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48 
Uchwała  nr III/48 z dnia 30 marca  2016 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu  30.03.2016 roku 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 30.03.2016 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

49 
Uchwała  nr III/49  z dnia  30 marca  2016 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zmian w składzie  Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN ze 
składu ww. Komisji odwołuje się Pana Tomasza Miętkiewicza 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
 

50 
Uchwała  nr III/50  z dnia  30 marca  2016 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie uzupełnienia składu  Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN 
powołuje się Pana  Marka Łukiewskiego do składu ww. Komisji. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

51 
Uchwała  nr III/51 z dnia  30 marca 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmian w składzie  Komisji Dialogu Społecznego  
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 15 oraz art. 66 § 2 i 3 oraz § 15 Statutu PZPN postanawia się, co 

następuje: 

I. Przyjmuje się rezygnację Pana Krzysztofa Malinowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 
Dialogu Społecznego. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 



52 
Uchwała nr III/52 z dnia 30 marca  2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN 
na dzień 28 października 2016 roku 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt g) w zw. art. 31 § 1 i § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.  Zwołuje się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN, które 
odbędzie się w Hotelu Sofitel w Warszawie w dniu 28 października 2016 roku (piątek) 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 Zbigniew Boniek  
 

53 
Uchwała  nr  III/53  z dnia 30 marca  2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie  podziału środków, przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016  związanych ze szkoleniem zawodników 
w młodzieżowych kategoriach wiekowych oraz ze współzawodnictwem młodzieży poprzez 

udział w zawodach międzynarodowych w sportach olimpijskich 
 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN, w związku z Decyzją nr 8  Ministra Sportu 

i Turystyki z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016 zadań z obszaru wspierania szkolenia 

sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem zawodników w 

młodzieżowych kategoriach wiekowych oraz ze współzawodnictwem młodzieży poprzez udział w 

zawodach międzynarodowych w sportach olimpijskich” postanawia się, co następuje: 

 
I.  W związku z przyznaniem dotacji na rok 2016, w wysokości 7 000 000,00 zł, realizowane będą 
następujące zadania: 
 

1. Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo OSSM. 

 

2. Przygotowanie szkoleniowe młodzieżowej Reprezentacji Polski U-17 

 
II.  Przyjmuje się  następujący podział środków na realizację zadań wskazanych w pkt I niniejszej 
uchwały: 
 

1. Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo OSSM – 6 694 000,00 zł. 

 

2. Przygotowanie szkoleniowe młodzieżowej Reprezentacji Polski U-17 – 306 000,00 zł. 

III. Przyjmuje się  kryterium podziału dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznanej  

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki   w wysokości 7 000 000,00 zł rozdzielonej zgodnie z 

niniejszą Uchwałą na realizację zadań:   „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo 

OSSM”, „Szkolenie młodzieżowej Reprezentacji Polski  U-17”, stanowiące załącznik do niniejszej 

Uchwały. 

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



KRYTERIA PODZIAŁU ŚRODKÓW Z FRKF 

PRZYZNANYCH POLSKIEMU ZWIĄZKOWI PIŁKI NOŻNEJ  

W ROKU 2016 

 

Szkolenie odbywa się w oparciu o postanowienia Decyzji nr 8 Ministra Sportu i Turystyki z 

dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i 

współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem zawodników w młodzieżowych 

kategoriach wiekowych oraz ze współzawodnictwem młodzieży poprzez udział w zawodach 

międzynarodowych w sportach olimpijskich.” 

 

Stawiając na rozwój dzieci i młodzieży, Polski Związek Piłki Nożnej w pierwszej kolejności 

środki z dotacji zabezpiecza na szkolenie w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (OSSM). 

 

Kryteria podziału środków:  

 ustalenie niezbędnego minimum dofinansowania, które jednocześnie gwarantowało będzie 

zapewnienie wysokiego poziomu szkolenia 

 podział środków został dokonany na podstawie analizy wydatków z lat ubiegłych oraz 

potrzeb szkoleniowych zaplanowanych do realizacji na rok 2016 

 

OŚRODKI SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY -  6 452 000,00 zł 

Celem zabezpieczenia szkolenia i równych szans szkoleniowych każdego z OSSM, 

postanowiono przyznać kwotę dofinansowania 60 000,00 zł na klasę na rok (w tym koszty 

pośrednie max. do 7% kosztów bezpośrednich) oraz dodatkowej kwoty w wysokości 8 000 zł na 

doszkalanie trenerów dla każdego OSSM (z wyłączeniem ośrodków wygaszanych i tych, które 

rozpoczynają działalność od września 2016 r.) 

 

KOSZTY MONITORINGU OSSM (koszty pośrednie PZPN) – 242 000,00 zł 

 

MŁODZIEŻOWA REPREZENTACJA POLSKI U-17 – 306 000,00 zł 

Środki z dofinansowania zabezpieczają przygotowania (zgrupowania i mecze) do Młodzieżowych 

Mistrzostw Europy, w tym udział w drugiej rundzie eliminacyjnej do ME. 

