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Uchwała nr IV/80 z dnia 27 kwietnia 2016  roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały  

nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej 

Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi 
kobiet 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Uchwale nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 
licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej  Ekstraklasy, I, II, III ligi, 
Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1.Par. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 

§ 4 
  
1.  Trenerem prowadzącym zespół Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu 
mężczyzn i Ekstraligi kobiet może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 
 

a. posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II, III 
ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wydaną przez PZPN w 
trybie niniejszej Uchwały. 

b. w przypadku zespołów Ekstraklasy, I  i II Ligi posiada licencję UEFA PRO. 
c. wyjątkowo trenerzy posiadający licencję UEFA A w przypadku nieprzerwanego 

prowadzenia zespołu II Ligi w sezonie 2015/2016, mogą ubiegać się o przyznanie 
warunkowej licencji UEFA PRO na okres 1 roku, uprawniającej wyłącznie do 
prowadzenia  danego zespołu.   

d. w przypadku zespołów III ligi, CLJ i Ekstraligi Kobiet posiada licencję UEFA PRO lub  
UEFA A.  

e. wyjątkowo trenerzy posiadający licencję PZPN A, w przypadku nieprzerwanego 
prowadzenia zespołu III Ligi, CLJ i Ekstraligi Kobiet w sezonach 2014/2015 i 
2015/2016, mogą ubiegać się o przyznanie warunkowej licencji UEFA A na okres 1 
roku, uprawniającej wyłącznie do prowadzenia danego zespołu. 

f. w przypadku zespołów Ekstraklasy Futsalu mężczyzn posiada licencję UEFA Futsal 
B. 

g. wyjątkowo trenerzy posiadający licencję UEFA PRO, UEFA A, PZPN A, w przypadku 
nieprzerwanego prowadzenia zespołu Ekstraklasy Futsalu w sezonach 2014/2015 i 
2015/2016 mogą ubiegać się o przyznanie warunkowej licencji UEFA Futsal B na 
okres 1 roku, uprawniającej wyłącznie do prowadzenia danego zespołu. 

h. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
i. korzysta z pełni praw publicznych. 
j. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym  

mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z wyjątkiem art. 192i art.193, 
rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 
88, poz. 553, z późn.zmian.), chyba że nastąpiło zatarcie skazania.  

k. nie może to być osoba wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w 
postaci zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), 
chyba że nastąpiło zatarcie skazania lub która karze  bezwzględnej dyskwalifikacji 
orzeczonej przez organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie. 

l. nie może to być osoba, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za 
przewinienia określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 
2. W przypadku zespołów CLJ trenerem prowadzącym od 01.07.2017 roku  będzie 
mogła być wyłącznie osoba posiadająca licencję UEFA PRO lub UEFA Elite Youth 
A. 



 

 3. Od 01.07.2018  roku w przypadku zespołów Ekstraklasy trenerem bramkarzy 
 będzie  mogła  być wyłącznie osoba posiadająca licencję UEFA Goalkeeper 
 A, a w  przypadku zespołów  I   Ligi wymóg ten będzie obowiązywał od 
 01.07.2020 roku. 
 
2.Par. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 

§ 5 
 

Trenerem zagranicznym prowadzącym zespół Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy 
Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia 
następujące warunki: 
 

a. posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II, III 
ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wydaną przez PZPN w 
trybie niniejszej Uchwały. 

b. w przypadku zespołów Ekstraklasy, I i II Ligi,  posiada dyplom UEFA PRO i licencję 
trenerską UEFA PRO wydaną przez macierzystą federację piłkarską.  

c. w przypadku zespołów Ekstraklasy, I i II Ligi uzyska ze strony UEFA uznanie 

posiadanych uprawnień trenerskich w trybie zgodnym z uregulowaniami art. 6 pkt 

g Konwencji Trenerskiej UEFA dla trenerów spoza członków Konwencji Trenerskiej 

UEFA. 

d. w przypadku zespołów III ligi, CLJ i Ekstraligi kobiet posiada dyplom UEFA A lub 

UEFA PRO i licencję trenerską UEFA A lub UEFA PRO wydaną przez macierzystą 

federację piłkarską. 

