli GKS Jastrzębie zajmie w tabeli końcowej II ligi Grupy Wschodniej miejsce powodujące spadek do III 

ligi – zasady spadku określone w ust.4 pozostaną bez zmian.  

 

7. Jeśli GKS Jastrzębie zajmie w tabeli końcowej II ligi Grupy Wschodniej miejsce gwarantujące udział w 

rozgrywkach II ligi w sezonie 2010/2011, wówczas: 
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7.1.  w.w. zespól rozpocznie rozgrywki sezonu 2010/2011 w II lidze Grupy Zachodniej,  

7.2. zespoły, które w rozgrywkach II ligi Grupy Zachodniej w sezonie 2009/2010 zajmą miejsca 14,15, 16, 17 i 

18 rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w III lidze. Ilość drużyn spadających z tej klasy rozgrywkowej 

może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu w zależności od przynależności terytorialnej drużyn, które spadną z I 

ligi w sezonie 2009/2010.  

7.3. zespoły, które w rozgrywkach II ligi Grupy Wschodniej w sezonie 2009/2010 zajmą miejsca 16, 17 i 18 

rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w III lidze.  

 

8. Ilość drużyn spadających z tej klasy rozgrywkowej może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od 

przynależności terytorialnej drużyn, które spadną z I ligi w sezonie 2009/2010.  

             

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                            Prezes PZPN Grzegorz  Lato 
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Uchwała nr XIV/337 z dnia 6 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmian w Uchwale nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla 

Menedżerów ds. Piłkarzy  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i)  w zw. z art. 12 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. W Uchwale nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy 

wprowadza się następujące zmiany:  

1.  Preambuła uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

Na podstawie art. 1 ust. 5 Przepisów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej dot. Agentów 

zawodników uchwalonych przez Komitet Wykonawczy FIFA w dniu 29 października 2007 roku w 

związku z art. 12 § 1 pkt 24) Statutu PZPN uchwala się co następuje:  

2. W art. 3 ust. 2 po wyrazach „adwokata lub radcę prawnego‖ dodaje się po przecinku 

sformułowanie „ale wyłącznie w granicach przysługujących im uprawnień zawodowych‖. 

3. W art. 3 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Działalność takich zwolnionych osób nie jest 

objęta jurysdykcją FIFA i PZPN.‖ 

4. W art. 3 dodaje się ust. 4 o następującej treści: 

4. Z zastrzeżeniem postanowień art. 3 ust. 2 zabrania się zawodnikom i klubom korzystania z usług 

nielicencjonowanych Menedżerów ds. Piłkarzy. 

5. Dotychczasowy art. 4 otrzymuje numerację art. 4 ust. 1.  

6. W art. 4 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

2. Menedżer może zorganizować swój zawód w formie przedsiębiorstwa, dopóki praca wykonywana 

przez jego pracowników jest ograniczona do zadań administracyjnych związanych z działalnością 

biznesową Menedżera. Jedynie sam Menedżer jest uprawniony do reprezentowania i promowania 

interesów zawodników/klubów w stosunkach z innymi zawodnikami lub/i klubami. 

7. W art. 6  wyrazy „Prezydium Zarządu‖ zastępuje się wyrazem „Zarząd‖. 

8. Art. 7 ust. 1  pkt c) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

c) posiada obywatelstwo polskie i nie zamieszkuje poza granicami Polski, przez co najmniej okres 2 lat 

przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu,  bądź posiada obywatelstwo inne niż polskie i 

przez okres co najmniej dwóch lat posiada prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy 

czym w przypadku obywateli państw Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, stale przebywających na terytorium RP, wymóg co najmniej dwuletniego pobytu na 

terytorium RP nie obowiązuje. 

9. Art. 7 ust. 1 pkt d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

d) posiada nienaganną reputację, a zwłaszcza nie był skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi, przestępstwo przekupstwa, sprzedajności i płatnej protekcji lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, bądź za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, 

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości lub inne przestępstwo popełnione z 

użyciem przemocy lub groźby jej użycia. 
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10. W art. 7 ust. 3 wyrazy „Prezydium Zarządu‖  zastępuje się wyrazem  „Zarząd‖. 

11. W art. 7 ust. 4 wyrazy „Prezydium Zarządu‖  zastępuje się wyrazem  „Zarząd‖. 

12. W art. 7 ust. 4  dodaje się nowe zdanie drugie w brzmieniu:  

Przedmiotową listę Komisja Licencji Menedżerskich PZPN publikuje poprzez  oficjalne kanały 

komunikacji PZPN, a także przesyła ją do FIFA. 

13.  W art. 7 ust. 4 dotychczasowe zdanie drugie staje się zdaniem trzecim. 

14. W art. 8 ust. 2 pkt b) otrzymuje brzmienie:  

b) oświadczenie, że posiada obywatelstwo polskie i nie zamieszkiwał poza granicami Polski przez okres 

ostatnich dwóch lat przed złożeniem podania, bądź że posiada obywatelstwo państwa Unii Europejskiej 

lub E.O.G. i że zamieszkuje na terytorium RP, bądź że posiada inne obywatelstwo i zamieszkuje na 

terytorium RP co najmniej przez okres ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku, 

15. W art. 8 ust. 2 dotychczasowy pkt b) otrzymuje numerację pkt c).  

16. W art. 8 ust. 2 dodaje się  nowe pkt d) i e) w brzmieniu:  

d) informację o karalności z Krajowego Rejestru Karnego, 

e) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej określonej w uchwale Zarządu PZPN. 

17. W art. 8 ust. 4  otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

4. Od decyzji Komisji Licencji Menedżerskich PZPN kandydatowi, którego podanie o dopuszczenie do 

egzaminu zostało odrzucone, służy prawo przesłania swojego podania bezpośrednio do FIFA. Komisja 

FIFA ds. Statusu Zawodników podejmie decyzję, czy odrzucenie podania przez PZPN było zasadne. 

Jeśli Komisja FIFA ds. Statusu Zawodników także uzna, iż podanie jest pod jakimkolwiek względem 

niewystarczające, wówczas kandydat będzie uprawniony do ponownego złożenia podania o 

dopuszczenie do egzaminu w każdym czasie, o ile tylko spełni wszystkie warunki, wymagane przy 

ubieganiu się o licencję menedżerską. 

18. W art. 8 dodaje się nowe ust. 6 i ust. 7  w następującym brzmieniu: 

6. Jeżeli wnioskodawca nie uzyska minimalnej noty przy zdawaniu egzaminu po raz drugi, to nie 

może ponownie przystąpić egzaminu przed upływem kolejnego roku kalendarzowego. Dopiero po 

upływie w/w terminu może on przedłożyć wniosek o dopuszczenie do trzeciego terminu egzaminu, 

wybierając odnośny związek lub FIFA jako ciało egzaminacyjne.  

7. Wnioskodawca, który nie uzyska noty minimalnej przy zdawaniu egzaminu po raz trzeci, nie 

może ponownie  zdawać gzaminu przez dwa kolejne pełne lata kalendarzowe. 

19.  Art. 9 ust. 1  otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

1. Komisja Licencji Menedżerskich PZPN przeprowadza pisemne egzaminy 2 (dwa) razy w roku, 

w marcu i wrześniu danego roku.  

20.  W art. 9 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

3. W przypadku gdy PZPN z uzasadnionej przyczyny nie będzie w stanie przeprowadzić egzaminu w 

wyznaczonym terminie, wówczas Związek zastrzega sobie prawo do nie przeprowadzenia egzaminu w 

ogóle w tym terminie. W takim wypadku PZPN jest zobowiązany do podania do wiadomości informacji 

o podjętej decyzji, poprzez swoje oficjalne kanały komunikacji. 

Nie jest dozwolone nieprzeprowadzanie egzaminów przez okres dłuższy niż 2 (dwa) kolejne terminy 

wyznaczone przez FIFA. 

21.  Dotychczasowy art. 9 ust. 3 otrzymuje numerację art. 9 ust. 4 , z tym że skreśla się w nim wyraz 

„Prezydium‖.  

22. Dotychczasowy art. 9 ust. 3 otrzymuje numerację art. 9 ust. 4 , z tym że skreśla się w nim wyraz 

„Prezydium‖.  

23. W art. 10 ust. 1 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 

1. Jeśli kandydat złoży egzamin z wynikiem pozytywnym, zobowiązany jest, z zastrzeżeniem Art.11 

niniejszej Uchwały, zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeniowym, z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; po zawarciu takiej 

umowy kandydat zobowiązany jest niezwłocznie złożyć polisę ubezpieczeniową w PZPN. W 

przypadku osób zamieszkałych za granicą, umowa może być zawarta z towarzystwem 

ubezpieczeniowym z siedzibą poza granicami Polski. 

24. W art. 10 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

4. Minimalna suma ubezpieczenia na mocy takiej polisy zostanie ustalona przez Komisję Licencji 

Menedżerskich PZPN na podstawie rocznych obrotów Menedżera, przy czym suma ta w żadnym 

przypadku nie może być niższa niż równowartość w złotych polskich 100.000.00,-CHF (sto tysięcy 

franków szwajcarskich). 

25. W art. 10 ust. 5 po  wyrazie „jest‖ dodaje się po  przecinku  wyrazy „z zastrzeżeniem art. 11‖ – 

dalsza część zdania bez zmian.  

26. W art. 10 ust. 6 wyrazy „o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2) niniejszej uchwały‖ zastępuje się 

wyrazami „o pozbawienie licencji przez Wydział Dyscypliny‖.  
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27. Art. 11 otrzymuje nowe, następujące  brzmienie:   

1. W celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu roszczeń odszkodowawczych w miejsce umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w Art. 10 powyżej, kandydat może, 

warunkowo, przedłożyć gwarancję bankową, przy czym przedmiotowa gwarancja może być 

wystawiona wyłącznie przez bank szwajcarski. 

2. Przedłożenie gwarancji bankowej dopuszcza się jedynie w sytuacji, gdy Menedżer nie może zawrzeć 

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, PZPN poinformuje FIFA o zaistniałym fakcie i jednocześnie 

wystąpi do FIFA z formalnym wnioskiem o wystawienie gwarancji bankowej w związku z tym, że 

wyłącznie FIFA może wystąpić do właściwego banku o uzyskanie przedmiotowej gwarancji. 

4. Wystawiona gwarancja bankowa winna być nieodwołalna i bezwarunkowo płatna, do kwoty 

gwarantowanej, na wypadek wydania orzeczenia przez sąd, trybunał i/lub stosowne władze piłkarskie 

na korzyść zawodnika, klubu lub innego menadżera, którzy doznali szkody w wyniku działalności 

Menadżera, na którego zastała wystawiona gwarancja. 

5. Przez cały okres obowiązywania gwarancji dostępna kwota gwarantowana – minimalna kwota 

gwarancji – nie może być niższa niż 100.000.00,-CHF (sto tysięcy franków szwajcarskich). Jeżeli 

kwota gwarancji zostanie obniżona poniżej minimalnej kwoty gwarancji, w wyniku płatności dokonanej 

przez bank (gwaranta) w odpowiedzi na roszczenie o odszkodowanie wysunięte przeciwko 

Menadżerowi zleceniodawcy gwarancji, wówczas będzie on zobowiązany do zwiększenia kwoty 

gwarancji do co najmniej wartości minimalnej. 

6. W przypadku nie dopełnienia przez Menadżera obowiązku, którym mowa w ust. 5 powyżej, 

postanowienia Art. 10 ust.6 stosuje się odpowiednio.‖ 

28. Art. 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

1. Od każdego z kandydatów, który złożył egzamin z wynikiem pozytywnym, wymaga się podpisania i 

przedłożenia PZPN - w terminie do 6 miesięcy od daty egzaminu - Kodeksu Postępowania 

Zawodowego (stanowiącego załącznik B do niniejszej Uchwały), a tym samym zobowiązania się do 

tego, by w trakcie prowadzenia działalności w charakterze Menedżera bezwzględnie przestrzegał 

podstawowych zasad określonych w tym dokumencie. 

Oryginał podpisanego i przedłożonego przez kandydata Kodeksu Postępowania Zawodowego 

przechowuje PZPN. 

2. Menedżer, który w swojej działalności nie będzie stosować się do Kodeksu Postępowania 

Zawodowego, podlega karom dyscyplinarnym określonym w rozdziale IV niniejszej Uchwały. 

3. Od każdego z kandydatów, który złożył egzamin z wynikiem pozytywnym, wymaga się przedłożenia 

w PZPN – w terminie do 6 miesięcy od daty złożenia egzaminu – polisy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 10 niniejszej Uchwały lub gwarancji bankowej, o 

której mowa w art. 11 niniejszej Uchwały, a nadto dowód zarejestrowania działalności gospodarczej 

obejmującej działalność Menedżera ds. Piłkarzy.  

4. W przypadku niespełnienia wymagań Komisja Licencji Menedżerskich PZPN wyda decyzję o 

niespełnieniu przesłanek umożliwiających wpis na listę Menedżerów ds. Piłkarzy, co skutkowało będzie 

koniecznością złożenia przez kandydata - na podstawie nowego wniosku - egzaminu pisemnego, o 

którym mowa w art. 9 niniejszej Uchwały. 

29. Art. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

1. Decyzja Komisji Licencji Menedżerskich PZPN w sprawie spełnienia przez kandydatów przesłanek 

umożliwiających wpis na listę Menedżerów ds. Piłkarzy powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia 

przedłożenia przez poszczególnego kandydata ostatniego z dokumentów, o których mowa odpowiednio 

w Art. 12 ust. 1 lub w Art. 12 ust. 3 niniejszej Uchwały. 

2. Komisja Licencji Menedżerskich PZPN zawiadamia, w terminie 14 (czternastu) dni kandydatów oraz 

Zarząd PZPN o każdej decyzji w sprawie spełnienia przez kandydatów przesłanek umożliwiających 

wpis na listę Menedżerów ds. Piłkarzy  

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy odwołanie do Komisji Odwoławczej PZPN. 

4. Zarządowi PZPN służy prawo odmowy podjęcia uchwały w sprawie wpisu konkretnego kandydata 

na Listę Menedżerów ds. Piłkarzy, w terminie 30 dni od daty podjęcia decyzji Komisji Licencji 

Menedżerskich PZPN, o której mowa powyżej, w szczególności w przypadku ujawnienia się 

okoliczności podważających nienaganną reputację kandydata. Odmowa podjęcia uchwały w sprawie 

wpisu wymaga uzasadnienia. 

30.  Dotychczasowy art. 13  otrzymuje numerację  art. 14.   

31. Dotychczasowy art. 14 otrzymuje numerację art. 15. 

32.  Nowy art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Licencja upoważnia menedżera do prowadzenia działalności na całym świecie.  

33. W nowym art. 15 dodaje się ust. ust. 6- 11 w następującym brzmieniu:   
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6. Licencja jest wystawiana na czas określony i wygasa po upływie pięciu (5) lat od daty jej 

wydania. Menedżer, któremu wydano licencję jest zobowiązany przed upływem tego terminu 

zwrócić się z pisemnym podaniem do Komisji Licencji Menedżerskich PZPN o ponowne 

dopuszczenie do egzaminu. Jeżeli Menedżer nie złoży pisemnego podania o ponowne złożenie 

egzaminu w ciągu pięciu lat od daty wydania licencji, to jego licencja zostanie automatycznie 

zawieszona. 

7. Jeżeli Menedżer dochowa terminu określonego w ust. 6, to jego licencja zachowa ważność przez 

okres do następnego przewidzianego egzaminu.  

8. Jeżeli menedżer nie zda egzaminu, to jego licencja zostanie automatycznie zawieszona do czasu 

zdania przezeń egzaminu. 

9. Menedżer może ponownie  przystąpić do egzaminu w następnym określonym terminie. Z 

zastrzeżeniem art. 8 ust. 6 i ust. 7  Menedżer może ponownie  przystępować do egzaminu dowolną 

liczbę razy.  

W takim wypadku przepisy niniejszej uchwały określające zasady dopuszczenia do egzaminu oraz 

zasady procedury egzaminacyjnej stosuje się odpowiednio. 

10. Każdy Menedżer, który podejmie decyzję o zakończeniu działalności jest zobowiązany do 

zwrócenia swojej licencji związkowi, który ją wystawił. Niezastosowanie się do niniejszego przepisu 

jest karane anulowaniem licencji i publikacją stosownej decyzji. 

11. Związek opublikuje imiona i nazwiska tych Menedżerów, którzy zakończyli działalność, a 

następnie bezzwłocznie powiadomi FIFA. 

34. Treść dotychczasowego art.  15 otrzymuje numerację art. 16.  

35. Nowy art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

2. Nazwiska Menedżerów ds. Piłkarzy, muszą być wymienione w polisie ubezpieczeniowej, o której 

mowa w ust. 1. 

36. Dotychczasowy art. 16 otrzymuje numerację art. 17 .  

37. Dotychczasowy art. 17 otrzymuje numerację art. 18.   

38. W nowym art. 18  ust. 4 dodaje się nowe zdanie drugie w brzmieniu:  

Dopuszcza się sytuację, w której zawodnik w drodze pisemnej umowy zleca klubowi dokonywanie, w 

jego imieniu, płatności na rzecz Menadżera z tytułu jego wynagrodzenia. Płatności dokonywane w 

imieniu zawodnika muszą odzwierciedlać ogólne warunki płatności uzgodnione przez zawodnika i 

Menedżera w umowie o reprezentowanie. 

39. W nowym art. 18  ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

5. Kwota wynagrodzenia należnego Menedżerowi, który został zaangażowany do występowania w 

imieniu zawodnika, ustalana będzie na podstawie zasadniczego rocznego przychodu zawodnika brutto, 

w tym z uwzględnieniem kwot z tytułu podpisania kontraktu (jednakże z wyłączeniem w szczególności 

takich świadczeń, jak samochód, mieszkanie, premie punktowe lub wszelkie inne premie i przywileje), 

który Menedżer wynegocjował dla zawodnika w zawartym przez niego kontrakcie o profesjonalne 

uprawianie piłki nożnej, zwanego dalej kontraktem. 

40. W nowym art. 18 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

8. Jeśli Menedżer i zawodnik nie osiągną porozumienia w kwestii kwoty wynagrodzenia, która ma być 

zapłacona Menedżerowi lub jeśli umowa o reprezentowanie nie przewiduje takiego wynagrodzenia, 

Menedżerowi przysługiwało będzie odszkodowanie wynoszące 3% (trzy procent) podstawowego 

przychodu, o którym mowa powyżej w art. 18 ust. 5, jaki zawodnik otrzyma na mocy kontraktu 

wynegocjowanego przez Menedżera i w jego imieniu. 