 

 

 

 

 

 



54 
Uchwała  III/54  z dnia 30  marca   2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOl 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się, iż delegatami Polskiego Związku Piłki Nożnej na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawcze PKOl w dniu 26  kwietnia 2016 roku będą: 
 
1.Zbigniew Boniek 
2.Zdzisław Łazarczyk 
3.Anna Grzegółka  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
 

55 
Uchwała nr III/55 z dnia 30 marca  2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości treści Uchwały nr  6/2016  
 Zarządu  Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia  1 lutego 2016 roku 

dot. przejęcia sekcji piłki nożnej UKP Zielona Góra  
przez Klub Sportowy Falubaz Spółka z.o.o. 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN  w zw. z par. 7 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN o członkostwie, postanawia się, co następuje: 
 
I. Zarząd PZPN przyjmuje  do akceptującej wiadomości treść Uchwały nr  6/2016  Zarządu  
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia  1 lutego 2016 roku dot. przejęcia sekcji piłki nożnej UKP 
Zielona Góra  przez Klub Sportowy Falubaz Spółka z.o.o. i przekształcenia klubu. 
  
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
 

56 
Uchwała nr III/56  z dnia 30 marca  2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży oraz cen biletów na mecz towarzyski 
Polska-Holandia, w dniu   1 czerwca  2016 roku” 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 

I.   Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży oraz ceny biletów na mecz towarzyski   Polska-
Holandia  w dniu 1 czerwca  2016 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 
 
 
 
 
 
 



57 
Uchwała nr III/57 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży oraz cen biletów na mecz towarzyski 
Polska-Litwa, w dniu  6 czerwca  2016 roku” 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.   Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży oraz ceny biletów na mecz towarzyski  Polska-Litwa 
w dniu 6 czerwca  2016  roku”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

58 
Uchwała nr III/58 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży biletów na Finał Pucharu Polski w dniu 2 
maja 2016 roku” 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.   Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży biletów na Finał Pucharu Polski w dniu 2 maja 2016 
roku”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

59 
Uchwała nr III/59 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Spikera zawodów piłki nożnej szczebla centralnego  
  
 
Działając na podstawie art. 36 § 1 pkt. 23) Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia 
się, co następuje: 
 
1. Przyjmuje się Regulamin pracy Spikera zawodów piłki nożnej szczebla centralnego, 

obowiązujący na wszystkich zawodach szczebla centralnego PZPN, stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały. 

 
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek         
 

Regulamin pracy 
Spikera zawodów piłki nożnej szczebla centralnego 

 
§ 1 [cel regulacji] 
Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad pracy Spikera zawodów piłki nożnej 
szczebla centralnego. 
 
§ 2 [zasady ogólne] 
1. Spiker musi posiadać uprawnienia potwierdzone właściwym dokumentem oraz wykonywać 

swoje obowiązki z należytą starannością (zasada profesjonalizmu).  



2. Wykonując swoje obowiązki Spiker ma na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo 
uczestników imprezy (zasada priorytetu bezpieczeństwa). 

3. Spiker jest obowiązany do okazywania szacunku wszystkim uczestnikom imprezy, 
w szczególności kibicom i przedstawicielom drużyny klubu gościa (zasada szacunku). 

4. W czasie trwania zawodów Spiker charakteryzuje się bezstronnością, nie wspierając 
którejkolwiek z drużyn, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i 3 (zasada obiektywizmu). 

 
§ 3 [pozycja Spikera w systemie bezpieczeństwa imprezy] 
1. W czasie trwania imprezy Spiker podlega Kierownikowi ds. bezpieczeństwa (lub innej osobie 

odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, wyznaczonej przez organizatora imprezy) i wykonuje 
jego polecenia. 

2. Podmioty zaangażowane w organizację imprezy, w szczególności Policja, Delegat Meczowy 
PZPN oraz przedstawiciele organizatora imprezy przekazują Spikerowi swoje uwagi w 
zakresie bezpieczeństwa imprezy za pośrednictwem Kierownika ds. bezpieczeństwa.  

 
§ 4 [lokalizacja stanowiska Spikera] 
1. W czasie trwania imprezy Spiker wykonuje swoje obowiązki w wyznaczonym miejscu, 

ustalonym w porozumieniu z Kierownikiem ds. bezpieczeństwa. 
2. W czasie trwania imprezy pomiędzy Spikerem a Kierownikiem ds. bezpieczeństwa istnieje 

nieprzerwana możliwość nawiązania kontaktu i wymiany informacji. Odpowiedzialność 
za zapewnienie łączności spoczywa na organizatorze imprezy. 

 
§ 5 [obowiązki Spikera w związku z imprezą] 
1. Przed rozpoczęciem imprezy Spiker jest obowiązany: 

1) przygotować swoje stanowisko pracy, zapewniające możliwość prawidłowego 
wykonywania obowiązków; 

2) wyposażyć się w komunikaty bezpieczeństwa, przygotowane zgodnie z zasadami 
określonymi w § 6; 

3) sprawdzić sprawność, w tym głośność i jakość, systemu nagłośnienia; 
4) wziąć udział w I części spotkania organizacyjnego z Delegatem Meczowym PZPN. 