e. w przypadku zespołów Ekstraklasy Futsalu mężczyzn posiada dyplom UEFA Futsal 

B i licencję trenerską UEFA Futsal B wydana przez macierzystą federację piłkarską,  

f. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

g. korzysta z pełni praw publicznych. 

h. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o 

którym  mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z wyjątkiem art. 192i 

art.193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny 

(Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn.zmian.), chyba że nastąpiło zatarcie skazania.  

i. nie może to być osoba wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w 

postaci zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), 

chyba że nastąpiło zatarcie skazania lub która karze  bezwzględnej dyskwalifikacji 

orzeczonej przez organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie. 

j. nie może to być osoba, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za 

przewinienia określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 
 

3. Par. 9 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 

1. Licencja trenera zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i 
Ekstraligi kobiet jest przyznawana lub przedłużana na okres trzech lat, w trybie 
zwyczajnym jeden raz w roku w wyznaczonym terminie w miesiącu grudniu.  
 
   4. W par.10 ust. 2 dodaje się nowe pkt pkt d i e w następującym brzmieniu: 
 

d.zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. 
e.oświadczenie o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego 
za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach 
dyscyplinarnych, w tym w szczególności  za przewinienia dyscyplinarne 
określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego. 

 



II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
  



 

 
t.j.U.nr VI/115 z dnia 24.06.2014 r. 
zm. U nr I/6 z dnia 22.01.2015 r. 
zm. U nr VI/91 z dnia 13.05.2015 r. 
zm.U.nr VII/104 z dnia 8.06.2015 r. 
zm.U.nr IV/80 z dnia 27.04.2016 r. 
 

Uchwała nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej 

Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi 
kobiet 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Niniejsza uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, 
wstrzymania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez 
trenerów zespołów Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów (CLJ), Ekstraklasy Futsalu 
mężczyzn i Ekstraligi kobiet. 
 

§ 2 
 
Prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi 
kobiet bez posiadania ważnej licencji trenerskiej jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny 
związkowej. 
 

§ 3 
 
Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie 
zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet, który 
uzyskał uprawnienia zgodnie ze strukturą licencjonowania trenerów w PZPN stanowiącą 
załącznik nr. 1  do niniejszej uchwały przy uwzględnieniu postanowień Konwencji Trenerskiej 
UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich oraz uchwały nr IV/74 Zarządu 
PZPN z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki 
nożnej.   
 

§ 4 
 

1.  Trenerem prowadzącym zespół Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu 
mężczyzn i Ekstraligi kobiet może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 
 

a. posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II, III 
ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wydaną przez PZPN w trybie 
niniejszej Uchwały. 
b.w przypadku zespołów Ekstraklasy, I  i II Ligi posiada licencję UEFA PRO. 
c. wyjątkowo trenerzy posiadający licencję UEFA A w przypadku nieprzerwanego 
prowadzenia zespołu II Ligi w sezonie 2015/2016, mogą ubiegać się o przyznanie 
warunkowej licencji UEFA PRO na okres 1 roku, uprawniającej wyłącznie do 
prowadzenia  danego zespołu.   
d. w przypadku zespołów III ligi, CLJ i Ekstraligi Kobiet posiada licencję UEFA PRO lub  
UEFA A.  
e. wyjątkowo trenerzy posiadający licencję PZPN A, w przypadku nieprzerwanego 
prowadzenia zespołu III Ligi, CLJ i Ekstraligi Kobiet w sezonach 2014/2015 i 2015/2016, 
mogą ubiegać się o przyznanie warunkowej licencji UEFA A na okres 1 roku, 
uprawniającej wyłącznie do prowadzenia danego zespołu. 