41. Dotychczasowy art. 18 otrzymuje numerację art. 19 .  

42.  W nowym art. 19 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:  

4. unikania sytuacji, w których mógłby nastąpić konflikt interesów. Menedżer może reprezentować 

interesy tylko jednej ze stron w ramach danej transakcji. W szczególności zabrania się, aby Menedżer 

miał zawartą umowę o reprezentację, umowę współpracy lub wspólne interesy z jedną z pozostałych 

stron lub z jednym z Menedżerów pozostałych stron uczestniczących w transferze zawodnika. 

43.  Dotychczasowy art. 19 otrzymuje numerację art. 20 .  

44.  Dotychczasowy art. 20 otrzymuje numerację art. 21  i nowe następujące brzmienie:   

1. Menedżerowie, którzy nadużywają przyznanych im praw lub nie dopełnią któregokolwiek z 

obowiązków przewidzianych w niniejszych przepisach, jak również naruszają inne przepisy wydane 

przez FIFA, UEFA lub PZPN, podlegają sankcjom dyscyplinarnym. 

2. Wobec Menedżera mogą być stosowane następujące kary dyscyplinarne: 

a) ostrzeżenie lub nagana; 

b) kara grzywny w wysokości równowartości w PLN kwoty co najmniej 5.000,-CHF; 

c) zawieszenie licencji na okres do 12 (dwunastu) miesięcy; 

d) pozbawienie licencji, 
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e) zakaz uczestnictwa w jakiejkolwiek działalności związanej z piłką nożną. 

Ww. kary dyscyplinarne mogą być nakładane łącznie. 

3. Wydział Dyscypliny PZPN pozbawia Menedżera, w drodze decyzji, licencji także w razie:  

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub 

ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

b) w razie nieprzedłużenia przez Menedżera obowiązkowego ubezpieczenia lub odpowiednio w 

przypadku gwarancji bankowej, braku zwiększenia kwoty tej gwarancji do wymaganej co 

najmniej minimalnej wartości gwarancji, pomimo wyznaczenia przez Komisję Licencji 

Menedżerskich PZPN dodatkowego terminu, 

c) wydania przez FIFA polecenia cofnięcia Menedżerowi licencji. 

4. Kary dyscyplinarne w stosunku do Menedżera ds. Piłkarzy licencjonowanego przez PZPN nakładane 

są przez Wydział Dyscypliny PZPN (w sprawach krajowych) przez właściwe organy FIFA (w sprawach 

międzynarodowych). 

5. Od decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN w sprawie nałożenia kary dyscyplinarnej przysługuje 

Menedżerowi odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN wniesione w terminie 14 dni 

od daty otrzymania decyzji.‖ 

45.  Art. 22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

PZPN powiadamia FIFA o każdym postępowaniu dyscyplinarnym wszczętym wobec Menadżera oraz o 

karach dyscyplinarnych nałożonych w wyniku tego postępowania. 

46.  Art. 23  otrzymuje nowe, następujące brzmienie:   

Wydział Dyscypliny PZPN może tymczasowo – na okres nie dłuższy niż 1 rok – zawiesić korzystanie z 

licencji przez Menedżera w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Menedżera 

przepisów FIFA, UEFA lub PZPN. 

47. Dotychczasowy art. 23 otrzymuje numerację art. 24.    

48. W nowym art. 24 ust. 2 po wyrazie „właściwym‖ dodaje się wyrazy „do rozstrzygania sporów‖ .  

49. Dotychczasowy art. 24 otrzymuje numerację art. 25. 

50. W nowym art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

2. Obowiązkiem zawodnika jest uzyskanie pewności, że Menedżer posiada stosowną licencję przed 

podpisaniem umowy o reprezentację 

51. W nowym art. 25 dotychczasowe ust. 2 i 3 otrzymują numerację ust. 3 i 4.  

52. W nowym art. 25 ust. 3 wyrazy „art. 25‖ zastępuje się wyrazami „art. 27‖.  

53. Dotychczasowy art. 25 otrzymuje numerację art. 26, z tym że w ust. 2 pkt b) wyrazy „10.000‖ 

zastępuje się wyrazami „5.000‖. 

54. Dotychczasowy art. 26 otrzymuje numerację art. 27.  

55. W nowym art. 27 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

2. Obowiązkiem klubu jest uzyskanie pewności, że Menedżer posiada stosowną 

licencję przed podpisaniem umowy o reprezentację.  

56. W nowym art. 27 dotychczasowe ust. ust.  2-5 otrzymują numerację ust. 3-6.  

57. W nowym art. 27 ust. 3 wyrazy „art. 25‖ zastępuje się wyrazami „art. 27‖.  

58. W nowym art. 27  dodaje się nowy ust. 7 w brzmieniu: 

7. W związku z transferem zawodnika, Menedżerowie nie mogą otrzymać jakiegokolwiek 

wynagrodzenia innego niż wyszczególnione w niniejszej Uchwale.  

59. Dotychczasowy art. 27 otrzymuje numerację art. 28 w następującym brzmieniu:  

1. Klub, który naruszy którykolwiek z zakazów zawartych w art.  27, poniesie następujące kary 

dyscyplinarne: 

a) ostrzeżenie lub naganę; 

b) kara pieniężna w wysokości równowartości w PLN kwoty co najmniej 10 000 -CHF; 

c) zakaz krajowych lub zagranicznych transferów zawodników przez okres co najmniej 3 (trzech) 

miesięcy; 

d) potrącenie punktów; 

e) degradacja do niższej grupy rozgrywek.  

Ww. kary dyscyplinarne mogą być nakładane łącznie. 

2. Kary dyscyplinarne wymienione powyżej mogą być nakładane wyłącznie przez właściwe organy 

PZPN, do którego należy klub (w przypadku transferów krajowych) lub przez FIFA (w przypadku 

transferów międzynarodowych). 

60.  Dotychczasowego art. 28 otrzymuje numerację art. 29, z tym że wyrazy „art. 26‖ zastępuje się 

wyrazami „art. 27‖.  

61. Tytuł Rozdziału VII otrzymuje następujące brzmienie: 

Utrata, zawieszenie licencji oraz zakończenie działalności przez Menedżera. 

62. Wprowadza się nowy art. 31 w brzmieniu: 
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 1. Utrata licencji następuje wskutek:  

a) decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN o pozbawieniu Menedżera licencji na  podstawie wniosku Komisji 

Licencji Menedżerskich PZPN, w razie nie spełnienia przez Menadżera wymogów, o których mowa w 

Art. 7 ust. 1, Art. 10 oraz Art. 11 niniejszej uchwały, pomimo wyznaczenia przez Komisję Licencji 

Menedżerskich PZPN dodatkowego terminu na spełnienie tych spośród powyższych wymogów, które 

w ocenie Komisji są obiektywnie możliwe do spełnienia, 

b) decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN o pozbawieniu Menedżera licencji jako kary dyscyplinarnej, o 

których mowa w Rozdziale IV niniejszej uchwały, 

c)  zakończenia przez Menadżera działalności z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie PZPN, przy 

czym w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w Art. 7 ust. 1 lit. e oraz lit. i niniejszej 

uchwały, bądź w przypadku, o którym mowa w art. 23 niniejszej Uchwały, Menedżer jest bezwzględnie 

zobowiązany do zaprzestania działalności. 

2.Zawieszenie licencji  następuje w przypadku:  

a) nie przesłania przez Menadżera do PZPN pisemnego wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu 

przed datą wygaśnięcia jego licencji, to jest w ciągu pięciu lat od daty jej wydania; w takim wypadku 

Komisja Licencji Menadżerskich zawiesza licencję w sposób automatyczny, jednakże jeśli Menedżer 

dochowa powyższego terminu, to jego licencja zachowa ważność do dnia stanowiącego termin 

najbliższego przewidzianego egzaminu, 

b) niezdania przez Menedżera ponownego egzaminu, do którego przystąpił w celu przedłużenia ważności 

jego licencji; w takim wypadku Komisja Licencji Menedżerskich zawiesza licencję w sposób 

automatyczny do czasu zdania egzaminu, 

c) decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN o pozbawieniu Menedżera licencji jako kary dyscyplinarnej, o 

których mowa w Rozdziale IV niniejszej uchwały, bądź w przypadku, o którym mowa w art. 24 

niniejszej Uchwały. 

63. Dotychczasowy art. 29 otrzymuje numerację art. 31. w nowym brzmieniu:  

1. Menedżer, który utracił licencję, obowiązany jest ją zwrócić do Komisji ds. Licencji Menedżerskich 

PZPN oraz rozwiązać obowiązujące go umowy o reprezentowanie. Także w przypadku zawieszenia 

licencji Menedżer jest zobowiązany do zwrócenia dokumentu licencji do PZPN z powstrzymaniem się 

od wykonywania jakiejkolwiek działalności menedżerskiej, a nadto rozwiązać umowy o 

reprezentowanie z zachowaniem prawa do należnego wynagrodzenia. Niezwrócenie licencji w terminie 

14 (czternastu) dni oraz nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających rozwiązanie umów o 

reprezentowanie, licząc od daty odpowiednio złożenia oświadczenia woli o zaprzestaniu działalności 

lub uprawomocnienia się decyzji pozbawiającej Menadżera licencji, bądź zawieszającej licencję, 

spowoduje podjęcie przez Wydział Dyscypliny PZPN stosownych decyzji dyscyplinarnych i publiczne 

ich ogłoszenie. 

2. PZPN będzie publikował nazwiska tych Menedżerów, którym licencja została cofnięta lub 

zawieszona, lub których działalność została  zakończona. O powyższych faktach PZPN niezwłocznie 

powiadomi FIFA i UEFA. 

3. Menedżer nie może unieważnić swojej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do czasu 

zakończenia działalności tzn. do dnia kiedy licencja zostanie przez niego zwrócona PZPN lub Menedżer 

zostanie jej pozbawiony decyzją Wydziału Dyscypliny PZPN. Menedżer zapewni jednak, by wszelkie 

roszczenia odszkodowawcze, zgłoszone po zakończeniu jego działalności a powstałe w wyniku 

wcześniej prowadzonej działalności, były objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zgodnie z art. 10 ust. 

3 niniejszej Uchwały. 

64. Dotychczasowy art. 30 otrzymuje numerację art. 32., z tym że w ust. 1 pkt a) po wyrazie 

„ubezpieczeniowych‖ dodaje się wyrazy „lub odpowiednio gwarancji bankowych‖, zaś w ust. 1 pkt 

b) wyrazy „Komisji Odwoławczej PZPN‖ zastępuje się wyrazami „Związkowego Trybunału 

Piłkarskiego‖.  

65.  Dotychczasowy art. 31 otrzymuje numerację art. 33.   

66.  Dotychczasowy art. 32 otrzymuje numerację art. 34 , z tym że po wyrazie „zawodników‖ dodaje 

się sformułowanie „Izby ds. Rozstrzygania Sporów (Dispute Resolution Chamber)”. 

67. Dotychczasowy art. 33 otrzymuje numerację art. 35. 

68.  Dotychczasowy art. 34 otrzymuje numerację art. 36. 

69.  W art. 36 skreśla się wyrazy „Prezydium Zarządu PZPN.‖.  

70. Dotychczasowy art. 35 otrzymuje numerację art. 37. 

71. Dotychczasowy art. 36 otrzymuje numerację art. 38. ust. 1.  

72. W art. 38 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu: 

2. Wszystkie sprawy, które toczą przed właściwymi organami PZPN w chwili wejścia w życie 

niniejszej uchwały będą rozpoznane zgodnie z przepisami Uchwały nr I/7 z dnia 31 marca 2006 

roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy. 
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73. Art. 39 otrzymuje nowe brzmienie: 

Wszystkie inne sprawy, w tym wnioski o dopuszczenie do egzaminu na licencjonowanego Menadżera 

ds. Piłkarzy, będą rozpoznawane zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. 

74.  Wprowadza się art. 40 w brzmieniu: 

Menadżerowie, którzy posiadają licencję w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają 

przepisom tejże uchwały, dotyczy to w szczególności postanowień Art. 15 ust.6. 

Jednakże w przypadku menedżerów, którzy uzyskali licencję przed 1.01.2008 r., okres 5 lat, o którym 

mowa w art. 15 ust. 6 niniejszej Uchwały, jest liczony od dnia 1.01.2008 r.  

75. Wprowadza się art. 41 w  brzmieniu: 

PZPN najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku przedkłada FIFA raport o działalności w 

poprzednim roku Menedżerów ds. Piłkarzy licencjonowanych przez PZPN, wraz ze statystyką 

obejmującą swoim zakresem takie dane jak liczba Menadżerów, szczegółowe informacje na temat 

Menadżerów rozpoczynających i kończących działalność, nałożone sankcje, toczące się postępowania 

przeciw Menadżerom, a także wszelkie okoliczności wpływające na ocenę ich reputacji. 

76. Wprowadza się art. 42 w brzmieniu:   

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Zarząd PZPN. 

 

77.  W załączniku A w  pkt I  ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

2. Każdy przystępujący do egzaminu, to jest kandydat na menadżera lub menadżer, któremu wygasa 

ważność licencji z upływem terminu, zostanie przeegzaminowany ze znajomości aktualnych przepisów 

FIFA, UEFA i PZPN dotyczących sportu piłki nożnej, w szczególności przepisów wynikających ze 

statutu FIFA, UEFA i PZPN oraz dotyczących statusu i transferów zawodników, a także przepisów 

dotyczących prowadzenia działalności menedżerskiej.‖ 

78. W załączniku A w pkt  I w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

Czas na napisanie egzaminu może zostać określony pomiędzy 60 a 90 minut, przy czym dokładny czas 

trwania danego egzaminu, który musi mieścić się w powyższym przedziale, każdorazowo ustali PZPN. 

79. W załączniku A w  pkt I  ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

5. FIFA określi minimalną liczbę punktów potrzebnych do zdania egzaminu. Za każdą prawidłową 

odpowiedź kandydat otrzymuje tylko jeden punkt. 

80.  W załączniku A w  pkt I  ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: 

 PZPN będzie informować zdających - przed przystąpieniem do egzaminu - o minimalnej liczbie 

punktów potrzebnych do zdania egzaminu oraz o czasie trwania egzaminu. 

81.   W załączniku A w pkt II  ust. 1 po  wyrazie „kandydat” dodaje się wyrazy „lub odpowiednio 

Menedżer ponownie przystępujący do egzaminu,”. 

82.   W załączniku A w pkt II  ust. 2 po wyrazie  „egzaminu‖ dodaje się wyrazy „w najbliższym 

przewidzianym terminie‖ 

83.  W załączniku A w  pkt II  ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

3. Kandydat, który nie uzyska minimalnej liczby punktów po drugiej próbie, nie może ponownie 

przystąpić do egzaminu wcześniej niż przed upływem kolejnego roku kalendarzowego. Dopiero 

wówczas może ubiegać się o udział w egzaminie po raz trzeci, a w takim przypadku, ma prawo 

wyboru, czy zdawać egzamin przed PZPN, czy przed FIFA. 

84. W załączniku A w  pkt II  dodaje się ust.ust. 5 -6 w następującym brzmieniu:  

5. Menedżer, któremu wygasa ważność licencji z upływem terminu, który nie uzyska minimalnej 

liczby punktów, może ponownie przystąpić do egzaminu w następnym wyznaczonym terminie. 

Jednocześnie taki Menedżer może ponownie przystępować do egzaminu dowolną ilość razy. 

6. Pytania dotyczące wyników egzaminu mogą być przedstawiane odnośnemu związkowi lub FIFA 

za pośrednictwem odnośnego związku w okresie do trzech miesięcy od daty przedmiotowego 

egzaminu. 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy (tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 1 ust.5  Przepisów  Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej dot.  Agentów zawodników, 

uchwalonych przez Komitet Wykonawczy FIFA w dniu 29 października 2007 roku  w związku z art. 12 § 1 pkt 

24)  Statutu PZPN uchwala się, co następuje: 

 

Rozdział I. - Przepisy ogólne. 

 

Art. 1.  

 

1. Uchwała określa zasady działalności Menedżerów ds. Piłkarzy, zwanych dalej w treści niniejszej uchwały 

Menedżerami, oraz zasady przyznawania, zawieszania lub pozbawiania licencji udzielanej Menedżerom przez 

PZPN. 

2. Tytuł „Menedżer ds. Piłkarzy" podlega ochronie prawnej w ramach przepisów związkowych. 

 

Art. 2.  

Działalność Menedżera polega na zajmowaniu się regularnie i za wynagrodzeniem:  

1. prowadzeniem spraw zawodników piłki nożnej ( piłkarzy), w szczególności w celu zawarcia przez nich 

kontraktów z klubem sportowym, 

2. występowania w imieniu i na rzecz zawodników przed organami FIFA, UEFA oraz organami PZPN,   

3. prezentowaniem zawodników klubom w celu zawarcia przez kluby umów transferowych. 

 

Art. 3. 

 

1. Działalność Menedżera może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą uchwałą, w 

szczególności posiada stosowną licencję PZPN.  

2. Czynności wchodzące w zakres działalności Menedżera mogą być wykonywane również przez adwokata lub 

radcę prawnego, ale wyłącznie w granicach przysługujących im uprawnień zawodowych,  a ponadto 

rodziców, rodzeństwo lub współmałżonka zawodnika w sprawach dotyczących tego zawodnika. Działalność 

tych  osób  nie jest objęta jurysdykcją FIFA i UEFA. 

3. Menedżer wykonuje swoje czynności zgodnie z przepisami FIFA, UEFA, PZPN oraz zgodnie z Kodeksem 

postępowania zawodowego stanowiącym załącznik B do niniejszej Uchwały. 

4. Z zastrzeżeniem postanowień art.3 ust.2 zabrania się zawodnikom i klubom korzystania z usług nie 

licencjonowanych Menedżerów d.s Piłkarzy. 

 

Art. 4.  

 

1. Menedżerem może być wyłącznie osoba fizyczna. 

2. Menedżer może zorganizować swój zawód w formie przedsiębiorstwa, dopóki praca wykonywana przez 

jego pracowników jest ograniczona do zadań administracyjnych związanych z działalnością biznesową 

Menedżera. Jedynie sam Menedżer jest uprawniony do reprezentowania i promowania interesów 

zawodników/klubów w stosunkach z innymi zawodnikami lub/i klubami.  