2. Przed rozpoczęciem zawodów Spiker przedstawia kibicom informacje na temat zawodów, w 
szczególności składy obu drużyn. 

3. Spiker niezwłocznie zgłasza Kierownikowi ds. bezpieczeństwa wszelkie dostrzeżone 
nieprawidłowości, które mogą zakłócić jego pracę lub wpłynąć na przebieg imprezy. 

 
§ 6 [komunikaty bezpieczeństwa] 
1. Spiker jest wyposażony w komunikaty bezpieczeństwa w formie pisemnej, przygotowane 

przez Kierownika ds. bezpieczeństwa w porozumieniu z Policją i Spikerem.  
2. Treść komunikatów powinna uwzględniać specyfikę danego stadionu oraz konkretnej imprezy, 

w szczególności przyjęte rozwiązania infrastrukturalne oraz procedury działania w zakresie 
bezpieczeństwa (np. plan ewakuacji stadionu). 

3. Komunikaty bezpieczeństwa obejmują wszelkie dające się przewidzieć zdarzenia 
niepożądane, w szczególności: 
1) zbiorowe naruszenie porządku publicznego; 
2) wznoszenie obraźliwych okrzyków, zachowania rasistowskie; 
3) użycie środków pirotechnicznych, rzucanie przedmiotami; 
4) wtargnięcie kibiców na boisko; 
5) przerwanie lub zakończenie imprezy przed upływem regulaminowego czasu gry; 
6) rozproszenie tłumu, panika; 
7) konieczność ewakuacji. 

4. Komunikaty bezpieczeństwa mogą być odczytywane lub odtwarzane. Odtwarzanie 
komunikatów nie zwalnia Spikera z obowiązku posiadania komunikatów w formie pisemnej 
oraz niezwłocznej reakcji na nieprzewidziane zdarzenia. 

 
§ 7 [interwencja Spikera] 
1. Spiker jest obowiązany do podjęcia niezwłocznej interwencji w przypadku wystąpienia 

następujących zdarzeń niepożądanych: 



1) rzucanie przedmiotami; 
2) wtargnięcie kibiców na boisko; 
3) użycie środków pirotechnicznych; 
4) wznoszenie obraźliwych okrzyków; 
5) zachowania rasistowskie, 
- o ile Spiker dysponuje możliwością dostrzeżenia tych zdarzeń. 

2. Interwencja Spikera powinna obejmować apel o zaprzestanie podejmowania zabronionych 
zachowań. W przypadku, gdy określone zdarzenie występuje podczas danej imprezy po raz 
kolejny, Spiker może zaniechać powtarzania apeli, jeżeli przemawiają za tym względy 
celowości. 

 
§ 8 [komunikaty w czasie trwania zawodów] 
1. W czasie trwania zawodów Spiker podaje komunikaty dotyczące: 

1) zdobywanych bramek; 
2) napomnień i wykluczeń; 
3) zmian zawodników; 
4) czasu doliczonego do regulaminowego czasu gry; 
5) liczby widzów. 

2. Spiker jest uprawniony do celebracji zdobytej bramki, która polega na kulturalnej interakcji z 
kibicami następującej po zdobyciu bramki. 

3. W uzasadnionych przypadkach komunikaty podawane w czasie trwania zawodów mogą 
zawierać zwięzłą informację dotyczącą wyjątkowych okoliczności, pozostających w związku z 
rywalizacją sportową (np. jubileusz, sportowa akcja charytatywna, szczególne osiągnięcie 
sportowe zawodnika). 

4. Poza komunikatami, o których mowa w ust. 1 i 3, Spiker jest uprawniony do podawania 
w czasie trwania zawodów wyłącznie komunikatów związanych z bezpieczeństwem. 
Inne komunikaty mogą być podawane tylko wówczas, gdy mają służyć celom bezpieczeństwa 
(np. odwrócenie uwagi kibiców od zachowań prowokacyjnych, neutralizacja obraźliwych 
okrzyków). 

5. Komunikaty Spikera nie mogą zawierać treści: 
1) oceniających decyzje sędziów; 
2) dyskryminujących; 
3) prowokacyjnych; 
4) mających charakter agitacji politycznej lub światopoglądowej. 

 
§ 9 [obowiązki Spikera po zakończeniu zawodów] 
1. Spiker pozostaje w wyznaczonym miejscu aż do momentu opuszczenia stadionu przez 

wszystkich widzów i może zakończyć pracę dopiero po uzyskaniu zgody Kierownika 
ds. bezpieczeństwa. 