f. w przypadku zespołów Ekstraklasy Futsalu mężczyzn posiada licencję UEFA Futsal 
B. 
g. wyjątkowo trenerzy posiadający licencję UEFA PRO, UEFA A, PZPN A, w przypadku 
nieprzerwanego prowadzenia zespołu Ekstraklasy Futsalu w sezonach 2014/2015 i 
2015/2016 mogą ubiegać się o przyznanie warunkowej licencji UEFA Futsal B na okres 
1 roku, uprawniającej wyłącznie do prowadzenia danego zespołu. 
h. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
i. korzysta z pełni praw publicznych. 
j. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym  
mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z wyjątkiem art. 192i art.193, 
rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, 
poz. 553, z późn.zmian.), chyba że nastąpiło zatarcie skazania.  
k. nie może to być osoba wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w 
postaci zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), 
chyba że nastąpiło zatarcie skazania lub która karze  bezwzględnej dyskwalifikacji 
orzeczonej przez organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie. 
l. nie może to być osoba, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za 
przewinienia określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 
2. W przypadku zespołów CLJ trenerem prowadzącym od 01.07.2017 roku  będzie 
mogła być wyłącznie osoba posiadająca licencję UEFA PRO lub UEFA Elite Youth 
A. 

 

 3. Od 01.07.2018  roku w przypadku zespołów Ekstraklasy trenerem bramkarzy 
 będzie  mogła  być wyłącznie osoba posiadająca licencję UEFA Goalkeeper 
 A, a w  przypadku zespołów  I   Ligi wymóg ten będzie obowiązywał od 
 01.07.2020 roku. 
 

 
§ 5 

 
Trenerem zagranicznym prowadzącym zespół Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy 
Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia 
następujące warunki: 
 

a. posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II, III 
ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wydaną przez PZPN w trybie 
niniejszej Uchwały,   
b. w przypadku zespołów Ekstraklasy, I i II Ligi,  posiada dyplom UEFA PRO i licencję 
trenerską UEFA PRO wydaną przez macierzystą federację piłkarską,  
c. w przypadku zespołów Ekstraklasy, I i II Ligi uzyska ze strony UEFA uznanie 

posiadanych uprawnień trenerskich w trybie zgodnym z uregulowaniami art. 6 pkt g 

Konwencji Trenerskiej UEFA dla trenerów spoza członków Konwencji Trenerskiej 

UEFA. 

d. w przypadku zespołów III ligi, CLJ i Ekstraligi kobiet posiada dyplom UEFA A lub 

UEFA PRO i licencję trenerską UEFA A lub UEFA PRO wydaną przez macierzystą 

federację piłkarską,  

e. w przypadku zespołów Ekstraklasy Futsalu mężczyzn posiada dyplom UEFA Futsal 

B i licencję trenerską UEFA Futsal B wydana przez macierzystą federację piłkarską,  

f. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

g. korzysta z pełni praw publicznych. 

h. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym  

mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z wyjątkiem art. 192i art.193, 

rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, 

poz. 553, z późn.zmian.), chyba że nastąpiło zatarcie skazania.  



i. nie może to być osoba wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w 

postaci zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), 

chyba że nastąpiło zatarcie skazania lub która karze  bezwzględnej dyskwalifikacji 

orzeczonej przez organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie. 

j. nie może to być osoba, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za 

przewinienia określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 
§ 6 

  
Licencję UEFA PRO uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I i II Ligi mogą uzyskać 
następujące osoby: 

a. trenerzy posiadający dyplom UEFA PRO,     
b. trenerzy, będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA PRO. Licencja z tego 

tytułu może być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA PRO. 
c. trenerzy, spełniający warunki o których mowa w § 4, pkt. 1 ust. f, g. 
d. trenerzy z licencją UEFA A, którzy uzyskali awans do Ekstraklasy, I lub II Ligi z 

prowadzonym przez siebie zespołem i w dalszym ciągu prowadzą ten zespół w wyższej 
lidze. W tym przypadku licencja UEFA PRO jest wydawana takiemu trenerowi 
warunkowo do momentu zakończenia prowadzenia zespołu w klubie, z którym uzyskał 
awans. 
 