 

Art. 5. 

 

Nadzór nad działalnością Menedżerów wykonuje: Komisja Licencji Menedżerskich PZPN (w zakresie spraw 

krajowych) i Komisja FIFA ds. Statusu Piłkarzy ( w zakresie spraw międzynarodowych) oraz w sprawach 

określonych w przepisach związkowych właściwe organy PZPN. 

 

Rozdział II. - Uprawnienia do wykonywania działalności Menedżera 

 

Art. 6.  

 

Prawo wykonywania działalności Menedżera powstaje z chwilą otrzymania przez Menedżera dokumentu licencji 

wydanego przez PZPN. Wydanie licencji następuje po podjęciu uchwały przez Zarząd PZPN o wpisaniu 

kandydata na Listę Menedżerów ds. Piłkarzy. 
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Art. 7. 

1. Na Listę Menedżerów ds. Piłkarzy licencjonowanych przez PZPN może być wpisany ten, kto: 

a) korzysta z pełni praw publicznych, 

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

c) posiada obywatelstwo polskie i nie zamieszkuje poza granicami Polski, przez co najmniej okres 2 lat 

przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu, bądź posiada obywatelstwo inne niż polskie i przez  

co najmniej dwa lata posiada prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w 

przypadku obywateli państw Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego  Obszaru Gospodarczego, stale 

przebywających na terytorium RP, wymóg co najmniej dwuletniego pobytu na terytorium RP nie 

obowiązuje,  

d) posiada nienaganną reputację, a zwłaszcza nie był skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i 

papierami wartościowymi, przestępstwo przekupstwa, sprzedajności i płatnej protekcji lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego, bądź za przestępstwo przeciwko  życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajowości lub inne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby jej 

użycia,  

e) nie zajmuje stanowiska w FIFA, UEFA, PZPN, klubie, ani jakiejkolwiek innej organizacji mającej związek z 

tymi instytucjami,  

f) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin pisemny na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.  

g) doręczył do PZPN podpisany przez siebie Kodeks postępowania zawodowego,h) prowadzi zarejestrowaną na 

terytorium Unii Europejskiej działalność gospodarczą, obejmującą swoim przedmiotem działalność menedżera 

ds. piłkarzy, 

i) doręczył do PZPN polisę ubezpieczeniową, o której mowa w niniejszej Uchwale. 

2. Osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy, do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego 

mogą działać w imieniu zawodnika lub klubu wyłącznie w granicach uprawnień przysługujących im jako 

adwokatom lub radcom prawnym, przy czym tytuł Licencjonowanego Menedżera d.s. Piłkarzy mogą używać 

dopiero po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego na zasadach określonych w niniejszej 

Uchwale. Wykonywanie przez ww. osoby działalności menedżerskiej podlega przepisom niniejszej Uchwały. 

3. Wpis na Listę Menedżerów ds. Piłkarzy licencjonowanych przez PZPN następuje na podstawie uchwały 

Zarządu PZPN, podjętej w oparciu o decyzję Komisji Licencji Menedżerskich PZPN w sprawie spełnienia 

przez kandydatów przesłanek określonych niniejszą Uchwałą.  

4. Listę Menedżerów ds. Piłkarzy prowadzi Komisja Licencji Menedżerskich PZPN, która po każdej dacie 

egzaminu na podstawie uchwały Zarządu PZPN sporządza aktualną listę Menedżerów licencjonowanych przez 

PZPN uprawnionych do działalności menedżerskiej i przesyła ją do FIFA. Przedmiotową listę Komisja 

Licencji Menedżerskich PZPN publikuje poprzez oficjalne kanały komunikacji PZPN, a także przesyła ją 

do FIFA. FIFA sporządza listę licencjonowanych menedżerów i publikuje ją na swojej oficjalnej stronie 

internetowej. 

 

Art. 8. 

1. Osoba fizyczna pragnąca wykonywać działalność menedżerską, spełniająca przesłanki określone w art. 7 ust. 

1 pkt.  a-e, może zwrócić się z pisemnym podaniem do Komisji Licencji Menedżerskich PZPN o dopuszczenie 

do egzaminu. Podania spółek lub klubów nie będą rozpatrywane. 

2. Do podania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 kandydat winien załączyć: 

a) oświadczenie, iż korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) oświadczenie, że posiada obywatelstwo polskie i nie zamieszkiwał poza granicami Polski przez okres 

ostatnich dwóch lat przed złożeniem podania, bądź że posiada obywatelstwo państwa Unii Europejskiej 

lub E.O.G. i że zamieszkuje na terytorium RP, bądź że posiada inne obywatelstwo i zamieszkuje na 

terytorium RP co najmniej przez okres ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku.  
c) oświadczenie, iż nie zajmuje żadnego stanowiska ani nie pełni żadnych funkcji w FIFA, UEFA, PZPN, klubie, 

ani jakiejkolwiek innej organizacji powiązanej z tymi instytucjami. 

d) informację o karalności z Krajowego Rejestru Karnego,  

e) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej określonej w uchwale Zarządu PZPN.  
3. Komisja Licencji Menedżerskich PZPN po otrzymaniu podania o dopuszczenie do egzaminu sprawdza czy 

kandydat spełnia warunki uprawniające do dopuszczenia go do egzaminu. Jeżeli braki formalne podania, 

pomimo wyznaczenia kandydatowi dodatkowego terminu, nie zostaną usunięte, podanie podlegało będzie 

odrzuceniu. 

4. Od decyzji Komisji Licencji Menedżerskich PZPN kandydatowi, którego podanie o dopuszczenie do 

egzaminu zostało odrzucone, służy prawo przesłania swojego podania bezpośrednio do FIFA. Komisja 
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FIFA ds. Statusu Zawodników podejmie decyzję, czy odrzucenie podania przez PZPN było zasadne. Jeśli 

Komisja FIFA ds. Statusu Zawodników także uzna, iż podanie jest pod jakimkolwiek względem 

niewystarczające, wówczas kandydat będzie uprawniony do ponownego złożenia podania o dopuszczenie 

do egzaminu w każdym czasie, o ile tylko  spełni wszystkie warunki, wymagane przy ubieganiu się o 

licencję menedżerską.  

5. W przypadku podjęcia przez Komisję Licencji Menedżerskich PZPN decyzji o dopuszczeniu do egzaminu 

kandydat zostanie powiadomiony o terminie egzaminu, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wyznaczoną 

datą egzaminu.  

6. Jeżeli wnioskodawca nie uzyska minimalnej noty przy zdawaniu egzaminu po raz drugi, to nie może 

ponownie przystąpić do egzaminu przed upływem kolejnego roku kalendarzowego. Dopiero po upływie 

w/w terminu może on przedłożyć wniosek o dopuszczenie do trzeciego terminu egzaminu, wybierając 

odnośny Związek lub FIFA jako ciało egzaminacyjne. 

7. Wnioskodawca, który nie uzyska noty minimalnej przy zdawaniu egzaminu po raz trzeci, nie może 

ponownie zdawać egzaminu przez dwa kolejne pełne lata kalendarzowe. 

 

Art. 9. 

1. Komisja Licencji Menedżerskich PZPN przeprowadza pisemne egzaminy 2 (dwa) razy w roku, w 

marcu i wrześniu danego roku. 

2. Podstawowe warunki procedury egzaminacyjnej określa Załącznik nr A do niniejszej Uchwały. Szczegółowe 

zasady procedury egzaminacyjnej określa Komisja Licencji Menedżerskich PZPN.  

3. W przypadku gdy PZPN z uzasadnionej przyczyny nie będzie w stanie przeprowadzić egzaminu w 

wyznaczonym terminie, wówczas Związek zastrzega sobie prawo do nie przeprowadzania egzaminu w 

ogóle w tym terminie. W takim wypadku PZPN jest zobowiązany do podania wiadomości informacji o 

podjętej decyzji, poprzez swoje oficjalne kanały informacji.  Nie jest dozwolone  nie przeprowadzanie 

egzaminów przez okres dłuższy niż 2 (dwa) kolejne terminy wyznaczone przez FIFA.  
4. Od postępowania egzaminacyjnego PZPN pobiera od kandydatów opłatę określoną uchwałą  Zarządu PZPN. 

 

Art. 10. 

 

1. Jeśli kandydat złoży egzamin z wynikiem pozytywnym, zobowiązany jest, z zastrzeżeniem art.11 

niniejszej Uchwały,  zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeniowym z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; po zawarciu takiej 

umowy kandydat zobowiązany jest niezwłocznie złożyć polisę ubezpieczeniową w PZPN. W przypadku 

osób zamieszkałych za granicą, umowa może być zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym z siedzibą 

poza granicami Polski.  

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 powinno służyć zabezpieczeniu przed wszelkimi roszczeniami 

o odszkodowanie, z jakimi może wystąpić zawodnik, klub lub menedżer innego zawodnika, w związku z 

działaniami Menedżera, które w opinii FIFA lub PZPN byłyby sprzeczne z zasadami niniejszych przepisów lub 

innych przepisów FIFA lub PZPN. Polisa ubezpieczenia musi być sformułowana w taki sposób, by 

ubezpieczenie obejmowało wszelkie możliwe rodzaje ryzyka związanego z działalnością Menedżera. 

3. Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi również obejmować roszczenia zgłoszone po 

wygaśnięciu polisy w odniesieniu do zdarzeń, które wystąpiły w okresie ważności polisy.  

4. Minimalna suma ubezpieczenia na mocy takiej polisy zostanie ustalona przez Komisję Licencji 

Menedżerskich PZPN  na podstawie rocznych obrotów Menedżera, przy czym suma ta, w żadnym 

przypadku nie może być niższa niż równowartość w złotych polskich 100.000.00,-CHF (sto tysięcy 

franków szwajcarskich). 

5. Menedżer zobowiązany jest, z zastrzeżeniem art. 11,  z chwilą wygaśnięcia umowy ubezpieczeniowej do jej 

przedłużenia albo zawarcia nowej umowy na czas nie krótszy niż 1 (jeden) rok i niezwłocznego doręczenia 

polisy ubezpieczeniowej do siedziby PZPN. 

6. W przypadku przeoczenia przez Menedżera terminów dotyczących przedłużenia obowiązkowego 

ubezpieczenia Komisja Licencji Menedżerskich PZPN wyznaczy Menedżerowi odpowiedni termin, w którym 

musi spełnić wymagania stosownych przepisów, pod rygorem złożenia wniosku o pozbawienie licencji przez 

Wydział Dyscypliny PZPN.  
 

Art. 11. 

 

1. W celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu roszczeń odszkodowawczych w miejsce umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 10 powyżej, kandydat może, 

warunkowo, przedłożyć gwarancję bankową, przy czym przedmiotowa gwarancja może być wystawiona 

wyłącznie przez bank szwajcarski. 
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2. Przedłożenie gwarancji bankowej dopuszcza się jedynie w sytuacji, gdy Menedżer nie może zawrzeć 

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, PZPN poinformuje FIFA o zaistniałym fakcie i jednocześnie 

wystąpi do FIFA z formalnym wnioskiem o wystawienie gwarancji bankowej w związku z tym, że 

wyłącznie FIFA może wystąpić do właściwego banku o uzyskanie przedmiotowej gwarancji. 

4. Wystawiona gwarancja bankowa winna być nieodwołalna i bezwarunkowo płatna, do kwoty 

gwarantowanej, na wypadek wydania orzeczenia przez sąd, trybunał i/lub stosowne władze piłkarskie na 

korzyść zawodnika, klubu lub innego menadżera, którzy doznali szkody w wyniku działalności 

Menadżera, na którego zastała wystawiona gwarancja. 

5. Przez cały okres obowiązywania gwarancji dostępna kwota gwarantowana – minimalna kwota 

gwarancji – nie może być niższa niż 100.000.00,-CHF (sto tysięcy franków szwajcarskich). Jeżeli kwota 

gwarancji zostanie obniżona poniżej minimalnej kwoty gwarancji, w wyniku płatności dokonanej przez 

bank (gwaranta) w odpowiedzi na roszczenie o odszkodowanie wysunięte przeciwko Menadżerowi 

zleceniodawcy gwarancji, wówczas będzie on zobowiązany do zwiększenia kwoty gwarancji do co 

najmniej wartości minimalnej. 

6. W przypadku nie dopełnienia przez Menadżera obowiązku, którym mowa w ust. 5 powyżej, 

postanowienia art. 10 ust.6 stosuje się odpowiednio. 

 

Art.12 

 

1. Od każdego z kandydatów, który złożył egzamin z wynikiem pozytywnym, wymaga się podpisania i 

przedłożenia PZPN - w terminie do 6 miesięcy od daty egzaminu - Kodeksu Postępowania Zawodowego 

(stanowiącego załącznik B do niniejszej Uchwały), a tym samym zobowiązania się do tego, by w trakcie 

prowadzenia działalności w charakterze Menedżera bezwzględnie przestrzegał podstawowych zasad 

określonych w tym dokumencie. 

Oryginał podpisanego i przedłożonego przez kandydata Kodeksu Postępowania Zawodowego 

przechowuje PZPN. 

2. Menedżer, który w swojej działalności nie będzie stosować się do Kodeksu Postępowania Zawodowego, 

podlega karom dyscyplinarnym określonym w rozdziale IV niniejszej Uchwały. 

3. Od każdego z kandydatów, który złożył egzamin z wynikiem pozytywnym, wymaga się przedłożenia w 

PZPN – w terminie do 6 miesięcy od daty złożenia egzaminu – polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, o której mowa w art. 10 niniejszej Uchwały lub gwarancji bankowej, o której mowa w art. 11 

niniejszej Uchwały, a nadto dowód zarejestrowania działalności gospodarczej obejmującej działalność 

Menedżera ds. Piłkarzy.  

4. W przypadku niespełnienia wymagań Komisja Licencji Menedżerskich PZPN wyda decyzję o 

niespełnieniu przesłanek umożliwiających wpis na listę Menedżerów ds. Piłkarzy, co skutkowało będzie 

koniecznością złożenia przez kandydata - na podstawie nowego wniosku - egzaminu pisemnego, o którym 

mowa w art. 9 niniejszej Uchwały. 

 

Art. 13. 

 

1. Decyzja Komisji Licencji Menedżerskich PZPN w sprawie spełnienia przez kandydatów przesłanek 

umożliwiających wpis na listę Menedżerów ds. Piłkarzy powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia 

przedłożenia przez poszczególnego kandydata ostatniego z dokumentów, o których mowa odpowiednio w 

art. 12 ust.1 lub w art. 12 ust.3 niniejszej Uchwały.  

2. Komisja Licencji Menedżerskich PZPN zawiadamia, w terminie 14 (czternastu) dni kandydatów oraz  

Zarząd PZPN o każdej decyzji w sprawie spełnienia przez kandydatów przesłanek umożliwiających wpis 

na listę Menedżerów ds. Piłkarzy.  

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN.  

4.  Zarządowi  PZPN służy prawo odmowy podjęcia uchwały w sprawie wpisu konkretnego kandydata na 

Listę Menedżerów ds. Piłkarzy, w terminie 30 dni od daty podjęcia decyzji Komisji Licencji 

Menedżerskich PZPN, o której mowa powyżej, w szczególności w przypadku ujawnienia się okoliczności 

podważających nienaganną reputację kandydata. Odmowa podjęcia uchwały w sprawie wpisu wymaga 

uzasadnienia. 

 

Art. 14. 

 

Po podjęciu przez Zarząd PZPN uchwały w sprawie wpisu na Listę Menedżerów ds. Piłkarzy licencjonowanych 

przez PZPN, Komisja Licencji Menedżerskich wyda kandydatowi dokument licencji Menedżera ds. Piłkarzy. 
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Art. 15. 

1. Licencja powinna zawierać:  

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania Menedżera,  

b) numer licencji,  

c) datę licencji.  

2. Licencja opatrzona jest zdjęciem i podpisem Menedżera, pieczęcią PZPN oraz podpisem Przewodniczącego 

Komisji Licencji Menedżerskich PZPN i Sekretarza Generalnego PZPN. 

3. Licencja dotyczy wyłącznie osoby, której została wydana i nie podlega przeniesieniu na inne osoby.  

4. Licencja upoważnia menedżera do prowadzenia działalności na całym świecie. 

5. Z chwilą otrzymania przez Menedżera licencji PZPN, Menedżerowi przysługuje prawo, by w stosunkach 

służbowych, dodawać po swoim nazwisku: "Menedżer ds. Piłkarzy licencjonowany przez Polski Związek Piłki 

Nożnej". 

6. Licencja jest wystawiana na czas określony i wygasa po upływie pięciu (5) lat od daty jej wydania. 

Menedżer, któremu wydano licencję jest zobowiązany przed upływem tego terminu zwrócić się z 

pisemnym podaniem do Komisji Licencji Menedżerskich PZPN o ponowne dopuszczenie do egzaminu. 

Jeżeli Menedżer nie złoży pisemnego podania o ponowne złożenie egzaminu w ciągu pięciu lat od daty 

wydania licencji, to jego licencja zostanie automatycznie zawieszona. 

7. Jeżeli Menedżer dochowa terminu określonego w ust. 6, to jego licencja zachowa ważność przez okres 

do następnego przewidzianego egzaminu.  

8. Jeżeli menedżer nie zda egzaminu, to jego licencja zostanie automatycznie zawieszona do czasu zdania 

przezeń egzaminu. 

9. Menedżer może ponownie  przystąpić do egzaminu w następnym określonym terminie. Z zastrzeżeniem 

art. 8 ust. 6 i ust. 7  Menedżer może ponownie  przystępować do egzaminu dowolną liczbę razy.  

W takim wypadku przepisy niniejszej uchwały określające zasady dopuszczenia do egzaminu oraz zasady 

procedury egzaminacyjnej stosuje się odpowiednio. 

10. Każdy Menedżer, który podejmie decyzję o zakończeniu działalności jest zobowiązany do zwrócenia 

swojej licencji związkowi, który ją wystawił. Niezastosowanie się do niniejszego przepisu jest karane 

anulowaniem licencji i publikacją stosownej decyzji. 

11. Związek opublikuje imiona i nazwiska tych Menedżerów, którzy zakończyli działalność, a następnie 

bezzwłocznie powiadomi FIFA. 

 

Art. 16. 