2. Na kilka minut przed zakończeniem regulaminowego czasu gry oraz niezwłocznie 
po zakończeniu zawodów Spiker informuje kibiców drużyny klubu gościa o planowanym 
czasie umożliwienia im opuszczenia stadionu, jeżeli Kierownik ds. bezpieczeństwa podjął 
decyzję o opóźnieniu ich wyjścia ze stadionu. Jeżeli jest to możliwe, należy podjąć działania 
mające na celu urozmaicenie czasu oczekujących kibiców, w szczególności za pomocą 
dostępnych urządzeń audio-wideo. 

 
§ 10 [udzielanie głosu innym osobom] 
1. Za uprzednią zgodą Kierownika ds. bezpieczeństwa Spiker może udzielać głosu 

za pośrednictwem systemu nagłośnienia innym osobom, w szczególności wodzirejowi 
wyznaczonemu przez organizatora imprezy. 

2. Inne osoby nie mogą zabierać głosu za pośrednictwem systemu nagłośnienia w czasie 
trwania zawodów, z wyjątkiem celebracji zdobytej bramki prowadzonej przez wodzireja. 

3. Przed udzieleniem głosu innej osobie za pośrednictwem systemu nagłośnienia Spiker poucza 
ją o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w szczególności o konieczności 
zachowania szacunku do kibiców i przedstawicieli drużyny klubu gościa. 

4. Spiker zapewnia sobie techniczną możliwość niezwłocznego przerwania wypowiedzi innej 
osoby w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa. 



5. W stosunku do innych osób, którym Spiker udziela głosu za pośrednictwem systemu 
nagłośnienia zasady określone w § 8 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 11 [kary] 
Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu stanowi naruszenie dyscypliny 
związkowej.  
 
§ 12 [interpretacja Regulaminu] 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. 
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Uchwała nr III/60 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa 
i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

do opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji 
stadionów  

 
 
Działając na podstawie art. 16a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.), w zw. z art. 36 § 1 pkt. 23) Statutu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz na podstawie par. 15 ust. 2 pkt 2) lit. n) Regulaminu Biura 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się, co następuje: 
 

1.Upoważnia się Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN 
(dalej „Departament”) do uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji 
stadionów (dalej „proces uzgodnienia”) z wnioskodawcą, o którym mowa w ust. 6.  

 
2.Proces uzgodnienia dotyczy stadionów, na których przeprowadzane są zawody w ramach 
rozgrywek piłki nożnej szczebla centralnego ligowej rywalizacji mężczyzn, a także 
stadionów, na których przeprowadzane są mecze piłki nożnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.  

 
3.W przypadku stadionów innych, niż opisane w ust. 2, proces uzgodnienia realizowany jest 
przez właściwy miejscowo Wojewódzki Związek Piłki Nożnej z wnioskodawcą, o którym 
mowa w ust. 6.  

 
4.Przedmiotem procesu uzgodnienia jest uzyskanie przez wnioskodawcę, o którym mowa w 
ust. 6. opinii Departamentu lub właściwego miejscowo Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej 
w zakresie projektowanej infrastruktury stadionowej wpływającej na efektywną i komfortową 
organizację meczów piłki nożnej na przedmiotowych obiektach stadionowych, a w 
szczególności infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób przebywających na 
stadionie w czasie trwania imprezy.  

 
5.Szczegółowy zakres procesu uzgodnienia dla stadionów wskazanych w ust. 2 określa 
Departament, a dla stadionów wskazanych w ust. 3 podmiot, o którym mowa w ust. 3 – przy 
uwzględnieniu właściwych przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności 
kryteriów infrastrukturalnych zawartych we właściwych Podręcznikach Licencyjnych PZPN. 

 
6.Proces uzgodnienia stadionu: 

  
a. wskazanego w ust. 2 uruchamiany jest przez Departament,  
b. wskazanego w ust. 3 uruchamiany jest przez podmiot, o którym mowa w ust. 3  

 
– na wniosek właściwego wnioskodawcy, czyli klubu piłkarskiego lub inwestora działających 
w porozumieniu z projektantem. 



 
7.Wniosek dot. uruchomienia procesu uzgodnienia stadionu, o którym mowa w ust. 6 lit. a. 
przesyłany jest pocztą elektroniczną na adres bezpieczenstwo@pzpn.pl, a wniosek dot. 
uruchomienia procesu uzgodnienia stadionu, o którym mowa w ust. 6 lit. b. przesyłany jest 
drogą elektroniczną na adres biura właściwego miejscowo Wojewódzkiego Związku Piłki 
Nożnej, dostępny na jego oficjalnej stronie internetowej. 

 
8.Klub, inwestor lub działający w ich imieniu projektant przedkładając projekt budowy, 
przebudowy lub modernizacji stadionu do zaopiniowania bądź uzgodnienia Departamentowi 
lub podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, powinien przedłożyć również stosowne 
uzgodnienia od podmiotu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
od właściwego miejscowo Komendanta Policji oraz od właściwego podmiotu opiniującego 
kwestie związane z realizacją transmisji telewizyjnych, wskazanego przez organizatora 
danych rozgrywek, jeśli transmisje są przeprowadzane.  