§ 7 
  
Licencję UEFA A uprawniającą do prowadzenia zespołu III ligi, CLJ i Ekstraligi kobiet mogą 
uzyskać następujące osoby:      

a. trenerzy posiadający dyplom UEFA PRO lub UEFA A,    
b. trenerzy, będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA A. Licencja z tego 

tytułu może  być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA  A. 
c. trenerzy, spełniający warunki o których mowa w § 4, pkt. 1 ust. f, g. 
d. trenerzy z licencją PZPN A, którzy uzyskali awans do III ligi, CLJ i Ekstraligi kobiet z 

prowadzonym przez siebie zespołem i w dalszym ciągu prowadzą ten zespół w 
wyższej lidze. W tym przypadku licencja UEFA A jest wydawana takiemu trenerowi 
warunkowo do momentu zakończenia prowadzenia zespołu w klubie, z którym uzyskał 
awans. 

    
§ 8 

 
Licencję UEFA Futsal B uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy Futsalu mogą 
uzyskać następujące osoby:     

a. trenerzy posiadający dyplom UEFA Futsal B,     
b. trenerzy, będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA Futsal B. Licencja z 

tego tytułu może  być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA Futsal B. 
c. trenerzy, spełniający warunki o których mowa w § 4, pkt. 1 ust. f, g. 

 
§ 9 

 
1. Licencja trenera zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i 
Ekstraligi kobiet jest przyznawana lub przedłużana na okres trzech lat, w trybie 
zwyczajnym jeden raz w roku w wyznaczonym terminie w miesiącu grudniu.  
2. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN ogłasza na oficjalnej stronie 
internetowej PZPN, każdorazowo w zależności od daty rozpoczęcia rozgrywek ligowych 
ostateczny termin składania wniosków o przyznanie lub przedłużenie licencji trenera Ekstraklasy, 
I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet oraz terminy posiedzeń Zespołu 
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w trakcie których będą rozpatrywane złożone 
wnioski.  



3. Absolwenci kursów trenerskich UEFA PRO i UEFA A, UEFA A Elite Youth, UEFA Goalkeeper 
A, UEFA Futsal B otrzymują licencje trenerskie na okres 3 lat automatycznie po ukończeniu 
kursu, pod warunkiem terminowego ukończenia kursu. 
 

§ 10 
 
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie lub przedłużenie licencji trenera Ekstraklasy, I, II, III ligi, 
CLJ,  Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet składa do Zespołu Kształcenia i 
Licencjonowania Trenerów PZPN pisemny wniosek, na obowiązującym formularzu PZPN, 
dostępnym na stronie internetowej PZPN, zawierający: 

a.  imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, 
telefon i E-mail wnioskodawcy, 

b.  określenie wykształcenia specjalistycznego wnioskodawcy, określenie stażu 
zawodowego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w 
jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód,   

c.  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystania z pełni praw publicznych, 

d.  zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych 
PZPN obowiązków trenera piłki nożnej,    

e. datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.  
 
2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 powinny być dołączone w zależności o rodzaju licencji: 

a. poświadczona kopia dyplomu trenera klasy: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite 
Youth,  UEFA Goalkeeper A lub UEFA Futsal B.    

b.    kopie zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych 
organizowanych przez PZPN lub ZPN. 
a ponadto: 

c.  1 fotografia.   
d. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. 
e. oświadczenie o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych 
karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności  za przewinienia 
dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego. 

 
§ 11 

 
Przedłużenie licencji trenera zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn 
i Ekstraligi kobiet mogą uzyskać osoby, które w okresie trzyletniego posiadania licencji 
dokształcały się na kursach i konferencjach UEFA, PZPN, ZPN w wymiarze minimum 15 godzin 
(min. 5 godzin w roku).   
 

§ 12 
 
1. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej uprawniającej do prowadzenia 
zespołu Ekstraklasy, I i II ligi w trybie zwyczajnym wynosi 1350 PLN za 3 lata. 
2. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej uprawniającej do prowadzenia 
zespołu III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet w trybie zwyczajnym wynosi 
600 PLN za 3 lata. 
3. Licencje UEFA PRO i UEFA A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B przyznawane 
automatycznie absolwentom odpowiednich kursów trenerskich na okres 3 lat, są zwolnione z 
regulaminowej opłaty pod warunkiem terminowego ukończenia kursu trenerskiego.  
 