 

1. W przypadku gdy licencjonowani Menedżerowie ds. Piłkarzy, są członkami stowarzyszenia oficjalnie 

uznawanego przez PZPN, które pragnie świadczyć usługi na rzecz zawodników będących również jego 

członkami, stowarzyszenie takie może wykupić własne grupowe polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, przy czym ubezpieczenie takie będzie ograniczone do ubezpieczenia od ryzyka dla nie więcej niż 

pięciu posiadaczy licencji. 

2. Nazwiska Menedżerów ds. Piłkarzy, muszą być wymienione w polisie ubezpieczeniowej, o której mowa 

w  ust. 1. 

 

Rozdział III. - Wykonywanie działalności Menedżera ds. Piłkarzy 

 

Art. 17. 

 

 Menedżer ma prawo: 

1. kontaktować się z zawodnikami – w sprawie zawarcia  przez nich kontraktów z klubem sportowym- którzy 

nie są jeszcze związani kontraktem z klubem lub których kontrakt z klubem wygasł lub wygasa w terminie 6 

(sześciu) miesięcy, 

2. reprezentować interesy zawodnika lub klubu, który zwróci się do niego w sprawie negocjowania lub 

zawierania kontraktów lub umów w ich imieniu; 

3. dbać o interesy zawodnika, który się o to zwróci, w szczególności przed organami FIFA, UEFA oraz 

organami PZPN lub innych federacji piłkarskich; 

4. dbać o interesy klubu, który się o to zwróci, w szczególności przed organami FIFA, UEFA oraz organami 

PZPN lub innych federacji piłkarskich; 

 

Art. 18.  

 

1. Menedżer może reprezentować lub dbać o interesy zawodnika bądź klubu wyłącznie wtedy, gdy zawrze 

pisemną umowę o reprezentowanie z takim klubem lub zawodnikiem. 
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2. Maksymalny okres obowiązywania umowy o reprezentowanie wynosi 2 (dwa) lata. Umowa taka może być 

przedłużana na kolejne okresy nie dłuższe jednak niż 2 (dwa) lata na podstawie wyraźnego pisemnego 

oświadczenia obu stron. Wszelkie klauzule sprzeczne z zasadą określoną powyżej, w szczególności określające 

przedłużenie umowy bez złożenia pisemnego oświadczenia przez obie strony, uznane będą za nieobowiązujące. 

3. Umowa o reprezentowanie powinna, pod rygorem nieważności, określać kto jest zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia dla Menedżera, a ponadto rodzaj wynagrodzenia oraz warunki zapłaty.  

4. Menedżer może być wynagradzany wyłącznie przez klienta, który go zaangażował  i którego reprezentuje tj. 

zawodnika albo klub, a nie przez jakąkolwiek inną osobę. Dopuszcza się sytuację, w której zawodnik w 

drodze pisemnej umowy zleca klubowi dokonywanie w jego imieniu, płatności na rzecz Menedżera z 

tytułu jego wynagrodzenia. Płatności dokonywane w imieniu zawodnika muszą odzwierciedlać ogólne 

warunki płatności uzgodnione przez zawodnika i Menedżera w umowie o reprezentowanie.    

5. Kwota wynagrodzenia należnego Menedżerowi, który został zaangażowany do występowania w imieniu 

zawodnika, ustalana będzie na podstawie zasadniczego rocznego przychodu zawodnika brutto, w tym z 

uwzględnieniem kwot z tytułu podpisania kontraktu  ( jednakże z wyłączeniem w szczególności takich 

świadczeń, jak samochód, mieszkanie, premie punktowe lub wszelkie inne premie i przywileje), który 

Menedżer wynegocjował dla zawodnika w zawartym przez niego kontrakcie o profesjonalne uprawianie 

piłki nożnej, zwanego dalej kontraktem. 

6. Przed zawarciem danego kontraktu Menedżer i zawodnik ustalą czy zawodnik będzie wypłacał Menedżerowi 

wynagrodzenie w formie zryczałtowanej zapłaty dokonywanej z chwilą rozpoczęcia kontraktu, który Menedżer 

wynegocjował dla zawodnika, czy też będzie dokonywał na jego rzecz zapłaty w rocznych ratach na koniec 

każdego roku obowiązywania kontraktu. 

7. Jeśli Menedżer i zawodnik nie podejmą decyzji w sprawie wynagrodzenia zryczałtowanego, a kontrakt 

zawodnika wynegocjowany przez Menedżera w imieniu zawodnika, obowiązywał będzie dłużej niż umowa o 

reprezentowanie zawarta pomiędzy Menedżerem a zawodnikiem, Menedżerowi przysługiwało będzie prawo do 

rocznego wynagrodzenia, nawet po wygaśnięciu umowy o reprezentowanie zawodnika. Prawo to przysługiwało 

będzie do czasu wygaśnięcia kontraktu lub do czasu, gdy zawodnik podpisze nowy kontrakt bez udziału tego 

Menedżera. 

8. Jeśli Menedżer i zawodnik nie osiągną porozumienia w kwestii kwoty wynagrodzenia, która ma być 

zapłacona Menedżerowi lub jeśli umowa o reprezentowanie nie przewiduje takiego wynagrodzenia, 

Menedżerowi przysługiwało będzie odszkodowanie wynoszące 3% (trzy procent) podstawowego 

przychodu, o którym mowa powyżej w art. 18 ust. 5, jaki zawodnik otrzyma na mocy kontraktu 

wynegocjowanego przez Menedżera i w jego imieniu. 

9. W przypadku gdy Menedżer podpisze umowę o reprezentowanie z klubem otrzymywał będzie wynagrodzenie 

za swoje usługi w postaci zryczałtowanej opłaty w kwocie, która zostanie uzgodniona w takiej umowie o 

reprezentowanie. 

10. Menedżer zobowiązany jest w swojej działalności do stosowania znormalizowanej umowy o 

reprezentowanie wg wzoru FIFA (stanowiącej załącznik C do niniejszej Uchwały) . Strony takiej umowy mogą 

swobodnie zawierać odpowiednie dodatkowe porozumienia oraz odpowiednio uzupełniać znormalizowaną 

umowę, pod warunkiem, iż nie będzie to naruszać przepisów FIFA, UEFA, PZPN oraz bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

11. Umowa o reprezentowanie zostanie sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana 

przez obie strony. Jeden egzemplarz umowy przeznaczony jest dla zawodnika lub klubu. Drugi egzemplarz 

umowy zachowuje Menedżer. Menedżer zobowiązany jest dostarczyć trzeci i czwarty egzemplarz tej umowy do 

PZPN lub federacji piłkarskiej, do którego należy zawodnik lub klub, których reprezentuje, w celu jej 

zarejestrowania, w terminie 30 dni od daty jej podpisania. 

12. PZPN prowadzi rejestr zawartych przez Menedżerów ds. Piłkarzy kontraktów. Kontrakty zarejestrowane w 

PZPN podlegają szczególnej ochronie prawnej na podstawie przepisów prawa związkowego.  W przypadku 

wystąpienia z takim życzeniem kopie kontraktów PZPN zobowiązany jest przesłać do FIFA. 

13. Zawodnik będący osobą niepełnoletnią nie może podpisywać umowy o reprezentowanie bez wyraźnej zgody 

swojego opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) wyrażonej w sposób, jaki przewidują przepisy prawne kraju 

zamieszkania zawodnika. 

 

Art. 19. 

 

Od licencjonowanego Menedżera wymaga się: 

1. bezwzględnego przestrzegania statutu i regulaminu PZPN, federacji piłkarskich, UEFA i FIFA; 

2. zapewnienia, by każda transakcja zawierana z jego udziałem spełniała wymagania wyżej wspomnianych 

statutów i regulaminów; 
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3. tego, by nigdy nie zwracał się do zawodnika, który jest związany kontraktem z klubem, w celu nakłonienia go 

do przedterminowego rozwiązania takiego kontraktu lub świadomego naruszenia praw i zobowiązań 

przewidzianych w kontrakcie; 

4. unikania sytuacji, w których mógłby nastąpić konflikt interesów. Menedżer może reprezentować 

interesy tylko jednej ze stron w ramach danej transakcji. W szczególności zabrania się, aby Menedżer 

miał zawartą umowę o reprezentację, umowę współpracy lub wspólne interesy z jedną z pozostałych stron 

lub z jednym z Menedżerów pozostałych stron uczestniczących w transferze zawodnika.   reprezentowania 

wyłącznie jednej strony w czasie prowadzenia negocjacji w sprawie transferu; 
5. udzielania właściwemu organowi PZPN lub FIFA na ich żądanie wszelkich wymaganych informacji i 

wysyłania niezbędnych dokumentów; 

6. zapewnienia, by jego nazwisko, podpis i nazwisko klienta pojawiało się w stosownych umowach zawieranych 

z jego udziałem; 

7. przestrzegania właściwych przepisów prawa publicznego, w szczególności regulujących kwestie pośrednictwa 

pracy w kraju, którego to dotyczy. 

 

Rozdział IV. - Odpowiedzialność dyscyplinarna. 

 

Art. 20. 

 

Wykonywanie czynności Menedżera bez posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie 

dyscypliny związkowej oraz podlega karom dyscyplinarnym określonym w Regulaminie Dyscyplinarnym 

PZPN.  

 

Art. 21. 

1. Menedżerowie, którzy nadużywają przyznanych im praw lub nie dopełnią któregokolwiek z 

obowiązków przewidzianych w niniejszych przepisach, jak również naruszają inne przepisy wydane przez 

FIFA, UEFA lub PZPN podlegają sankcjom dyscyplinarnym.  

2. Wobec Menedżera mogą być stosowane następujące kary dyscyplinarne: 

a. ostrzeżenie lub nagana, 

b. kara grzywny w wysokości równowartości w PLN kwoty co najmniej 5.000, - CHF, 

c. zawieszenie licencji na okres do 12 (dwunastu) miesięcy, 

d. pozbawienie licencji, 

e. zakaz uczestnictwa w jakiejkolwiek działalności związanej z piłką nożną. 

Ww. kary dyscyplinarne mogą być nakładane łącznie.  

3. Wydział Dyscypliny PZPN pozbawia Menedżera, w drodze decyzji, licencji także w razie:  

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub 

ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,  

b) w razie nieprzedłużenia przez Menedżera obowiązkowego ubezpieczenia lub  odpowiednio w 

przypadku gwarancji bankowej, braku zwiększenia kwoty tej gwarancji do wymaganej co najmniej 

minimalnej wartości gwarancji, pomimo wyznaczenia przez Komisję Licencji Menedżerskich PZPN 

dodatkowego  terminu, 

c) wydania przez FIFA polecenia cofnięcia Menedżerowi licencji. 

4. Kary dyscyplinarne w stosunku do Menedżera ds. Piłkarzy licencjonowanego przez PZPN nakładane są 

przez Wydział Dyscypliny PZPN (w sprawach krajowych) przez właściwe organy FIFA ( w sprawach 

międzynarodowych).  

5. Od decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN w sprawie nałożenia kary dyscyplinarnej przysługuje 

Menedżerowi odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN  wniesione w terminie 14 dni od 

daty otrzymania decyzji. 

 

Art.22  

 

PZPN powiadamia FIFA o każdym postępowaniu dyscyplinarnym wszczętym wobec Menedżera oraz o 

karach dyscyplinarnych nałożonych w wyniku tego postępowania.  

 

Art.23  

 

Wydział Dyscypliny PZPN może tymczasowo – na okres nie dłuższy niż 1 rok – zawiesić korzystanie z 

licencji przez Menedżera w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Menedżera 

przepisów FIFA, UEFA lub PZPN.  

 

477



Art. 24 

 

1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły dwa 

lata, ale nie później niż w terminie sześciu miesięcy po dacie, w której Menedżer, którego to dotyczy, zakończył 

działalność w charakterze agenta zawodników. 

2.W przypadku sporu pomiędzy Menedżerem a zawodnikiem, klubem lub /oraz innym Menedżerem zawodnika, 

spośród których wszyscy są zarejestrowani w tym samym krajowym związku piłkarskim, właściwym do 

rozstrzygania sporów jest ten związek piłkarski. Jest on zobowiązany podjąć sprawę i wydać decyzję, za co 

związek jest uprawniony do pobrania stosownej opłaty.  

3.Wszelkie spory, poza wymienionymi w ust. 2 powyżej, muszą być kierowane do Komitetu do Spraw Statusu 

Piłkarzy przy FIFA. 

4.Skargi na pracę Menedżerów piłkarskich muszą być kierowane w formie pisemnej do krajowego związku lub 

do FIFA w przeciągu dwóch lat od powstania przedmiotowego sporu oraz nie później niż sześć miesięcy od 

momentu, gdy zainteresowany Menedżer piłkarski zaprzestał swojej aktywności jako Menedżer. 

 

Rozdział V. - Obowiązki zawodników 

 

Art. 25. 

 

1. Zawodnikom wolno w czasie negocjacji z klubami korzystać wyłącznie z usług osób które posiadają ważną 

licencję wystawioną przez PZPN lub inną federację piłkarską(Menedżerów) lub osób, o których mowa w art.3 

ust.2 niniejszej Uchwały.  

2. Obowiązkiem zawodnika jest uzyskanie pewności, że Menedżer posiada stosowną licencję przed 

podpisaniem umowy o reprezentację.  

3. W przypadku skorzystania z usług osoby nie posiadającej ważnej licencji lub osoby nie uprawnionej zgodnie z 

art. 3 ust.2 niniejszej Uchwały, zawodnik podlegał będzie odpowiedzialności dyscyplinarnej, na zasadach 

określonych w art. 27 niniejszej Uchwały. 

4. Klub oraz zawodnik winni dochować należytej staranności, aby nazwisko Menedżera i jego podpis pojawiło 

się w kontrakcie, przy zawieraniu którego Menedżer reprezentował interesy zawodnika. Jeśli zawodnik nie 

korzysta z usług Menedżera, taki fakt musi zostać również wyraźnie zaznaczony w zawartym kontrakcie. 

 

Art. 26. 

 

Jeśli zawodnik angażuje do świadczenia usług określonych w niniejszej Uchwale osobę nie posiadającą 

stosownej licencji wydanej przez PZPN lub inną federację piłkarską, do uznania PZPN (w przypadku transferu 

krajowego) lub FIFA (w przypadku transferu międzynarodowego) pozostawia się decyzję: 

1. czy uwzględnić taki fakt podczas oceny sytuacji zawodnika powstałej w wyniku zawarcia takich kontraktów, 

w szczególności w przypadku transferu krajowego w ten sposób, iż takie kontrakty nie będą podlegały ochronie 

prawnej PZPN.  

2. o ukaraniu zawodnika następującymi karami dyscyplinarnymi: 

a. ostrzeżeniem lub naganą, 

b. karą pieniężną w wysokości równowartości w PLN kwoty co najmniej 5.000,-CHF; 

c. zawieszeniem w prawach zawodnika na okres do 12 (dwunastu) miesięcy. 

Ww. kary dyscyplinarne mogą być nakładane łącznie. 

 

Rozdział VI. - Obowiązki klubów 

 

Art. 27. 

 

1. Klubom wolno w czasie negocjacji z zawodnikami lub innymi klubami korzystać z usług Menedżera, pod 

warunkiem, iż taki Menedżer posiada ważną licencję wystawioną przez PZPN lub inną federację piłkarską.  

2. Obowiązkiem klubu jest uzyskanie pewności, że Menedżer posiada stosowną licencję przed 

podpisaniem umowy o reprezentację. 

3. W przypadku skorzystania z usług osoby nie posiadającej ważnej licencji, klub podlegał będzie 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, na zasadach określonych w art. 27 niniejszej Uchwały. 

4. Kluby, które pragną zaangażować zawodnika, mogą tego dokonać prowadząc rozmowy wyłącznie: 

a. z samym zawodnikiem, lub 

b. z Menedżerem zawodnika, który posiada licencję wystawioną przez PZPN lub inną federację piłkarską, z 

zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa, w art. 3 ust. 2 niniejszej Uchwały. 

5. Klub winien dochować należytej staranności, aby nazwisko Menedżera i jego podpis pojawił się w kontrakcie 
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lub umowie transferowej, przy zawieraniu których Menedżer reprezentował interesy klubu. Jeśli klub nie 

korzysta z usług Menedżera, taki fakt musi zostać również wyraźnie zaznaczony w zawartym kontrakcie lub 

umowie transferowej. 

6. Klub zobowiązany do wypłacenia innemu klubowi ekwiwalentu za wyszkolenie lub rozwój zawodnika musi 

ten ekwiwalent wypłacić bezpośrednio temu klubowi.  Dokonywanie płatności jakiejkolwiek kwoty - w części 

lub w całości - do Menedżera (w szczególności z tytułu jego wynagrodzenia) jest niedozwolone. 

7. W związku z transferem zawodnika, Menedżerowie nie mogą otrzymać jakiegokolwiek wynagrodzenia 

innego niż wyszczególnione w niniejszej Uchwale.  

 

Art. 28. 

 

1. Klub, który naruszy którykolwiek z zakazów zawartych w art. 27, poniesie następujące kary 

dyscyplinarne: 

a)  ostrzeżenie lub naganę; 

b)  kara pieniężna w wysokości równowartości w PLN kwoty co najmniej 20.000,-CHF; 

c) zakaz krajowych lub zagranicznych transferów zawodników przez okres co najmniej 3 (trzech) 

miesięcy; 

d) potrącenie punktów, 

e) degradacja do niższej klasy rozgrywek. 

Ww. kary dyscyplinarne mogą być nakładane łącznie. 

2. Kary dyscyplinarne wymienione powyżej mogą być nakładane wyłącznie przez właściwe organy PZPN, 

do którego należy klub (w przypadku transferów krajowych) lub przez FIFA (w przypadku transferów 

międzynarodowych). 

 

Art. 29. 

 

Wszelkie kontrakty lub umowy transferowe, które klub zawrze w sposób niezgodny z art. 27 niniejszej Uchwały 

uznaje się w świetle przepisów FIFA oraz prawa związkowego za nieważne.  

 

Rozdział VII. - Utrata, zawieszenie oraz zakończenie działalności przez Menedżera 

 

Art. 30. 

 

1. Menedżer, który pisemnie powiadomi PZPN o woli zawieszenia lub  zakończenia działalności w tym 

charakterze, obowiązany jest zwrócić swoją licencję do PZPN oraz rozwiązać obowiązujące go umowy o 

reprezentowanie. Nie zwrócenie licencji w terminie 14 (czternastu) dni oraz nie przedstawienie dokumentów 

potwierdzających rozwiązanie umów o reprezentowanie, licząc od daty złożenia oświadczenia woli, o którym 

mowa powyżej, spowoduje podjęcie przez Wydział Dyscypliny PZPN decyzji o pozbawieniu licencji i publiczne 

jej ogłoszenie. 