 
9.Do rozgrywek piłkarskich dopuszcza się wyłącznie te stadiony, których projekty budowy, 
przebudowy lub modernizacji zostały uzgodnione zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszej Uchwale – niniejsze zastrzeżenie dotyczy projektów powstałych po wejściu w 
życie niniejszej Uchwały. 
  
10.Zobowiązuje się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do powołania zespołów roboczych ds. 
uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów. 
 
11.Tracą moc następujące uchwały i dokumenty Polskiego Związku Piłki Nożnej: 

 
a.Uchwała nr XVI/383 z dnia 19 i 20 listopada 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie upoważnienia Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich oraz 
Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN do uzgadniania 
projektów budowy oraz przebudowy istniejących stadionów w zakresie tworzenia i 
funkcjonowania infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób uczestniczących w 
meczach piłki nożnej; 
b.Uchwala nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do 
gry w piłkę nożną; 
c.Biuletyn informacyjny 1/95 Polskiego Związku Piłki Nożnej („Wytyczne Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa 
na obiektach piłkarskich”); 
d.Biuletyn informacyjny 2/94 Polskiego Związku Piłki Nożnej – w zakresie „Zasad 
projektowania boisk / stadionów”. 

 
12.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek         
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Uchwała nr III/61 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie organizacji szkoleń z wykorzystaniem narzędzia szkoleniowego „Stewarding – 
Pakiet Szkoleniowy PZPN”.  

 
 
Działając na podstawie art. 36 § 1 pkt. 23) Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej, ustala się, co 
następuje:  
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I. Przyjmuje się następujące zasady i procedurę używania narzędzia szkoleniowego „Stewarding 
– Pakiet Szkoleniowy PZPN” (dalej „Pakiet”) przez organizatorów szkoleń oraz certyfikacji 
stewardów przez Polski Związek Piłki Nożnej: 
 

1.Wyłącznym właścicielem praw autorskich do Pakietu jest Polski Związek Piłki Nożnej.  
 

2.Pakiet może być używany wyłącznie w ramach szkoleń zgłaszanych przez organizatorów 
zgodnie z niniejszą procedurą i zaakceptowanych przez PZPN. Obsługą administracyjną 
szkoleń z ramienia PZPN zajmuje się Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i 
Infrastruktury PZPN (dalej „Departament”). 
 
3.Używanie Pakietu przez podmioty niebędące członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej 
wymaga wstępnej autoryzacji ze strony Departamentu. W tym celu podmiot zamierzający 
organizować szkolenia z wykorzystaniem Pakietu wnioskuje o nadanie autoryzacji drogą 
elektroniczną na adres: bezpieczenstwo@pzpn.pl podając następujące informacje: nazwa i 
siedziba podmiotu, charakter prowadzonej działalności, przewidywane miejsca organizacji 
szkoleń oraz przewidywana kadra szkoleniowa. Decyzja Departamentu dot. nadania 
autoryzacji podmiotowi wnioskującemu zapada w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku i jest 
ostateczna. 

 
4.Pakiet może być używany wyłącznie w jego aktualnej wersji i zgodnie z jego 
przeznaczeniem, tj. w celu szkolenia i certyfikowania członków służb organizatorów imprez 
(zwanych dalej „stewardami”), w szczególności członków służb informacyjnych 
i porządkowych organizatorów imprez masowych w rozumieniu przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego. Departament określa jaka wersja Pakietu jest w danym 
momencie aktualna.  

 
5.Pakiet może być używany wyłącznie przez Trenera stewardów certyfikowanego przez 
PZPN.  

 
6.Certyfikat stewarda PZPN może zostać nadany wyłącznie osobie, która ukończyła 
z wynikiem pozytywnym szkolenie zgłoszone, przeprowadzone i rozliczone zgodnie 
z zasadami określonymi w ramach niniejszej procedury.  

 
7.W celu uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie szkolenia i użycia Pakietu organizator 
szkolenia zwraca się z wnioskiem do Departamentu drogą elektroniczną na adres: 
bezpieczenstwo@pzpn.pl najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem 
przeprowadzenia szkolenia. 

 
8.Wniosek na przeprowadzenie szkolenia zawiera: 
 

a. nazwę oraz dane kontaktowe organizatora szkolenia (numer telefonu, adres e-mail), 
b. proponowane miejsce i termin przeprowadzenia szkolenia, 
c. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia z ramienia organizatora 

oraz jej dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), 
d. przewidywaną liczbę kandydatów na stewardów, którzy wezmą udział w szkoleniu, 
e. dane Trenera / Trenerów prowadzących szkolenie (imię, nazwisko, numer Certyfikatu 

Trenera stewardów PZPN), 
f. harmonogram / plan szkolenia, uwzględniający zasady określone w pkt. I. ust. 11. 

 
9.Departament rozpatruje wniosek na przeprowadzenie szkolenia w ciągu 7 dni od momentu 
wpłynięcia wniosku zgodnie z zasadami określonymi w pkt. I. ust. 7-8. Decyzja 
Departamentu jest ostateczna. 