§ 13 
 
Licencja trenera zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi 
kobiet  może być wydana w trybie nadzwyczajnym, tzn. w trakcie rozgrywek ligowych po 
spełnieniu następujących warunków:  



a. przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla trenera zespołu 
Ekstraklasy uwarunkowane jest spełnieniem przez trenera wymogów zawartych w § 6 i 
7 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 20 000 PLN (dwudziestu tysięcy 
zł.).  

b. przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla trenera zespołu I Ligi 
uwarunkowane jest spełnieniem przez trenera wymogów zawartych w § 6 i 7 oraz 
dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 000 PLN (dziesięć tysięcy zł.).   

c.    przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla trenera zespołu II 
Ligi uwarunkowane jest spełnieniem przez trenera wymogów zawartych w § 6 i 7 oraz 
dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 5 000 PLN (pięć tysięcy zł.).   

d. przyznanie lub przedłużenie licencji dla trenera zespołu III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu 
mężczyzn i Ekstraligi kobiet w trybie nadzwyczajnym uwarunkowane jest spełnieniem 
przez trenera wymogów zawartych w § 6 i 7 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w 
wysokości 3 000 PLN (trzy  tysiące zł.). 

 
§ 14 

 
1. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w przypadku zaprzestania prowadzenia 
danego zespołu Ekstraklasy lub I Ligi przez pierwszego trenera posiadającego Licencję UEFA 
PRO może wyrazić zgodę na prowadzenie tego zespołu w okresie 10 dni przez 
dotychczasowego asystenta pierwszego trenera lub innego trenera pracującego w tym klubie, 
posiadającego ważną licencję UEFA A, w celu zatrudnienia w tym czasie trenera posiadającego 
licencję UEFA PRO. Powyższa zgoda może być wydana dla danego klubu tylko jeden raz w 
ciągu rocznego sezonu rozgrywkowego. 
 
2. W przypadku wyrażenia przez klub woli zatrudnienia trenera asystenta na dłuższy okres niż 10 
dni, Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może przyznać trenerowi asystentowi 
licencję UEFA PRO na prowadzenie tego zespołu na okres do 30 czerwca lub do 31 grudnia 
danego roku pod warunkiem spełnienia przez trenera wymogów zawartych w pkt 1 niniejszego 
paragrafu oraz dokonaniem przez klub dodatkowej opłaty w wysokości  20 000 PLN (dwudziestu 
tysięcy zł.) w przypadku klubu Ekstraklasy i 10 000 PLN (dziesięć tys. zł.) w przypadku klubu I 
Ligi. 
  

§ 15 
 

O przyznaniu, odmowie przyznania, przedłużeniu na dalszy okres lub wstrzymaniu licencji 
trenerskiej na okres 1 roku decyduje Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, 
działający w ramach Komisji Technicznej PZPN, na podstawie jej regulaminu.  
 

§ 16 
 
Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN przyznaje licencję uprawniającą do 
prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn lub Ekstraligi 
kobiet w formie pisemnej decyzji.   
 

§ 17 
 
Na podstawie decyzji o przyznaniu licencji trenerskiej, PZPN wydaje Identyfikator licencji UEFA 
PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, który jest zgodny ze 
wzorami zawartymi w Dyrektywach UEFA do Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu 
Kwalifikacji Trenerskich. (patrz załącznik nr 2). 
 

§ 18 
 
Identyfikator licencji trenerskiej UEFA wykonany jest z plastiku i opatrzony jest na stronie 
przedniej logo UEFA i PZPN, nazwą kategorii licencji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i 
miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności licencji, a na stronie tylnej 



określeniem uprawnień do prowadzenie zespołów piłkarskich odpowiadających danej kategorii 
licencji oraz podpisem Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza 
Generalnego PZPN. 
 

§ 19 
 
1. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może odmówić przyznania lub 
przedłużenia licencji trenerskiej, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w §-ach: 
4, 10 i 11 niniejszej Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo wezwania w 
wyznaczonym terminie. 
2. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może wstrzymać obowiązującą licencję 
trenerską na okres 1 roku, w przypadku naruszenia przez trenera postanowień art. 9 Uchwały nr 
XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. Zasad 
regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej. 
3. Wstrzymanie obowiązującej licencji trenerskiej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN, nie ogranicza prawa Komisji Technicznej PZPN do wystąpienia do Komisji 
Dyscyplinarnej PZPN o nałożenie na trenera kary dyscyplinarnej, w związku z naruszeniem 
postanowień art. 9 Uchwały nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki 
nożnej. 
 