2. PZPN będzie publikował nazwiska tych Menedżerów, których działalność została  zawieszona lub 

zakończona i niezwłocznie powiadomi o tym FIFA i UEFA. 

3. Menedżer nie może unieważnić swojej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do czasu 

zakończenia działalności tzn. do dnia kiedy licencja zostanie przez niego zwrócona PZPN lub Menedżer zostanie 

jej pozbawiony decyzją Wydziału Dyscypliny PZPN. Menedżer zapewni jednak, by wszelkie roszczenia 

odszkodowawcze, zgłoszone po zakończeniu jego działalności a powstałe w wyniku wcześniej prowadzonej 

działalności, były objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zgodnie z art. 10 ust. 3 niniejszej Uchwały.  

 

Art.31  

 

1. Utrata licencji następuje wskutek:  

a) decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN o pozbawieniu Menedżera licencji na  podstawie wniosku Komisji 

Licencji Menedżerskich PZPN, w razie nie spełnienia przez Menadżera wymogów, o których mowa w art. 

7 ust. 1, art. 10 oraz art. 11 niniejszej uchwały, pomimo wyznaczenia przez Komisję Licencji 

Menedżerskich PZPN dodatkowego terminu na spełnienie tych spośród powyższych wymogów, które w 

ocenie Komisji są obiektywnie możliwe do spełnienia, 

b) decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN o pozbawieniu Menedżera licencji jako kary dyscyplinarnej, o 

których mowa w Rozdziale IV niniejszej uchwały, 

c)  zakończenia przez Menadżera działalności z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie PZPN, przy 

czym w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. e oraz lit. i niniejszej 

479



uchwały, bądź w przypadku, o którym mowa w art. 23 niniejszej Uchwały, Menedżer jest bezwzględnie 

zobowiązany do zaprzestania działalności. 

2. Zawieszenie licencji  następuje w przypadku:  

a) nie przesłania przez Menadżera do PZPN pisemnego wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu 

przed datą wygaśnięcia jego licencji, to jest w ciągu pięciu lat od daty jej wydania; w takim wypadku 

Komisja Licencji Menadżerskich zawiesza licencję w sposób automatyczny, jednakże jeśli Menedżer 

dochowa powyższego terminu, to jego licencja zachowa ważność do dnia stanowiącego termin najbliższego 

przewidzianego egzaminu, 

b) niezdania przez Menedżera ponownego egzaminu, do którego przystąpił w celu przedłużenia ważności 

jego licencji; w takim wypadku Komisja Licencji Menedżerskich zawiesza licencję w sposób 

automatyczny do czasu zdania egzaminu, 

c) decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN o pozbawieniu Menedżera licencji jako kary dyscyplinarnej, o 

których mowa w Rozdziale IV niniejszej uchwały, bądź w przypadku, o którym mowa w art. 24 niniejszej 

Uchwały. 

 

Art.32  

 

1. Menedżer, który utracił licencję, obowiązany jest ją zwrócić do Komisji ds. Licencji Menedżerskich 

PZPN oraz rozwiązać obowiązujące go umowy o reprezentowanie. Także w przypadku zawieszenia 

licencji Menedżer jest zobowiązany do zwrócenia dokumentu licencji do PZPN z powstrzymaniem się od 

wykonywania jakiejkolwiek działalności menedżerskiej, a nadto rozwiązać umowy o reprezentowanie z 

zachowaniem prawa do należnego wynagrodzenia. Nie zwrócenie licencji w terminie 14 (czternastu) dni 

oraz nie przedstawienie dokumentów potwierdzających rozwiązanie umów o reprezentowanie, licząc od 

daty odpowiednio złożenia oświadczenia woli o zaprzestaniu działalności lub uprawomocnienia się decyzji 

pozbawiającej Menadżera licencji, bądź zawieszającej licencję, spowoduje podjęcie przez Wydział 

Dyscypliny PZPN stosownych decyzji dyscyplinarnych i publiczne ich ogłoszenie. 

2. PZPN będzie publikował nazwiska tych Menedżerów, którym licencja została cofnięta lub zawieszona, 

lub których działalność została  zakończona. O powyższych faktach PZPN niezwłocznie powiadomi FIFA i 

UEFA. 

3. Menedżer nie może unieważnić swojej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do czasu 

zakończenia działalności tzn. do dnia kiedy licencja zostanie przez niego zwrócona PZPN lub Menedżer 

zostanie jej pozbawiony decyzją Wydziału Dyscypliny PZPN. Menedżer zapewni jednak, by wszelkie 

roszczenia odszkodowawcze, zgłoszone po zakończeniu jego działalności a powstałe w wyniku wcześniej 

prowadzonej działalności, były objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zgodnie z art. 10 ust. 3 niniejszej 

Uchwały. 

 

Rozdział VIII. - Rozstrzyganie sporów 

 

Art. 33. 

 

1. Nadzór na działalnością Menedżerów na szczeblu krajowym sprawują : 

a) Komisja Licencji Menedżerskich PZPN, w szczególności w zakresie rejestrowania umów o reprezentowanie 

oraz rejestrowania polis ubezpieczeniowych lub odpowiednio gwarancji bankowych,  

b) Wydział Dyscypliny PZPN w zakresie zgodności działalności Menedżerów ds. Piłkarzy z przepisami 

związkowymi oraz  zasadami Kodeksu Postępowania Zawodowego. Od decyzji Wydziału Dyscypliny wydanej 

w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN. 

2. Nadzór nad działalnością Menedżerów na szczeblu międzynarodowym, w szczególności jej zgodność z 

zasadami Kodeksu Postępowania Zawodowego sprawuje Komisja FIFA ds. Statusu Piłkarzy, która uprawniona 

jest do rozstrzygania wszelkich sporów i skarg. 

 

Art. 34. 

 

W przypadku gdy PZPN jest krajową federacją, w  której zarejestrowany jest Zawodnik lub Klub, jak również  

Menedżer, wszelkie sprawy sporne o charakterze majątkowym wynikające z zawartej pomiędzy nimi  umowy o 

reprezentowanie muszą być poddane pod kompetencję Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.  

 

Art. 35.  

 

Warunkiem zarejestrowania umowy o reprezentowanie w PZPN jest: 
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- w przypadku gdy PZPN jest krajową federacją, w  której zarejestrowany jest Zawodnik (lub Klub), jak również 

Menedżer - zamieszczenie zapisu na sąd polubowny, z którego jednoznacznie wynikało będzie, iż wszelkie 

spory majątkowe związane z umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego 

powołanego na podstawie Statutu PZPN. 

- w przypadku umów z elementem zagranicznym - zamieszczenie w jej treści właściwości Komisji FIFA ds. 

Statusu Zawodników i Izby ds. Rozstrzygania Sporów (Dispute Resolution Chamber) do rozpatrywania 

wszelkich sporów i skarg. 

 

Art. 36. 

 

Menedżer zobowiązany jest do wykonania wszelkich rozstrzygnięć oraz decyzji nałożonych na niego przez 

Komisję FIFA ds. Statusu Zawodników lub właściwe organy PZPN pod rygorem pozbawienia licencji. 

 

Rozdział IX. - Postanowienia końcowe 

 

Art. 37. 

 

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje:  Zarządowi PZPN,  a w sprawach toczących się przed 

właściwymi organami związkowymi, także tym organom. 

 

Art. 38. 

 

Przepisy niniejszej Uchwały podlegają zatwierdzeniu przez Komisję FIFA ds. Statusu Zawodników. 

 

Art. 39.  

 

1.Traci moc Uchwała nr 10/73 z dnia 10 sierpnia 2001 roku Prezydium Zarządu PZPN w sprawie licencji dla 

Menedżerów d.s. Piłkarzy . 

2. Wszystkie sprawy, które toczą się przed właściwymi organami PZPN w chwili wejścia w życie niniejszej 

uchwały będą  rozpoznane zgodnie z jej przepisami, tj. Uchwały nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku 

Zarządu PZXPN w sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy.  

 

Art. 40  

 

Wszystkie inne sprawy, w tym wnioski o dopuszczenie do egzaminu na licencjonowanego Menedżera ds. 

Piłkarzy będą rozpoznawane zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.   

 

Art. 41 

 

Menedżerowie, którzy posiadają licencję w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają przepisom 

tejże uchwały, dotyczy to w szczególności postanowień art.15 ust.6.    

Jednakże w przypadku  menedżerów, którzy uzyskali licencję przed 1.01. 2008 roku, okres 5 lat, o którym 

mowa w art. 15 ust.6 niniejszej Uchwały, jest liczony od dnia 1.01. 2008 roku. 

 

Art.42  

 

PZPN najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku przedkłada FIFA raport o działalności w poprzednim 

roku Menedżerów ds. Piłkarzy Licencjonowanych przez PZPN, wraz ze statystyką obejmującą swoim 

zakresem takie dane jak liczba Menedżerów, szczegółowe informacje na temat Menedżerów 

rozpoczynających i kończących działalność, nałożone sankcje, toczące się postępowania przeciw 

Menedżerom, a także wszelkie okoliczności wpływające na ocenę ich reputacji.   

 

Art.43  

 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Zarząd PZPN.  

 

                                                                                Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Załącznik A: Procedura egzaminacyjna 

I. 

1. Egzamin przeprowadzany będzie w formie testu z możliwością wyboru jednej z kilku odpowiedzi. Uważać się 

będzie, iż kandydat zdał egzamin, jeśli uzyska minimalną liczbę punktów określoną przez FIFA (patrz. par. 5). 

2. Każdy przystępujący do egzaminu, to jest kandydat na menedżera lub menedżer, któremu wygasa 

ważność licencji z upływem terminu, zostanie przeegzaminowany ze znajomości aktualnych przepisów 

FIFA, UEFA i PZPN dotyczących sportu piłki nożnej, w szczególności przepisów wynikających ze statutu 

FIFA, UEFA i PZPN oraz dotyczących statusu i transferów zawodników, a także przepisów dotyczących 

prowadzenia działalności menedżerskiej. 

3. Każdy egzamin zawierać będzie dwadzieścia pytań, piętnaście na temat międzynarodowych przepisów i pięć 

na temat przepisów krajowych. Czas na napisanie egzaminu może zostać określony pomiędzy 60 a 90 minut, 

przy czym dokładny czas trwania danego egzaminu, który musi mieścić się w powyższym przedziale, 

każdorazowo ustali PZPN.  

4. PZPN będzie opracowywać własne pytania dotyczące tematów krajowych, natomiast FIFA opracuje pytania 

dotyczące statutu i przepisów FIFA, a następnie prześle dokumenty egzaminacyjne, które mają być stosowane, 

do PZPN. 

5. FIFA określi minimalną liczbę punktów potrzebnych do zdania egzaminu. Za każdą prawidłową 

odpowiedź kandydat otrzymuje tylko jeden punkt.  

6. PZPN będzie informować kandydatów - przed przystąpieniem do egzaminu - o minimalnej liczbie 

punktów potrzebnych do zdania egzaminu oraz o czasie trwania egzaminu.  

II. 

1. Dokumenty egzaminacyjne powinny być oceniane niezwłocznie po zakończeniu egzaminu, a kandydat lub 

odpowiednio Menedżer  ponownie przystępujący do egzaminu  poinformowany o wyniku. 

2. Kandydat, który nie uzyska minimalnej liczby punktów, może natychmiast ubiegać się o ponowne 

przystąpienie do egzaminu w najbliższym przewidzianym terminie.  

3. Kandydat, który nie uzyska minimalnej liczby punktów po drugiej próbie, nie może ponownie 

przystąpić do egzaminu wcześniej niż przed upływem kolejnego roku kalendarzowego, Dopiero wówczas 

może ubiegać się o udział  w egzaminie po raz trzeci, a w takim przypadku ma prawo wyboru, czy zdawać 

egzamin przed PZPN, czy przed FIFA. 

4. Kandydat, który nie uzyska minimalnej liczby punktów po trzeciej próbie, nie może zdawać egzaminu 

ponownie przez okres dwóch najbliższych lat. 

5. Menedżer, któremu wygasa ważność licencji z upływem terminu, który nie uzyska minimalnej liczby 

punktów, może ponownie przystąpić do egzaminu w następnym wyznaczonym terminie. Jednocześnie taki 

Menedżer może ponownie przystępować do egzaminu dowolną ilość razy.  

6. Pytania dotyczące egzaminu mogą być przedstawiane odnośnemu związkowi lub FIFA za 

pośrednictwem odnośnego związku w okresie do trzech miesięcy od daty przedmiotowego egzaminu. 

 

Załącznik B: Kodeks postępowania zawodowego 

I. 

Od Menedżera wymaga się sumiennego wykonywania pełnionych obowiązków oraz postępowania w ramach 

prowadzonej działalności oraz praktyce działalności służbowej w sposób godny szacunku i z korzyścią dla 

wykonywanego zawodu. 

II. 

Menedżer w swoim postępowaniu wobec klientów, partnerów w negocjacjach i innych osób kierować się będzie 

zasadami prawdy, jasności i obiektywizmu. 

III. 

Menedżer będzie chronić interesy swojego klienta w sposób zgodny z przepisami prawa i poczuciem 

sprawiedliwości, dbając przy tym o ustanowienie jasnych relacji prawnych. 

IV. 

Menedżer będzie bezwzględnie szanować prawa swych partnerów w negocjacjach oraz prawa osób trzecich. W 

szczególności, respektować będzie zobowiązania wynikające z kontraktów zawieranych przez swych kolegów 

wykonujących ten sam zawód i powstrzyma się od wszelkich działań, które mogłyby skłonić klienta do 

nieprzestrzegania takich zobowiązań wobec innych osób. 

V. 

1. Menedżer będzie prowadzić ewidencję księgową swojej działalności gospodarczej. W szczególności, musi 

zadbać o to, aby móc w dowolnym czasie przedstawić stosowne dowody w odniesieniu do prowadzonej 

działalności w postaci dokumentów i innych akt. 

2. Wszelkie księgi będzie prowadzić sumiennie i w sposób szczegółowy dokumentować prowadzoną działalność 

zawodową w innych aktach. 

482



3. Na żądanie wszelkich władz FIFA, UEFA i PZPN oraz innych uprawnionych do kontroli, prowadzących 

dochodzenie w sprawach dyscyplinarnych i innych, od Menedżera wymaga się przedstawienia ksiąg i akt 

bezpośrednio związanych z odnośną sprawą. 

4. Menedżer na pierwsze żądanie swojego klienta przedstawi mu faktury dokumentujące poniesione opłaty, 

koszty i wszelkie inne obciążenia. 

 

Miejsce i data: ............................................... 

Menedżer : 

 

 

................................................ ................................................ 

(Miejsce, data i czytelny podpis) 

 

Przyjęto w PZPN:   

 

 

................................................ ................................................ 

(Pieczęć i podpis) 

 

Załącznik C: Wzór umowy do obowiązkowego stosowania 

 

UMOWA O REPREZENTOWANIE 

Strony: 

(Nazwisko, imię, dokładny adres i nazwa firmy, jeśli to właściwe) (zwany dalej menedżerem) 

oraz 

(Nazwisko, imię (lub pseudonim, jeśli to właściwe), dokładny adres oraz data urodzenia lub nazwa klubu i jego 

dokładny adres) (zwany dalej Zawodnikiem lub Klubem) 

uzgodniły zawarcie umowy o reprezentowanie, jak następuje: 

 

1) Okres kontraktu 

Niniejsza umowa obowiązuje przez. , wchodzi w życie z dniem ................................. i wygasa w dniu 

..........................................(dokładna data). 

 

2) Wynagrodzenie 

Zawodnik/Klub wynagradza Menedżera za czynności, które na jego rzecz wykonał. 

Klub zapłaci Menedżerowi w kwocie ................. 

lub 

Menedżer otrzyma prowizję w wysokości ............ % rocznego wynagrodzenia brutto, należnego zawodnikowi, 

uzyskanego z tytułu kontraktu wynegocjowanego przez Menedżera. 

- płatność ryczałtem na początku okresu obowiązywania kontraktu: ........ 

- roczna opłata na koniec każdego roku obowiązywania kontraktu: ........ (zaznaczyć właściwe) 

 

3) Wyłączność 

Strony uzgadniają, że prawa w zakresie reprezentowania Zawodnika związanych z jego karierą zawodniczą 

zostają przeniesione na zasadzie : wyłączności: ............./ bez wyłączności: ............. (zaznaczyć właściwe) na 

rzecz Menedżera. 

 

4) Dodatkowe porozumienia  

Wszelkie dodatkowe porozumienia, zgodne z zasadami zawartymi w przepisach dotyczących Menedżerów, 

zostaną załączone do niniejszej umowy i zdeponowane w PZPN lub właściwej federacji piłkarskiej. 

 

5) Prawo właściwe 

W przypadku gdy PZPN jest krajową federacją w  której zarejestrowany jest Zawodnik/Klub jak również  

Menedżer prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie, w szczególności przepisy PZPN, z 

uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów FIFA i UEFA. 

Strony uzgadniają dodatkowo, iż stosować się będą do przepisów prawa powszechnego regulujących kwestie 

pośrednictwa pracy i innych przepisów prawa krajowego, prawa międzynarodowego i stosownych traktatów. 

 

6) Właściwy Sąd 
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W przypadku gdy PZPN jest krajową federacją w  której zarejestrowany jest Zawodnik/Klub jak również  

Menedżer wszelkie spory majątkowe związane z niniejszą umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

Piłkarskiego Sądu Polubownego powołanego na podstawie Statutu PZPN.  

 

7) Uwagi końcowe 

Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, przeznaczonych dla : 1. 