 
10.Zezwolenie na przeprowadzenie szkolenia oraz wykorzystanie Pakietu są udzielane 
przez Departament nieodpłatnie. 
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11.Szkolenie kandydatów na stewardów powinno trwać: 
 
a.zajęcia teoretyczne: min. 18 godzin zegarowych w trakcie min. dwóch dni szkoleniowych 
(zaleca się trzy dni szkoleniowe lub więcej);  
b.zajęcia praktyczne: min. 2 godziny zegarowe na obiekcie stadionowym (terenie imprezy), 
na którym docelowo będą pracowali przeszkoleni stewardzi. 

 
12.Obowiązkiem organizatora szkolenia realizowanym podczas szkolenia jest wydrukowanie 
i przekazanie wszystkim uczestnikom szkolenia notatników i załączników kursowych oraz 
wydrukowanie i przeprowadzenie wszystkich ośmiu testów cząstkowych – przedmiotowe 
materiały przygotowywane są przez organizatora szkolenia z aktualnej wersji Pakietu. 

 
13.Departament jest uprawniony do przeprowadzania audytów szkoleń, o których mowa 
w niniejszej procedurze. Audyt może mieć charakter zapowiedziany lub niezapowiedziany. 

 
14.Organizator szkolenia niebędący członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej ponosi koszty 
audytu, na które składają się: koszt dojazdu audytora do miejsca szkolenia wg stawki 
obowiązującej w PZPN, koszt zakwaterowania audytora w hotelu o standardzie przynajmniej 
trzygwiazdkowym, wynagrodzenie dzienne w wysokości 300 zł brutto. Opłata kosztów 
audytora następuje przed przekazaniem certyfikatów stewardów przez Departament.  

 
15.Organizator szkolenia będący członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej nie ponosi 
kosztów audytu. 

 
16.W przypadku nieprzestrzegania przez organizatora warunków udzielonego zezwolenia 
na przeprowadzenie szkolenia, zostanie ono unieważnione, zaś certyfikaty stewardów 
nie zostaną wystawione. W takim przypadku organizatorowi lub Trenerowi stewardów grożą 
dalsze sankcje regulaminowe określone w pkt. I. ust. 17. 

 
17.Za przeprowadzanie szkoleń stewardów niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 
Uchwale, niezgodnie z warunkami udzielonego zezwolenia, niezgodnie z wytycznymi 
Departamentu lub zawartymi w Pakiecie, w stosunku do organizatorów szkoleń oraz 
Trenerów stewardów Departament może podjąć następujące decyzje:  

 
a.unieważnienie szkolenia, 
b.zakaz przeprowadzania dalszych szkoleń, 
c.odebranie autoryzacji, o której mowa w pkt. I. ust. 3, 
d.unieważnienie Certyfikatów stewardów PZPN, 
e.zawieszenie Certyfikatu Trenera stewardów PZPN, 
f.pozbawienie Certyfikatu Trenera stewardów PZPN, 
g.skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. 
 
18.Decyzje, o których mowa w pkt. I. ust. 16 i 17 są podejmowane w szczególności 
na podstawie raportu audytora lub informacji ze strony uczestników szkolenia. 
 
19.Od decyzji Departamentu określonych w pkt. I. ust. 17 lit. a.-f. stronie przysługuje 
odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej PZPN w terminie 14 dni od chwili doręczenia decyzji. 
Decyzje Departamentu doręczane są drogą elektroniczną na adres, o którym mowa w pkt. I. 
ust. 8 lit. a. 
 
20.Organizator szkolenia składa sprawozdanie ze szkolenia w ciągu 7 dni od chwili jego 
zakończenia. Wszelka korespondencja w tym zakresie odbywa się drogą elektroniczną na 
adres bezpieczenstwo@pzpn.pl . Departament określa, które dokumenty składające się na 
sprawozdanie ze szkolenia są w danym momencie aktualne.   

 
21.Departament przekazuje organizatorowi szkolenia certyfikaty stewardów w ciągu 30 dni 
od chwili prawidłowego złożenia sprawozdania ze szkolenia przez organizatora. 
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Przedmiotowe przekazanie odbywa się drogą elektroniczną na adres wskazany przez 
organizatora szkolenia w korespondencji zawierającej sprawozdanie ze szkolenia.  

 
22.Departament rozpatruje ewentualne korekty certyfikatów (wynikające z winy organizatora 
szkolenia) w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia wniosku o ich korektę przez organizatora 
szkolenia. 

 
23.Organizator szkolenia jest obowiązany do udostępnienia uczestnikom szkolenia 
programu zajęć, warunków ukończenia szkolenia, informacji o ewentualnych opłatach 
związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz zasad przekazania certyfikatu stewarda. 
Przedmiotowe informacje udostępniane są uczestnikom najpóźniej na 7 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. 

 
24.Z zastrzeżeniem pkt. I. ust. 6 oraz pkt. I. ust. 23, jeżeli zasady dot. przekazania certyfikatu 
stewarda udostępnione przez organizatora szkolenia uczestnikom szkolenia nie przewidują 
inaczej, co do zasady organizator szkolenia jest obowiązany do przekazania wydrukowanych 
i podpisanych przez Trenera stewardów certyfikatów osobom, które ukończyły szkolenie z 
wynikiem pozytywnym. Przekazanie certyfikatów następuje niezwłocznie po ich otrzymaniu 
od Departamentu. Nierespektowanie niniejszego obowiązku przez organizatorów może 
skutkować w szczególności sankcjami określonymi w pkt. I. ust. 17 niniejszej procedury. 

 
25.Departament jest uprawniony do weryfikowania numerów stewardów. 

 
II. Przyjmuje się następujące zasady szkolenia Trenerów stewardów: 
 
1. Trenerzy stewardów są szkoleni wyłącznie przez Departament. 

 
2. Szkolenia odbywają się na zasadach ustalanych przez Departament. 
 
3. Szkolenie Trenerów stewardów odbywa się tylko w przypadku zebrania odpowiednio licznej 

grupy kandydatów na Trenerów stewardów, co określa Departament. 
 

III. Nostryfikowanie uprawnień stewardów nabytych zagranicą jest domeną Departamentu. 
Proces nostryfikacji ma charakter indywidualny. Decyzje Departamentu są ostateczne.  
 
IV. Traci moc Uchwała nr V/51 z dnia 5 kwietnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie procedury wykorzystania systemu „Stewarding – Pakiet szkoleniowy PZPN” 
przez podmioty zewnętrzne. 
 
V. W związku z wprowadzeniem do Podręczników Licencyjnych PZPN zapisów o obowiązku 
posiadania przez wnioskodawców certyfikowanych stewardów, traci moc Uchwała nr X/192 
z dnia 23 września 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 
programu „STEWARDING – najwyższa jakość organizacji imprez”, dedykowanego dla rozgrywek 
piłkarskich organizowanych przez PZPN i EKSTRAKLASĘ S.A.  
 
VI. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
VII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        Prezes PZPN Zbigniew Boniek     

 
 
 
 
 
 
 
 



62 
Uchwała nr III/62 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zatwierdzenia ramowego terminarza rozgrywek I i II ligi, Pucharu Polski oraz 

Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2016/2017 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 12) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN zatwierdza się ramowy terminarz 
rozgrywek I i II ligi oraz Pucharu Polski na sezon 2016/2017, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały.  
 
II. Na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN zatwierdza się ramowy terminarz 
rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2016/2017, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
Uchwały. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek



Terminarz rozgrywek I i II ligi oraz Pucharu Polski na sezon 2016/2017 
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CL – Liga Mistrzów 
EL – Liga Europy 
REP – Terminy meczów FIFA 
PP 1/32 rez – Termin rezerwowy dla klubów Ekstraklasy w sezonie 2016/2017, które uczestniczyły w rozgrywkach I ligi w sezonie 2015/2016. 
Rez – Terminy rezerwowe dla meczów, które mogą być przełożone ze względu na powołania zawodników na mecze rozgrywane w terminach FIFA. 



 
 

Terminarz rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2016/2017 
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REP – Terminy meczów FIFA 
Rez – Terminy rezerwowe dla meczów, które mogą być przełożone ze względu na powołania zawodników na mecze rozgrywane w terminach FIFA. 
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Uchwała nr III/63  z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie wprowadzenia programu „Pro Junior System” 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt  2) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.   Zatwierdza  się program „Pro Junior System”, będący systemem premiowania i wspierania 
szkolenia w klubach Ekstraklasy, I i II ligi. 
 
II. Przeznacza się kwotę 10.000 000 PLN  rocznie  na nagrody dla klubów uczestniczących w ww. 
programie. 
 
 III. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania szczegółowego 
regulaminu funkcjonowania programu.  
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od sezonu 
2016/2017.  
 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
64 

Uchwała nr III/64 z dnia 30 marca  2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie rozdzielenia środków finansowych na rzecz wojewódzkich związków piłki nożnej z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla klubów IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych  

 
Na podstawie art. 36 § 1pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przekazuje się ze środków budżetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, kwotę po  50.000 zł 
brutto Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej -  z przeznaczeniem na potrzeby własne każdego 
Związku.  
II. Ze środków budżetowych pozostających w gestii Zarządu PZPN przeznacza się do dyspozycji  
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej  kwoty brutto wynikające z treści Załącznika nr 1 do 
niniejszej Uchwały  - na zakup sprzętu sportowego dla klubów IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych. 
III. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej we własnym zakresie dokonają wyboru sprzętu sportowego 
i przedstawią propozycję do zatwierdzenia przez PZPN. Po akceptacji ze strony Polskiego 
Związku Piłki Nożnej przedstawionego wyboru – PZPN dokona   zamówień asortymentu 
sportowego w poszczególnych firmach. Płatnikiem faktur każdorazowo będzie PZPN. 
IV. Po odbiorze zamówionego sprzętu, Związki Piłki Nożnej dokonują jego rozdziału wg. decyzji 
Zarządów poszczególnych ZPN lub powołanych przez ww. Zarządy komisji. 
V. Po dokonaniu rozdziału, o którym mowa w pkt IV Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przekażą 
do PZPN wykazy klubów oraz asortymentu przekazanego ww. klubom sprzętu.  
VI. PZPN dokona zapłaty za zakupiony sprzęt na podstawie przekazanych do Związku 
dokumentów oraz  faktur, zgodnie z postanowieniami pkt. III i V nin. Uchwały.  
VII. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Departamentowi 
Finansowemu PZPN. 
VIII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