Krajowej federacji, w której zarejestrowany jest Menedżer:  (dokładna nazwa); 2. Krajowej federacji, w której 

zarejestrowany jest zawodnik:  (dokładna nazwa) 3. Menedżera 4. Zawodnika/Klubu 

 

Miejsce i data:  

Menedżer:                                                                                          Zawodnik:  

Potwierdzenie odbioru kontraktu: 

Miejsce i data:  

 

Krajowa federacja                                                                          Krajowa federacja 

Menedżera :                                                                                  Zawodnika:                                                                                                              
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Uchwała nr XIV/338 z dnia 6 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie dofinansowania  

kursokonferencji dot. szkolenia dzieci i młodzieży w gimnazjalnych  

i licealnych ośrodkach szkolenia sportowego    

 

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

 

I. Przekazuje się kwotę 20.000 zł na dofinansowanie kursokonferencji dot. szkolenia dzieci i młodzieży w 

gimnazjalnych i licealnych ośrodkach szkolenia sportowego. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

339 

 

Uchwała nr XIV/339 z dnia 6 października 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ekwiwalentów 

za wyszkolenie otrzymywanych przez kluby piłkarskie przy zmianach 

przynależności klubowej zawodników występujących w rozgrywkach futsalu oraz opłat ponoszonych na 

rzecz Związków Piłki Nożnej i Wydziału Futsalu. 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN w związku z treścią uchwały nr X/246 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 

roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu 

postanawia się, co następuje:  

 

I. W przypadku, gdy zawodnik występujący dotychczas jednocześnie w klubie Ekstraklasy futsalu i klubie piłki 

jedenastoosobowej zadeklaruje chęć gry w klubie Ekstraklasy futsalu, wówczas klub piłki jedenastoosobowej 

może żądać od klubu Ekstraklasy futsalu ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w wysokości uzależnionej od 

wieku zawodnika: 

 

1. 12 lat i 1 dzień do 15 lat   -  do 1000 złotych 

2. 15 lat i 1 dzień  do 18 lat  -  do 5000 złotych  

3. 18 lat i 1 dzień  do 23 lat  -  do 10 000 złotych 

4. od 23 do 28 lat -  opłata ryczałtowa w wysokości  1200  złotych.  

W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika, który ukończył 28 rok życia ekwiwalent nie 

przysługuje. 
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II. W przypadku, gdy zawodnik występujący dotychczas jednocześnie w klubie Ekstraklasy futsalu i klubie piłki 

jedenastoosobowej zadeklaruje chęć gry w klubie piłki jedenastoosobowej, wówczas klub Ekstraklasy futsalu 

może żądać od klubu piłki jedenastoosobowej ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w wysokości, o której 

mowa w pkt. I.  

W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika, który ukończył 28 rok życia ekwiwalent nie 

przysługuje.    

 

III. Uprawnienie do żądania ekwiwalentu za wyszkolenie, o którym mowa w pkt. pkt. I i II przysługuje temu 

klubowi, do którego zawodnik został wcześniej potwierdzony i  uprawniony.  

 

IV. Postanowienia pkt. III nie mają zastosowania, gdy klub, do którego zawodnik został później potwierdzony i 

uprawniony poniósł koszty ekwiwalentu za jego wyszkolenie przy zmianie przynależności klubowej.  

 

V. W sytuacji, o której mowa w pkt. IV klub, który poniósł koszty ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ma 

prawo do żądania 50 % kwot wskazanych w pkt I i II od klubu, do którego zawodnik zadeklarował chęć gry, a 

który wskazanych kosztów wyszkolenia nie poniósł. 

 

VI. W związku ze zmianą przynależności klubowej, o której mowa w pkt. pkt. I – V przyjmuje się następujące 

postanowienia dotyczące opłat:  

 

1. Klub otrzymujący ekwiwalent za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje wpłaty na konto 

macierzystego związku piłki nożnej w wysokości 3% od ustalonego między klubami ekwiwalentu za transfer 

krajowy lub w wysokości 2 % od ustalonego między klubami ekwiwalentu za transfer zagraniczny, przy czym w 

tym drugim przypadku wpłata może być ewentualnie liczona od  składki transferowej i nie może być mniejsza 

niż równowartość 100 dolarów USA.  

 

2. Klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2% ustalonego między stronami ekwiwalentu 

na konto związku piłki noznej, którego jest członkiem.  

 

3. Postanowienia ust.1 - 2 stosuje się odpowiednio w razie ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie 

zawodnika w trybie przewidzianym w § § 38-40 Uchwały nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad 

zmian przynależności klubowej. 

 

4. W przypadku, gdy – odpowiednio – kwota 3% lub 2 % od ustalonego między klubami ekwiwalentu, o którym 

mowa w ust. 1 i 2 jest niższa od ryczałtu podanego w pkt, 5  kluby: pozyskujący i odstępujący zawodnika 

wpłacają przy uprawnianiu do gry ryczałt dla określonej klasy rozgrywkowej w wysokości określonej w pkt. 5 

poniżej.  

 

5. W razie uprawnienia zawodnika na mocy transferu definitywnego odpłatnego lub nieodpłatnego:  

 

1) Klub pozyskujący wpłaca ryczałt na rzecz macierzystego związku piłki nożnej w wysokości: 

- Ekstraklasa PLF                      - 200 zł   

- I liga PLF                                - 150 zł 

- II liga PLF                               - 100 zł  

 

2) Klub odstępujący wpłaca ryczałt na rzecz macierzystego związku piłki nożnej w wysokości  

- Ekstraklasa PLF                      - 200 zł 

- I liga PLF                               - 150 zł 

- II liga PLF                              - 100 zł  

 

3) W przypadku  tzw. „wolnego transferu‖ zawodnika klub pozyskujący wpłaca ryczałt w wysokości:  

- Ekstraklasa PLF                     -  400 zł 

- I liga PLF                              -  300 zł 

- II liga PLF                             -  200 zł        

 

VII. Niezależnie od rozwiązań przyjętych w pkt. VI nin. Uchwały wprowadza się następujące opłaty:  

 

1. W przypadku transferów czasowych zawodników dokonywanych w ramach rozgrywek futsalu : 

1) Klub pozyskujący zawodnika wpłaca ryczałt na rzecz macierzystego związku piłki nożnej w wysokości: 
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- Ekstraklasa PLF                     - 100 zł  

- I liga PLF                              -   75 zł  

- II liga PLF                             -   50 zł  

 

2) Klub odstępujący zawodnika wpłaca ryczałt na rzecz macierzystego związku piłki nożnej w wysokości:  

- Ekstraklasa PLF                     -  100 zł  

- I liga PLF                              -    75 zł  

- II liga PLF                             -    50 zł           

 

2. Opłaty za uprawnienie zawodników i zawodniczek na rzecz Wydziału Futsalu PZPN wynoszą: 

- zawodnik senior                    -   14 zł 

- zawodnik młodzieżowy          -    8 zł   

- zawodniczka futsalu              -    8 zł 

 

3. Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, klub pozyskujący zawodnika (zawodniczkę), w tym również 

zawodnika, który nie jest związany kontraktem (umową) z klubem, zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto 

związku piłki nożnej, za uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika w wysokości 150 złotych.  

 

VIII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                               Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr XIV/340 z dnia 6 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku w 

sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych lig i klas 

rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) w zw. z art. 12 § 1 ust. 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. W Uchwale nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających 

do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych 

i dziecięcych wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) W § 15 ust. 3 skreśla się wyrazy „Wydziału Szkolenia‖.  

 

2) W § 15 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu: „Opłatę za licencję ponosi macierzysty związek piłki nożnej.‖         

 

3) W § 18 ust. 1 dodaje się zdania 4, 5 i 6 w brzmieniu: 

 

„Klub klasy okręgowej: 

1) pierwszy mecz – kara pieniężna 500 zł 

2) drugi mecz – kara pieniężna 1000 zł 

3) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego  

 

Klub klasy A: 

1) pierwszy mecz – kara pieniężna 250 zł 

2) drugi mecz – kara pieniężna 500 zł 

3) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego 

 

Klub klasy B: 

1) pierwszy mecz – kara pieniężna 125 zł 

2) drugi mecz – kara pieniężna 250 zł 

3) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego‖ 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia 

zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów i młodzieżowych i 

dziecięcych 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) w zw. z art. 12 § 1 ust. 24) Statutu PZPN postanawia się,  co następuje: 

 

§ 1 

Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania licencji 

uprawniających do prowadzenia przez trenerów zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki 

nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej. 

 

§ 2 

1. Trenerem prowadzącym zespół III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, 

młodzieżowej, dziecięcej może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) korzysta z pełni praw publicznych, 

c) jest trenerem klasy: UEFA PRO, UEFA A, Mistrzowskiej, I-szej, II-giej - w przypadku III i IV ligi, I ligi 

Futsalu, I ligi kobiet, Ligi wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych co najmniej klasy: instruktor – w 

przypadku niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej, co 

najmniej klasy: licencja PZPN C w przypadku zespołów dziecięcych w wieku do 12 lat.  

d) posiada ważną licencję trenera odpowiedniej kategorii uprawniającą do prowadzenia zespołu III ligi oraz 

niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej,  młodzieżowej i dziecięcej przyznaną w trybie 

niniejszej Uchwały. 

 

§ 3 

Prowadzenie zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, 

młodzieżowej bez posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. 

 

§ 4 

Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie zespołu III ligi 

oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej wg. 

wytycznych określonych przez wewnętrzne przepisy PZPN (patrz załącznik 1 do Uchwały). 

 

§ 5 

1. Licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu III i IV ligi, I ligi kobiet, I ligi Futsalu, Ligi 

wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych mogą uzyskać następujące osoby: 

 

a) Trenerzy, spełniający warunki o których mowa w par. 2, podpunkty a, b,  

b) Trenerzy posiadający dyplom UEFA PRO, UEFA A, Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej, Klasy II-giej.  

c) Trenerzy, spełniający warunki o których mowa w § 2, podpunkty a, b, będący słuchaczami kursu kształcenia 

trenerów UEFA A.   

d) Trenerzy, którzy w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po rekomendacji Komisji Licencji 

Trenerskich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej  uzyskają zgodę Wydziału Szkolenia PZPN na przyznanie 

licencji w trybie szczególnym. 

 

§ 6 

Licencję trenera zespołów niższych lig, A klasy, B klasy, II ligi Futsalu, II Ligi Kobiet, zespołów 

młodzieżowych i dziecięcych mogą uzyskać następujące osoby: 

a) Trenerzy, spełniający warunki o których mowa w par. 2, podpunkty a, b,  

b) Trenerzy posiadający minimum dyplom UEFA B, legitymację instruktora.   

  

§ 7 

Licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołów dziecięcych do lat 12 mogą uzyskać osoby, które: 

a) spełniają warunki o których mowa w par. 2, podpunkty a, b,  

b) ukończyły lub uczestniczą w kursie kształcenia na licencję PZPN C.   
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§ 8 

Licencja trenera zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, 

młodzieżowej, dziecięcej przyznawana jest na okres maksimum 3 lat, z możliwością jej przedłużenia na dalszy 

okres. 

 

§ 9 

Przedłużenie licencji trenera zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, 

kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej  mogą uzyskać osoby, o których mowa w § 5 pkt. 1 - 3, które: 

a) w okresie posiadania licencji co najmniej 1 rok samodzielnie prowadziły zespół piłki nożnej  

odpowiedniego szczebla,   

b) w okresie posiadania licencji dokształcały się na kursach licencyjnych, kursokonferencjach ogólnopolskich 

lub okręgowych.   

 

§ 10 

1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużeniu na dalszy okres licencji decyduje Komisja Licencji 

Trenerskich powoływana przez Zarząd ZPN, w której skład wchodzą: 

a) Wiceprezes ZPN  

b) Trener Koordynator ZPN 

c) Przewodniczący / Przedstawiciel Wydziału Szkolenia ZPN  

d) Sekretarz Wydziału Szkolenia ZPN 

e) Przewodniczący Rady Trenerów ZPN 

f) Przedstawiciel Rady Trenerów ZPN  

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza oraz 

określają tryb pracy Komisji. 

 

§ 11 

Komisja Licencji Trenerskich ZPN przyznaje licencje i przedłuża okres ich ważności na okres minimum 1 roku i 

maksimum 3 lata dwa razy w ciągu roku kalendarzowego, w następujących terminach, w trybie zwyczajnym: 

a) Przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu letniego (czerwiec/lipiec) oraz 

b) Przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu wiosennego (grudzień/styczeń) 

  

§ 12 

Opłata za przyznanie / przedłużenie licencji trenerskiej zespołu III i IV Ligi w trybie zwyczajnym wynosi 100 

PLN. 

Opłata za przyznanie / przedłużenie licencji trenerskiej pozostałych zespołów seniorów oraz młodzieżowych i 

dziecięcych wynosi 50 PLN . 

Opłatę za przyznanie / przedłużenie licencji uiszcza trener, występujący o jej przyznanie na konto ZPN, na 

terenie działania którego jest aktualnie zatrudniony.    

 

§ 13 

Licencja może być wydana lub przedłużona w dowolnym czasie w trybie nadzwyczajnym. 

Kwota za wydanie lub przedłużenie licencji w dowolnym czasie w trybie nadzwyczajnym 

wynosi: w III lidze  -  3.000 PLN, 

             w IV lidze –  2000 PLN.  

             w pozostałych ligach i klasach rozgrywkowych seniorów opłata jest zgodna z  

             decyzją Zarządu danego ZPN, natomiast w rozgrywkach młodzieżowych i  

             dziecięcych nie ma opłat z tego tytułu. 

           

§ 14 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych 

piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej składa do Komisji Licencji Trenerskich macierzystego 

ZPN pisemny wniosek (patrz. załącznik 3), zawierający: 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

b) miejsce pracy (prowadzone zespoły), gdzie wnioskodawca wykonywał zawód trenera w ostatnich 3 latach, 

c) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 powinny być dołączone: 

a) poświadczony odpis dyplomu, legitymacji trenera,    

b) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 
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c) zaświadczenie o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez ZPN i 

PZPN za ostatni rok, 

d) opinia klubu aktualnie go zatrudniającego lub poprzedniego, 

e) 2 zdjęcia. 

 

§ 15 

1. Komisja Licencji Trenerskich ZPN przyznaje licencję trenera piłki nożnej w drodze decyzji. 

 

2. Komisja Licencji Trenerskich ZPN upoważniona jest do przyznawania licencji trenera:  

    UEFA B, PZPN A, PZPN B, PZPN C.  

3. Wydział Szkolenia ZPN składa do PZPN drogą Ekstranetu wniosek  

wraz z załączoną  listą trenerów, o wydanie stosownej  licencji trenera piłki nożnej. 

Lista załączona do wniosku, sporządzona w programie Exell (patrz zał. 4) powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania trenera, 

b) kategoria i okres ważności licencji, 

c) zdjęcie trenera. 

4. Licencja wykonana jest z plastyku, opatrzona jest na stronie przedniej logo PZPN, nazwą kategorii licencji, 

zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności 

licencji a na stronie tylnej podpisem Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN, oraz 

podpisem posiadacza licencji, (patrz zał. 2a). 

W przypadku licencji UEFA B obowiązuje wzór licencji zatwierdzony przez UEFA, zgodny z Wymogami 

Konwencji UEFA o Wzajemnym uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich, (patrz zał. 2b). 

5. Opłatę za licencję ponosi macierzysty związek piłki nożnej.   

 

§ 16 

1.  Komisja Licencji Trenerskich ZPN i PZPN może odmówić przyznania licencji trenera, jeżeli wnioskodawca 

nie spełnił warunków określonych w §§ 14 i 15 Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte 

mimo wezwania w wyznaczonym terminie. 

2.  Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 

3 Od decyzji Komisji Licencji Trenerskich ZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia licencji 

przysługuje trenerowi odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego wniesione w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

 

§ 17 

1. Trener prowadzący zespół piłki nożnej zobowiązany jest do okazania ważnej licencji trenerskiej sędziemu 

zawodów w celu odnotowania w załączniku do protokołu zawodów numeru jego licencji. 

2. Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu zawodów trenera posiadającego licencję, a nie 

prowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego na ławce trenerskiej podczas tego meczu. 

§ 18 

1. Naruszenie treści § 17 ust. 2 niniejszej uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej podczas rozgrywek 

mistrzowskich i pucharowych III i IV ligi przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej PZPN 

powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do: 

Klubu III-ligowego: 

1)  pierwszy mecz  –  kara pieniężna 1.500 złotych 

2)  drugi mecz   –  kara pieniężna 3.000 złotych  

3)  trzeci mecz      –   weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego 

Klubu IV ligowego: 

1)  pierwszy mecz  –  kara pieniężna 1.000 złotych 

2)  drugi mecz   –  kara pieniężna 2.000 złotych  

3)  trzeci mecz     –  weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego 

Klub klasy okręgowej: 

1) pierwszy mecz – kara pieniężna 500 zł 

2) drugi mecz – kara pieniężna 1000 zł 

3) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego  

 

Klub klasy A: 

1) pierwszy mecz – kara pieniężna 250 zł 

2) drugi mecz – kara pieniężna 500 zł 

3) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego 
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Klub klasy B: 

1) pierwszy mecz – kara pieniężna 125 zł 

2) drugi mecz – kara pieniężna 250 zł 

3) trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego. 

2. Realizacja treści niniejszego przepisu należy do Wydziału Dyscypliny ZPN, działającego na wniosek 

Wydziału Szkolenia ZPN. 

 

§ 19 

1. Działając na wniosek Komisji Licencyjnej ZPN Wydział Dyscypliny ZPN może zawiesić korzystanie z 

licencji trenera w szczególności w razie: 

a) istnienia podejrzenia naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, 

b) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu trenera piłki nożnej, 

c) naruszenia regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia, 

d) jednostronnego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu trenerskiego, 

e) nieusprawiedliwionej, powtarzającej się nieobecności na kursokonferencjach trenerów ZPN, 

2.  Decyzja w sprawie zawieszenia wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

§ 20 

1. Działając na wniosek Komisji Licencyjnej ZPN Wydział Dyscypliny PZPN pozbawia trenera w drodze 

decyzji, licencji trenera w razie: 

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia 

korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym 

b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu trenera, 

c) stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji menedżera zawodników, zwłaszcza w sprawach transferowych, 

d) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji trenerskich, 

e) naruszenia podstawowych obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych PZPN, w tym 

samowolnego rozwiązania kontraktu trenerskiego z poprzednim klubem. 

2. Decyzja w sprawie pozbawienia trenera licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

§ 21 

Od decyzji Wydziału Dyscypliny ZPN w sprawie zawieszenia lub Wydziału Dyscypliny PZPN w sprawie 

pozbawienia licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPN lub Związkowego 

Trybunału Piłkarskiego PZPN wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

§ 22 

Ewidencję licencji trenerów uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz wszystkich niższych klas 

rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej prowadzi Wydział Szkolenia PZPN. 

 

§ 23  

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

  

§ 24 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

  

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

  

 

Załączniki do Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych seniorów i młodzieżowych 

 

4. Kategorie licencji i wytyczne do ich nadawania 

5. Wzory kategorii licencji 

6. Wzór wniosku o przyznanie / przedłużenie licencji  

7. Wzór listy przyznanych licencji trenerskich sporządzonej przez ZPN i przesyłanej 

do PZPN (lista musi być sporządzona w programie Excel i przesłana Ekstranetem) 
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Załącznik 1 

 

 

Kategorie licencji trenerskich PZPN  i wytyczne do procedury ich przyznawania i przedłużania okresu 

ważności          

 

Licencja UEFA PRO – trenerzy z dyplomem UEFA PRO, przy przedłużeniu   

                                 spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin 

                                 dokształcania się na konferencjach szkoleniowych PZPN. 

 Przyznawana jest na max. 3 lata, wyłącznie przez Komisję    

 Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. 

                                  

 

Licencja PZPN PRO - słuchacze kursu UEFA PRO 

                                Przyznawana na 1 rok, wyłącznie przez Komisję Kształcenia i  

                                Licencjonowania Trenerów PZPN. 

  

 

Licencja UEFA A      - trenerzy z dyplomem UEFA A, słuchacze kursu UEFA A, 

                                 przy przedłużeniu spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin 

                                 dokształcania się na konferencjach szkoleniowych PZPN lub ZPN.                                 

 Przyznawana jest na max. 3 lata, wyłącznie przez Komisję    

 Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. 

 

 

                                  

Licencja PZPN A     - trenerzy z dyplomem I klasy trenerskiej,  

                                trenerzy z dyplomem II klasy trenerskiej, 

                                przy przedłużeniu spełniający ponadto wymóg odbycia 15  

godzin dokształcania się na konferencjach szkoleniowych PZPN lub ZPN.                             

                                Przyznawana jest na 3 lata, przez Komisję Licencji Trenerskich ZPN 

 

Licencja UEFA B     - trenerzy z dyplomem UEFA B, przy przedłużeniu  

                                spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin   

                                dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN.                               

Przyznawana jest na 3 lata, przez Komisję Licencji Trenerskich PZPN i ZPN 

 

Licencja PZPN B     - instruktorzy piłki nożnej, przy przedłużeniu  

                                spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin   

                                dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN. 

                                Przyznawana jest na 3 lata, przez Komisję Licencji Trenerskich ZPN 

 

Licencja PZPN C     - absolwenci kursów licencji C, przy przedłużeniu  

                                spełniający ponadto wymóg odbycia 15 godzin   

                                dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN. 

                                Przyznawana jest na 3 lata, przez Komisję Licencji Trenerskich ZPN 
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Załącznik 3 

                                                                                                                                             
 

 

       ...................................................                                             …………………………., dnia………………………..  

       pieczęć organizatora kursu  

 

 

 

 

 

 

                                                                 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

                                                                 Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN 

                                                                 ul. Miodowa 1 

                                                                 00-080 Warszawa  

 

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI TRENERSKICH PZPN 

                          

          

        

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

                                                         (nazwa Związku Piki Nożnej) 

 

       składa niniejszy wniosek o wydanie licencji trenerskich, przyznanych decyzją Komisji Licencji 

 

       Trenerskich naszego Związku, wg listy w załączeniu. 

 

                                                                                                                                 ................................................ 

(pieczęć imienna i podpis) 

 

  

 Uwaga: Do wniosku należy załączyć: 

7) Protokół Komisji Licencji Trenerskich ZPN  

8) Listę przyznanych licencji trenerskich (listę napisaną w programie Excel należy także przesłać emailem na adres: 

piotr.maranda@pzpn.pl)  

9) Kopię przelewu opłaty za wydanie licencji dokonanej na rzecz ZPN 
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Uchwała nr XIV/341 z dnia 6 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Licencji  Klubowych 

Ekstraklasy 

 

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

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN powołuje się Pana Jacka Kryszczuka w skład Komisji ds. Licencji Klubowych 

Ekstraklasy.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

 

492

mailto:piotr.maranda@pzpn.pl


342 

 

Uchwała nr XIV/342 z dnia 6 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie nagród dla  

Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej Plażowej  

 

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

 

I. Przyznaje się nagrody pieniężne dla zawodników Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej Plażowej w łącznej 

kwocie 29.750 zł, wg  listy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIV/343 z dnia 6 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Zespołu Roboczego 

ds. stanowiska Zarządu dot. realizacji ugody z Radomskiem 

 

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

 

I. Powołuje się Zespołu Roboczego ds. stanowiska Zarządu dot. realizacji ugody z Radomskiem w następującym 

skaldzie: 

 

1. Zbigniew Lach 

2. Jacek Masiota 

3. Andrzej Wach  

4. Przedstawiciel Kancelarii Marcina Wojcieszaka 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIV/344 z dnia 6 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany Uchwały nr XIII/328 z dnia 17 września 2009 roku 

Zarządu  Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie kandydatów 

na sędziów międzynarodowych na rok 2010 

     

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

 

I. Z listy kandydatów na sędziów międzynarodowych na rok 2010 skreśla się Łukasza Ostrowieckiego /piłka 

plażowa/ 

 

II. Uzupełnia się listę kandydatów na sędziów międzynarodowych na rok 2010 : 

1. Dawid Piasecki /sędzia główny/ 

2. Tomasz Winiarczyk /piłka plażowa/ 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIV/345 z dnia 6 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzenia firmy 

Audit Consult  

 

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

 

I. Rekomenduje się Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZPN firmę Audit Consult jako wykonawcę 

sprawozdania finansowego Związku za rok 2009.    

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

   

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XV/09 

Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU 
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Uchwała nr XV/346 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołanie trenera reprezentacji narodowej Polski w 

piłce nożnej 

 

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

 

I. Powołuje się Pana Franciszka Smudę na trenera reprezentacji narodowej Polski w piłce nożnej. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XV/347 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia aktu 

założycielskiego spółki z o.o. - przeznaczonej do zatrudnienia i organizacji pracy wolontariuszy w ramach 

Turnieju EURO 2012 

 

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

 

I. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN) postanawia udzielić umocowania  

adw. dr Marcinowi Wojcieszakowi do: 

1. zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której wyłącznym udziałowcem będzie PZPN, i która 

prowadzić będzie działalność pożytku publicznego w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy wolontariuszy 

uczestniczących w przygotowaniu  

i przeprowadzeniu Turnieju EURO 2012, oraz dokonywania ewentualnych późniejszych zmian aktu 

założycielskiego (umowy spółki)  

2. powoływania i odwoływania członków władz wskazanej w pkt.1 spółki, z tym zastrzeżeniem, że pełnomocnik 

ma obowiązek uzgadniać treść czynności dokonywanych w zakresie opisanym w pkt.1 i 2 z Prezesem PZPN lub 

inną wskazaną przez niego osobą. 

 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XV/348 z dnia 29 października 2009 roku Zarządu  

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego PZPN  

 

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

 

I. Przyjmuje się projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN, zwołanego na dzień 

20 grudnia 2009 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/348 Zarządu PZPN  

 

Projekt 

PORZĄDEK OBRAD 

WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO 

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

w Warszawie 

w dniu 20 grudnia 2009 roku  

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów (Przewodniczącego i 2  Zastępców)  oraz sekretarzy 

obrad.  

3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 

4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: 

d) Mandatowej (3 osoby), 

e) Statutowej (7 osób), 

f) Uchwał i Wniosków (7 osób). 

5. Wybór weryfikatorów protokołu z Walnego Zgromadzenia w dniu 20 grudnia 2009 roku. 

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

7. Zatwierdzenie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN z dnia 27 czerwca 2009 roku.  

8. Uchwała w sprawie nadania godności Członka Honorowego PZPN.  

9. Sprawozdanie Zarządu PZPN za okres 2008-2009. 

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZPN za okres 2008-2009.  

11. Dyskusja – część pierwsza. 

12. Uchwalenie preliminarza budżetowego PZPN na rok 2010. 

13. Wybór niezależnej firmy audytorskiej celem zbadania sprawozdania finansowego Związku za rok 2009.    

14. Podjęcie ostatecznej  uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków PZPN.  

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odwołanie Pana Henryka 

Klocka z funkcji członka Zarządu. 

16. Udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

17. Ocena działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 30.10.2008 roku do 20.12.2009 roku.  

18. Dyskusja – ciąg dalszy.  

19. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Statutowej. 

20. Uchwalenie zmian w Statucie PZPN. 

21. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. 

22.  Zakończenie obrad. 
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Uchwała nr XV/349 z dnia 29 października 2009 roku Zarządu  

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia projektu regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia 

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

 

I. Przyjmuje się projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN, zwołanego na 

dzień 20 grudnia 2009 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/349 Zarządu PZPN  

Projekt  

 

REGULAMIN OBRAD 

WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPRAWOZDAWCZEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

Warszawa, 20 grudnia 2009 roku  

 

 

I. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZYM  PZPN 

 

 

1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem Delegatów 

PZPN‖, obraduje w oparciu o Statut PZPN oraz niniejszy Regulamin.  

 

2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN uczestniczą: 

A. z głosem stanowiącym: 

 

a) 60 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych wojewódzkich 

związków piłki nożnej przy założeniu, że poszczególnym ZPN przysługują następujące ilości 

mandatów: 

 Śląski ZPN, Dolnośląski ZPN, Małopolski ZPN, Podkarpacki ZPN – każdy po 5 

mandatów,  

 Wielkopolski ZPN, Mazowiecki ZPN, Łódzki ZPN, Pomorski ZPN, 

Zachodniopomorski ZPN – każdy po 4 mandaty, 

 Lubelski ZPN, Lubuski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN, Opolski ZPN, 

Świętokrzyski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN – każdy po 3 mandaty, 

 Podlaski ZPN – 2 mandaty.  

b) 50 delegatów wybranych na posiedzeniach statutowych organów klubów Ekstraklasy i I ligi ( 

poprzednio: I i II ligi ) , przy założeniu, że każdemu klubowi Ekstraklasy przysługują 2 mandaty, a 

każdemu klubowi I ligi – 1 mandat.  Mandaty delegatów klubów Ekstraklasy (dawnej I ligi ) i I ligi 

(dawnej II ligi) ustalone zostały  wg aktualnego stanu tych klas rozgrywkowych na dzień  17 

września 2009 roku,  

c) 2 delegatów piłki nożnej kobiet, wybranych na zebraniu wszystkich klubów, uczestniczących w 

rozgrywkach piłki nożnej kobiet w Polsce, wg stanu na dzień  17 września 2009  roku, przy  

założeniu, że na tym zebraniu klub Ekstraligi reprezentowało  2 przedstawicieli, a pozostałe kluby 

– 1 przedstawiciel, 

d) 2 delegatów piłki nożnej halowej, wybranych na zebraniu wszystkich klubów, uczestniczących 

w rozgrywkach piłki nożnej pięcioosobowej w Polsce, wg stanu na dzień 17 września 2009 roku, 

przy założeniu, że na tym zebraniu klub I ligi reprezentowało 2 przedstawicieli, a pozostałe kluby – 

1 przedstawiciel, 

e) 1 delegat wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej, spośród 

członków władz Stowarzyszenia oraz licencjonowanych trenerów piłki nożnej wg stanu na dzień 

17 września  2009 roku,  

f) 1 delegat wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w Polsce, spośród 

członków władz Stowarzyszenia oraz wszystkich sędziów czynnych, zasłużonych i honorowych 

według stanu na dzień  17 września 2009 roku.  

 

B. z głosem doradczym: 

 członkowie honorowi PZPN,  
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 członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 członkowie Klubu Wybitnego Reprezentanta, 

 zaproszeni goście. 

 

3. Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN mają wszystkie osoby 

posiadające na nim głos stanowiący. 

 

II. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PZPN. 

 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN są jawne. 

 

2. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN otwiera Prezes Związku. 

 

3. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN zwołane prawidłowo jest prawomocne i zdolne do podejmowania 

uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2 delegatów w pierwszym terminie i 1/3 delegatów w drugim 

terminie zwołania Walnego Zgromadzenia. 

 

4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Tylko obecni delegaci mogą głosować. Nie jest możliwe 

głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, ani w drodze korespondencyjnej.    

 

5. Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał dotyczących spraw nie ujętych w porządku obrad, 

przyjętym przez delegatów na podstawie projektu przesłanego im w trybie art.31 § 5 Statutu PZPN. 

 

6.    Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN może być zmieniony większością 2/3 głosów, 

przy obecności bezwzględnej większości delegatów.  

   

7. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN podejmuje  uchwały w głosowaniu jawnym.  

 

8. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN podejmuje 

większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 

 

9. Inne uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności bezwzględnej większości delegatów.  

 

10. Przy wszystkich głosowaniach głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane 

przy obliczaniu większości.  

 

11. Na początku obrad Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN wybiera  3 delegatów dla zweryfikowania 

protokołu odbywającego się Zgromadzenia.  Za jego sporządzenie odpowiedzialny jest Sekretarz Generalny 

PZPN.  

 

12. Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN stanowi: Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia  oraz 2 jego Zastępców  – wybranych  przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu 

jawnym, na wniosek Zarządu PZPN lub delegatów. W pracach Prezydium mogą również brać udział  Prezes 

PZPN oraz Sekretarz Generalny PZPN. 

 

13. Po ukonstytuowaniu się Prezydium  Walne Zgromadzenie  wybiera 6 sekretarzy w celu liczenia głosów 

i zarządza głosowanie w sprawie porządku oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN. 

 

14. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN wybiera w głosowaniu jawnym następujące Komisje: 

 

a) Komisję Mandatową - w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności 

delegatów i ważności ich mandatów oraz przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZPN 

sprawozdania co do zdolności podejmowania uchwał. 

b) Komisję Statutową – w składzie 7 osób w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów 

PZPN propozycji zmian do Statutu Związku oraz opracowania wniosków statutowych złożonych 

przez Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN oraz poszczególnych delegatów. 

c) Komisję Uchwał i Wniosków - w składzie 7 osób w celu zebrania i przedstawienia Walnemu 

Zgromadzeniu Delegatów PZPN wniosków i uchwał zgłoszonych przez delegatów oraz ujętych w 

uchwale Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN. 
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15. W razie zaistnienia takiej potrzeby Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN może powołać inne 

Komisje, niż przewiduje niniejszy Regulamin. 

 

16.  W pracach Komisji biorą udział wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN delegaci oraz 

przedstawiciele Związku, wyznaczeni do zreferowania spraw i stanowiska Zarządu PZPN. 

 

17. Komisje przed przystąpieniem do działania dokonują wyboru spośród siebie: Przewodniczącego i 

Sekretarza. Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN składają: 

Przewodniczący Komisji lub upoważnione przez nich osoby uczestniczące w pracach Komisji. 

 

18. Każda Komisja sporządza protokół ze swej działalności, podpisany przez przewodniczącego i 

sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Komisji Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia 

Delegatów PZPN. 

 

III. ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI NA WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW PZPN. 

 

1. Każdy uczestnik obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN ma prawo zabierania głosu w 

dyskusji w kolejności zapisania się. 

 

2. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN udziela głosu 

poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące: 

1) sposobu obradowania, 

2) sposobu głosowania, 

3) głosowania bez dyskusji, 

4) przerwania dyskusji, 

5)ograniczenia czasu przemówień, 

6 )kolejności i sposobu uchwalania wniosków. 

7 ) zamknięcia list kandydatów.  

3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiedzenia się większej liczby 

delegatów, czas poszczególnych wystąpień ogranicza się do 5 minut w danym temacie. 

 

4. Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia czasu trwania poszczególnych wystąpień. 

 

5. Przewodniczący obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub 

przekracza czas ustalony dla wystąpień. Niestosującym się do uwag osobom Przewodniczący może odebrać 

głos.  

 

6. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 

uchwały, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie, przestrzegając przy tym, aby wnioski dalej idące były 

głosowane w pierwszej kolejności. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego 

Zgromadzenia Delegatów PZPN, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania. 

 

2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia Delegatów PZPN ogłasza zamknięcie obrad. 

 

3. Z obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i 

Sekretarz obrad. 

 

4. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN w dniu 20 grudnia 

2009 roku dla potrzeb Walnego Zgromadzenia odbywającego się w tej dacie.  

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN 
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Uchwała nr XV/350 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie proponowanego składu  

Prezydium oraz Komisji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN zaplanowanego na dzień 20 

grudnia 2009 roku 

 

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

  

a) Zarząd PZPN przedkłada delegatom Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZPN kandydaturę Zdzisława 

Łazarczyka  (Mazowiecki ZPN) na funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz kandydatury Damiana 

Bartyli (Polonia Bytom) i Jerzego Kowalskiego (Małopolski ZPN) na funkcje Zastępców Przewodniczącego 

Walnego Zebrania.  