L.p. ZPN Potrzeby ZPN 
kwota brutto 

Sprzęt sportowy 
kwota brutto 

1. Małopolski 50.000 PLN  460.000 PLN 

2. Podkarpacki 50.000 PLN 460.000 PLN 

3. Dolnośląski 50.000 PLN 460.000 PLN 

4. Śląski 50.000 PLN 460.000 PLN 

 

5. Mazowiecki 50.000 PLN 400.000 PLN 

6. Wielkopolski 50.000 PLN 400.000 PLN 

 

7. Zachodniopomorski 50.000 PLN 350.000 PLN 

8. Łódzki 50.000 PLN 350.000 PLN 

9. Pomorski 50.000 PLN 350.000 PLN 

10. Opolski 50.000 PLN 350.000 PLN 

 

11. Lubuski 50.000 PLN 310.000 PLN 

12. Kujawsko-Pomorski 50.000 PLN 310.000 PLN 

13. Lubelski 50.000 PLN 310.000 PLN 

 

14. Warmińsko-Mazurski 50.000 PLN 230.000 PLN 

15. Świętokrzyski 50.000 PLN 230.000 PLN 

 

16. Podlaski 50.000 PLN 140.000 PLN 

 Łącznie: 800.000 PLN  5.570.000 PLN 
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Uchwała nr III/65 z dnia 30 marca  2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie wysokości nagród przysługujących klubom z tytułu udziału w turnieju Final 

Four Halowego Pucharu Polski w sezonie 2015/2016 i następnych 
 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące wysokości nagród dla klubów z tytułu udziału w turnieju Final 
Four Halowego Pucharu Polski w sezonie 2015/2016 i następnych: 
 

1) Przegrani w ½ finału – 2 kluby – 5 000 PLN netto; 

2) finalista HPP – 1 klub – 10 000 PLN netto; 

3) zdobywca HPP – 1 klub - 30 000 PLN netto. 

 
II. Nagrody nie przysługują klubom, które wycofały się lub nie przystąpiły do turnieju Final 
Four Halowego Pucharu Polski w danym sezonie rozgrywkowym. 
 
III. Wypłata nagród nastąpi do dnia 31 maja danego roku, na podstawie oryginalnego 
egzemplarza, wystawionego przez klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego. 
 
IV. Realizację Uchwały powierza się Departamentowi Rozgrywek Krajowych PZPN oraz 
Departamentowi Finansowemu PZPN. 



 
V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
              Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr III/66 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i funkcjonowanie  Gimnazjalnego  Ośrodka 
Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej dziewcząt w Legnicy 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN, postanawia się co następuje: 

 
 

I. Na wniosek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej wyraża się zgodę na utworzenie i 

funkcjonowanie, od września 2016 roku   Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego 

Młodzieży w piłce nożnej dziewcząt   w   Legnicy. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr  III/67  z dnia 30 marca  2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  ustalenia terminu  kolejnego  posiedzenia  Zarządu PZPN 

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu  27 kwietnia 2016 
roku w Warszawie.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr III/68 z dnia 30 marca 2016   roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  premii wizerunkowej  dla sztabu szkoleniowego i  zawodników Reprezentacji 

Narodowej Polski podczas Turnieju Finałowego Euro 2016 we Francji  
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zarząd PZPN upoważnia Prezesa PZPN do ustalenia wysokości premii wizerunkowej  dla 
sztabu szkoleniowego i zawodników Reprezentacji Narodowej Polski   z tytułu udziału w 
rozgrywkach Turnieju Finałowego  Mistrzostw Europy  we Francji w  2016 roku.           
 
 II. Niniejsza Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr III/69  z dnia  30 marca  2016 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przedstawiciela PZPN w Radzie Nadzorczej Ekstraklasa SA  
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się rezygnację  Pana Zbigniewa Bońka z funkcji przedstawiciela PZPN w Radzie 
Nadzorczej Ekstraklasa SA. 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr III/70  z dnia  30 marca  2016 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie wyboru przedstawiciela PZPN do Rady Nadzorczej Ekstraklasa SA 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

 
I. Niniejszym powołuje się Pana Eugeniusza Nowaka jako przedstawiciela PZPN w Radzie 

Nadzorczej Ekstraklasa S.A.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
          

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 

 