 

b) Równocześnie proponuje się następujące osoby do poszczególnych Komisji Zjazdowych: 

  

KOMISJA MANDATOWA 

 

1.Zbigniew Jurkiewicz  Małopolski  ZPN    

2. Tadeusz Kulik   Podkarpacki ZPN  

3. Krzysztof Buller   Wielkopolski ZPN 

 

KOMISJA STATUTOWA  

 

1. Józef Komandzik   Śląski ZPN   

2. Maciej Bukowiecki  Łódzki ZPN 

3. Aleksander Cimer   Małopolski ZPN    

4. Wojciech Jankowski   Zachodniopomorski ZPN 

5. Kazimierz Stępień  Mazowiecki ZPN 

6. Tadeusz Dudka   Korona 

7. Andrzej Zalejski   GKS Bełchatów  

 

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

 

1. Ryszard Niemiec   Małopolski ZPN 

2. Tadeusz Leszczyński   Zachodniopomorski ZPN 

3. Piotr Janczar    Opolski ZPN  

4. Jan Grzelka   Łódzki ZPN 

5. Stanisław Pryciuk   Lubelski ZPN 

6. Andrzej Rojek   Odra Wodzisław Śląski   

7. Władysław Szypuła  Podbeskidzie Bielsko-Biała  

 

c) Na funkcje Sekretarzy proponuje się następujące osoby: 

 

1. Krzysztof Straszewski   Kujawsko-Pomorski ZPN  

2. Ryszard Polak    Łódzki ZPN  

3. Józef Grząba    Śląski ZPN 

4. Tadeusz Babij    Lubuski ZPN   

5. Mirosław Starczewski   Mazowiecki ZPN 

6. Sławomir Trybek  Świętokrzyski ZPN  

 

d) Na funkcje Weryfikatorów protokołu Walnego Zgromadzenia proponuje się następujące osoby: 

 

1. Józef Drabicki   Piast Gliwice    

2. Andrzej Kozłowski   Kujawsko-Pomorski ZPN  

3. Zdzisław Cichy   Wielkopolski ZPN   

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XV/351 z dnia 29 października 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  przyjęcia projektu zmian do Statutu PZPN na Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN  

zwołane na dzień 20 grudnia 2009 roku   

 

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

 

I. Zarząd PZPN rekomenduje pod obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego projekt zmian do Statutu 

PZPN, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

Załącznik do Uchwały nr XV/351 Zarządu PZPN z dnia 29 października 2009 roku  

 

U C H W A Ł A 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 z dnia   20 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w Statucie PZPN 

 

Na podstawie art. 26 pkt 1) w związku z art. 77 Statutu PZPN postanawia się co następuje: 

 

I. W Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W art. 26 skreśla się pkt 8). 

 

2. W art. 26 dotychczasowe pkt pkt 9)-15) otrzymują numerację pkt pkt 8)-14).  

 

3. W art. 27 § 1  ust. 6 skreśla się wyraz „ustępujący‖. 

 

4. W art. 32 § 2 opkt 3) otrzymuje nowe , następujące brzmienie: 

 3) rażącego naruszenia przez członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej Statutu lub innych 

przepisów wewnątrzzwiązkowych, bądź zaniechania lub nienależytego wypełniania obowiązków, stwierdzonych 

w trybie art. 26 pkt 5) i pkt 9).  

 

5. Skreśla się art. 83.  

 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 
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Uchwała nr XV/352 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN w zw. z § 5 Regulaminu Nadawania Diamentowego Odznaczenia 

PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. Po wysłuchaniu Przewodniczącego Komisji Odznaczeń PZPN nadaje się Diamentowe Odznaczenie PZPN nw. 

osobom:  

1) Bogumił Gozdur 

2) Zbigniew Jabłoński 

3) Jerzy Lechowski 

4) Ryszard Lider 
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5) Irena Półtorak 

6) Sylwester Siudak 

7) Aleksander Zaranek – pośmiertnie  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XV/353 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN   

dot. nadania tytułu „Członek Honorowy PZPN” 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN w zw. z ust. 6 Regulaminu Nadawania Tytułu – „Członek 

Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej‖, postanawia się, co następuje: 

 

I. Wnioskuje się do Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN o przyznanie tytułu „Członek Honorowy PZPN‖ 

nw. osobom: 

 

1) Henryk Gackowski 

2) Tadeusz Babij 

3) Andrzej Bińkowski 

4) Józef Różyński 

5) Witold Dawidowski 

6) Eugeniusz Nowak 

7) Czesław Rataj 

8) Adam Musiał 

9) Bogusław Hajdas 

10) Władysław Kramczyk 

11) Wiesław Bartosik 

12) Ireneusz Serwotka 

13) Zdzisław Drobniewski 

14) Zygmunt Anczok 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato      
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Uchwała nr XV/354 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia harmonogramu wypłat nagród z tytułu 

uczestnictwa w rozgrywkach Remes Pucharu Polski w sezonie 2009/2010   
 

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

 

I. Przyjmuje się następujący harmonogram wypłat nagród przysługujących klubom z tytułu uczestnictwa w 

rozgrywkach Remes Pucharu Polski w sezonie 2009/2010: 

 

1. Wypłata nagród dla klubów, które odpadły z rywalizacji do dnia zakończenia trzeciej rundy rozgrywek – 1/8 

finału RPP – do 31 grudnia 2009 r. 

2. Wypłata nagród dla pozostałych uczestników – do 30 czerwca 2010 r.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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355 

 

Uchwała nr XV/355 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

zmian w składzie Związkowego Trybunału Piłkarskiego  

 

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

 

I. W związku ze złożoną rezygnacją niniejszym odwołuje się  Pana Roberta Bikowskiego ze składu 

Związkowego Trybunału Piłkarskiego.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

356 

 

Uchwała nr XV/356 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

zmian w składzie Związkowego Trybunału Piłkarskiego  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt k) w zw. z art. 43 § 1  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN powołuje się Pana Krzysztofa Jamrozika do składu Związkowego Trybunału 

Piłkarskiego. 

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

357 

 

Uchwała nr XV/357 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

zmian w składzie Komisji ds. Licencji Klubowych Ekstraklasy  

 

Na podstawie art.  34 § 1 pkt k) w zw. z art. 43 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN powołuje się Pana Radosława Osmólskiego do składu Komisji ds. Licencji 

Klubowych Ekstraklasy.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

358 

 

Uchwała nr XV/358 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

zmian w składzie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych 

 

Na podstawie art.  34 § 1 pkt k) w zw. z art. 43 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN powołuje się Panią Katarzynę Politowską do składu Komisji Odwoławczej ds. 

Licencji Klubowych.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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359 

 

Uchwała nr XV/359 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołania Pana Jakuba Kwiatkowskiego ze składu 

Komitetu Organizacyjnego 90-lecia istnienia PZPN 

 

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

 

I. Odwołuje się Pana Jakuba Kwiatkowskiego ze składu Komitetu Organizacyjnego 90-lecia istnienia PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   

 

 

360 

 

Uchwała nr XV/360 z dnia 29 października 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany terminarza 

rozgrywek I i II ligi oraz Remes Pucharu Polski na sezon 2009/2010 

 

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

 

I. Na wniosek Wydziału Gier PZPN zatwierdza się zmiany do terminarza rozgrywek I i II ligi oraz Remes 

Pucharu Polski na sezon 2009/2010.  

 

II. Zmieniony terminarz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN  Grzegorz Lato  

 

 

361 

 

Uchwała nr XV/361 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu Wydziału Futsalu PZPN 

 

Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Futsalu PZPN do składu ww. Wydziału powołuje się Pana Tadeusza 

Rutkowskiego. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

362 

 

Uchwała nr XV/362 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian stawek dobowych dla trenerów asystentów, 

lekarzy masażystów oraz kierowników drużyn zespołów 

reprezentacyjnych futsalu, kobiet i piłki plażowej 

 

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

 

I. Postanowienia Uchwały nr 14/115 Prezydium Zarządu PZPN z dnia 29 września 2000 roku z późn. zm. dot. 

stawek dobowych stosuje się także do trenerów asystentów, lekarzy masażystów oraz kierowników drużyn 

wszystkich zespołów reprezentacyjnych futsalu, kobiet i piłki plażowej.   
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II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

363 

 

Uchwała nr XV/363 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia stawek dobowych dla lekarzy wszystkich 

reprezentacji młodzieżowych męskich i kobiecych 

 

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

 

I. Przyjmuje się stawki dobowe w wysokości 250 zł/doba dla lekarzy wszystkich reprezentacji młodzieżowych 

męskich i kobiecych.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato     

 

 

364 

 

Uchwała nr XV/364 z dnia 29 października 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji finansowania szkolenia dzieci i młodzieży 

 

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

 

I. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN) postanawia powierzyć członkowi Zarządu Panu 

Edwardowi Potokowi, opracowanie oraz przygotowanie do wdrożenia organizacji współpracy z Ministerstwem 

Sportu i Turystyki w zakresie zawierania i wykonywania umów, których przedmiotem będzie wykorzystywanie 

dotacji na cele związane z organizacją szkolenia dzieci i młodzieży. 

 

II. Udziela się Panu Edwardowi Potokowi pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w przedmiocie praw i 

obowiązków majątkowych PZPN dot. realizacji umów z Ministerstwem Sportu i Turystyki odnośnie 

gimnazjalnych i licealnych ośrodków szkolenia młodzieży piłkarskiej, łącznie z Prezesem lub Wiceprezesami 

PZPN, przy zachowaniu dwuosobowej reprezentacji Związku.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

365 

 

Uchwała nr XV/365 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołania Pana Jarosława Reczka  

ze składu Wydziału Funduszy Strukturalnych 

 

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

 

I. Ze składu Wydziału Funduszy Strukturalnych odwołuje się Pana Jarosława Reczka. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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366 

 

Uchwała nr XV/366 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu Wydziału Funduszy 

Strukturalnych 

 

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

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Funduszy Strukturalnych do składu ww. Wydziału powołuje się 

Pana Marcina Orzeszka.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

367 

 

Uchwała nr XV/367 z dnia 28 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu Wydziału Dyscypliny 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt k) w zw. z art. 43 § Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Prezesa PZPN powołuje się Panów Jana Grzelkę i Miłosza Borowieckiego do składu Wydziału 

Dyscypliny PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   

368 

 

Uchwała nr XV/368 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołania Romana Koseckiego  

ze składu Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego 

 

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

 

I. W związku ze złożona rezygnacją odwołuje się Pana Romana Koseckiego ze składu Wydziału Piłkarstwa 

Młodzieżowego. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   

 

 

369 

 

Uchwała nr XV/369 z dnia 29 października 2009 roku Zarządu  

Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. realizacji ugody 

zawartej przez Związek z RKS Radomsko w dniu 6 września 2006 roku 

 

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

 

I. Zważywszy na następujące okoliczności:    

 

a. fakt przyjęcia w uchwałach Zarządu i Prezydium Zarządu PZPN: nr 13/84 z dnia 15 września 2003 roku, V/44 

z dnia 27 września 2004 roku, III/43 z dnia 21 marca 2005 roku oraz IV/69 z dnia 30 czerwca 2005 roku braku 

sporu majątkowego z RKS Radomsko, wynikającego w szczególności z nie zaskarżenia przez w.w. Klub, w 

trybie art. 41 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku kultury fizycznej, do Trybunału Arbitrażowego do Spraw 
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Sportu przy PKOL ostatecznej decyzji Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w sprawie oceny meczu 

Garbarnia Szczakowianka Jaworzno – RKS Radomsko,  

 

b. fakt podpisania jednak przez kierownictwo PZPN w dniu 6 września 2006 roku ugody z RKS Radomsko, 

której warunki zostały przyjęte uchwałą nr 12/99 Prezydium Zarządu PZPN z dnia 24 sierpnia 2006 roku,   

 

c. treść korespondencji między Ministrem Sportu i Turystyki a władzami Miasta Radomsko 

oraz wniosek Gminy Miasto Radomsko o zawezwanie PZPN do próby ugodowej z dnia 21 sierpnia 2009 roku  

złożony do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście  

 

Zarząd PZPN postanawia : 

 

1. zwrócić się do Prezydenta Miasta Radomsko o przygotowanie wniosku Gminy o umieszczenie stadionu w 

Radomsku w planie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, zawierającego w szczególności określenie 

przeznaczenia obiektu, podmiotów z niego korzystających oraz wkładu finansowego Miasta Radomsko w 

modernizację stadionu.  

 

2. po otrzymaniu przedmiotowego wniosku wystąpić do Ministra Sportu i Turystyki z propozycją umieszczenia 

stadionu w Radomsku w planie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, na którym przy udziale PZPN i 

Łódzkiego Związku Piłki Nożnej mogłyby być rozgrywane, w razie istnienia ku temu warunków, mecze 

międzynarodowe zespołów juniorów, 

 

3. treść niniejszej Uchwały przekazać do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście,  

 

4. realizację niniejszej Uchwały powierzyć Sekretarzowi Generalnemu PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

370 

 

Uchwała nr XV/370 z dnia 29 października 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia cen   

biletów na mecz Polska – Rumunia, na stadionie Legii w Warszawie,  

w dniu 14 listopada 2009 roku 

 

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

 

I. Ustala się następujące ceny biletów na mecz Polska – Rumunia, na Stadionie Legii w Warszawie, w dniu 14 

listopada 2009 roku: 80 zł i 120 zł.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

371 

 

Uchwała nr XV/371 z dnia 29 października 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia cen   

biletów na mecz Polska – Kanada, na stadionie w Bydgoszczy,  

w dniu 18 listopada 2009 roku 

 

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

 

I. Ustala się następujące ceny biletów na mecz Polska – Kanada, na Stadionie w Bydgoszczy, w dniu 18 

listopada 2009 roku: 20 zł, 40 zł i 60 zł.  
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II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

372 

 

Uchwała nr XV/372 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczegółowych  

zasad eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych  

podobnych przedmiotów na zawodach piłkarskich 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) i art. 7 § 1 Statutu PZPN w związku z § 22 i 23 Uchwały nr III/71 z dnia 17 

grudnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich postanawia się, co następuje: 

 

1. Zabronione jest na zawodach piłkarskich: 

a) prowadzenie jakiejkolwiek działalności politycznej; 

b) eksponowanie transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów o charakterze politycznym, 

jak również dotyczących działań, w tym wyborczych, jakichkolwiek ugrupowań i/lub partii politycznych. 

2. Zabronione jest prezentowanie na transparentach, flagach, banerach lub innych podobnych przedmiotach albo 

eksponowanie napisów, symboli, rysunków wyrażających treści: 

a) totalitarne, faszystowskie, komunistyczne, anarchistyczne, rasistowskie; 

b) inne nawołujące do nietolerancji, szowinizmu, ksenofobii, chuligaństwa, wulgarne lub zachęcające do 

zachowań agresywnych; 

c) obrażające jakikolwiek klub jego przedstawicieli; 

d) nie związane z klubem lub rozgrywkami, za wyjątkiem napisów, symboli, rysunków okazjonalnych 

nawiązujących do wydarzeń historycznych o wymowie patriotycznej upamiętniającej pamięć narodu polskiego 

oraz społecznej związanych z aktualnymi wydarzeniami, w szczególności uczczeniu ofiar katastrof lub klęsk 

żywiołowych. 

3. Upoważnia się Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN przy udziale Ogólnopolskiej 

Organizacji Kibiców do opracowania przykładowego Katalogu symboli zakazanych. 

4. Przyjmuje się następujące zasady procedury eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych 

podobnych przedmiotów: 

a) w przypadku transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów kibiców miejscowych, klub na 

przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym musi podać delegatowi PZPN imię i nazwisko oraz telefon 

kontaktowy swego przedstawiciela/osobę odpowiedzialną za prawidłową ekspozycję transparentów, flag, 

banerów lub innych podobnych przedmiotów; 

b) w przypadku transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów kibiców przyjezdnych klub w 

Informacji Klubu Gościa lub na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym musi dodatkowo podać delegatowi 

PZPN imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy swego przedstawiciela/osobę odpowiedzialną za prawidłową 

ekspozycję transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów; 

c) treści zamieszczone na transparentach, flagach, banerach lub innych podobnych przedmiotach podlegają 

weryfikacji przez kierownika ds. bezpieczeństwa lub upoważnionej przez niego osobie, będącego gospodarzem 

meczu. 

W przypadku zakwestionowania tych treści przez kierownika ds. bezpieczeństwa odbywa się spotkanie grupy, w 

skład której wchodzi delegat, kierownik ds. bezpieczeństwa oraz osoba odpowiedzialna za prawidłowe 

eksponowanie transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów. 

Decyzja podjęta przez delegata jest ostateczna; 

a) w odniesieniu do niższych klas rozgrywkowych niż Ekstraklasa, I liga, II liga odpowiedzialność za treści 

zamieszczone na transparentach, flagach, banerach lub innych podobnych przedmiotach odpowiedzialność  

spoczywa na organizatorze meczu; 

b) w przypadku naruszenia niniejszej uchwały, a  w szczególności ekspozycji transparentów, flag, banerów lub 

innych podobnych przedmiotów, zawierających treści, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszej uchwały delegat 

PZPN upoważniony jest do przerwania zawodów i/lub podjęcia decyzji o ich zakończeniu jedynie w przypadku 

bezskutecznego wezwania organizatora zawodów do niezwłocznego usunięcia transparentu, flagi, baneru lub 

innego podobnego przedmiotu naruszającego zasady określone w pkt 1 i 2 niniejszej uchwały; 

c) jednorazowa prezentacja związana z konkretnym meczem lub wydarzeniem (tzw. oprawa) nie może zawierać 

treści, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały. 
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5. Za naruszenie zasad określonych w niniejszej uchwale można orzec wobec klubu, z którego kibice pochodzą, 

kary przewidziane w regulaminie dyscyplinarnym PZPN, a w szczególności: 

a) karę pieniężną; 

b) karę zakazu rozgrywania meczów w określonym czasie, bez udziału publiczności na części lub na całym 

obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu lub 

c) zakazu udziału dla zorganizowanych grup kibiców w meczach wyjazdowych. 

6. Traci moc Uchwała nr VIII/201 z dnia 29 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

szczegółowych zasad eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów na 

zawodach piłkarskich. 

7. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 

373 

 

Uchwała nr XV/373 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu PZPN w sprawie odwołania Pana Kazimierza Grenia ze składu Zespołu Roboczego ds. 

Organizacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN 

 

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

 

I. Odwołuje się Pana Kazimierza Grenia ze składu Zespołu Roboczego ds. Organizacji Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   

 

 

374 

 

Uchwała nr XV/374 z dnia 29 października 2009 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie dokonania kooptacji do pełnego składu Zarządu 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 24 Statutu PZPN, postanawia się, co następuje: 

 

I.  W związku ze złożoną w dniu 29 października 2009 r. przez Pana Kazimierza Grenia pisemną rezygnacją 

(ustąpieniem) z funkcji członka Zarządu PZPN - Zarząd PZPN przyjmuje i zatwierdza ustąpienie Pana 

Kazimierza Grenia z powyższej funkcji i postanawia dokonać kooptacji do pełnego składu Zarządu PZPN Pana 

Eugeniusza Nowaka, który w trakcie wyborów do Zarządu PZPN uzyskał największą liczbę głosów – spośród 

osób nie wybranych – oraz wyraził zgodę na powołanie do Zarządu PZPN.       

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      

   Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XV/375 z dnia 29 października 2009 roku Zarządu  

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia  

składu Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt l) w zw. z art. 58 § Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego do składu ww. Wydziału powołuje się 

następujące osoby: 
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1. Wojciech Wasilewski (Jagiellonia Białystok) – Członek 

2. Marek Drabczyk (Legia Warszawa) – Członek 

3. Paweł Żelem (Lechia Gdańsk) – Członek  

4. Jerzy Szczęsny (Dolcan Ząbki) – Członek 

5. Jerzy Miedziński – Sekretarz  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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