§ 20 
 
Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej wymaga uzasadnienia. 
 

§ 21 
 
Od decyzji Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w sprawie odmowy 
przyznania lub przedłużenia licencji, a także w sprawie wstrzymania licencji na okres 1 roku  
przysługuje trenerowi odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, wniesione w 
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 

§ 22 
 
Kierownik drużyny zobowiązany jest do wpisania numeru aktualnej licencji uprawniającej trenera 
do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn lub 
Ekstraligi kobiet do załącznika do protokołu meczowego.  
W sytuacjach wątpliwych sędzia zawodów ma prawo zażądać okazania licencji i fakt ten opisać w 
sprawozdaniu meczowym. 

 
§ 23 

 
Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu meczu trenera posiadającego 
licencję, który nie prowadzi zespołu w czasie danego meczu czy jest nieobecny na ławce 
trenerskiej podczas tego meczu. 
 

§ 24 
 
Naruszenie treści § 22 i § 23 niniejszej uchwały, tzn. prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II, III 
ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet podczas rozgrywek mistrzowskich i 
pucharowych PZPN przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej powoduje 
zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do klubu: 

a. pierwszy mecz      -  kara pieniężna 30.000 złotych dla klubu Ekstraklasy, 
                                                 -  kara pieniężna 15.000 złotych dla klubu I i II ligi, 
                                               -  kara pieniężna 10.000 złotych dla klubu III ligi, CLJ, Ekstraklasy 
Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet  

b. drugi mecz   -  kara pieniężna 60.000 złotych dla klubu Ekstraklasy, 



                                                -  kara pieniężna 30.000 złotych dla klubu I i II ligi, 
                                                -  kara pieniężna 20.000 złotych dla klubu III ligi, CLJ, Ekstraklasy 
Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet,  

c. trzeci mecz i kolejne  -  kara pieniężna jak w ust. b, oraz weryfikacja zawodów jako 
walkower 3:0 dla zespołu przeciwnego. 
 

§ 25 
 
Realizacja treści § 24 należy do właściwego organu dyscyplinarnego podmiotu prowadzącego 
rozgrywki, działającego w tej sprawie na wniosek Komisji Technicznej PZPN, Departamentu 
Rozgrywek Krajowych PZPN i Dyrektora Sportowego PZPN. 
 

§ 26 
  
1. Działając na wniosek Komisji Technicznej PZPN Komisja Dyscyplinarna PZPN, może zawiesić 
korzystanie z licencji trenera Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i 
Ekstraligi kobiet w szczególności w razie: 

a. istnienia podejrzenia  naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN, 

b. naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu 
trenera, 

c. naruszenie przysługującego prawa osobistego prowadzenia zespołu w trakcie 
meczu z wyznaczonej regulaminem rozgrywek strefy technicznej przy linii bocznej 
boiska, tj. dopuszczania innego trenera do faktycznego prowadzenia zespołu w 
trakcie meczu, nie wpisanego do protokołu meczowego jako pierwszy trener, 

d. naruszenia regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia, 
e. jednostronnego nieuzasadnionego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu 

trenerskiego, 
f. nieusprawiedliwionej, powtarzającej się nieobecności na konferencjach trenerów 

PZPN i  ZPN,   
g. odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie podnoszenia kwalifikacji 

trenerskich. 
2. W przypadku ponownego naruszenia przez trenera podstawowych obowiązków wynikających 
z przepisów wewnętrznych PZPN, Komisja Techniczna PZPN będzie wnioskować o 5-letnie 
zawieszenie licencji trenerskiej. 

 
§ 27 

 
Decyzja w sprawie zawieszenia licencji trenerskiej wymaga pisemnego uzasadnienia. 
                                                                                                                                          

§ 28 
  
Działając na wniosek Komisji Technicznej PZPN, Komisja Dyscyplinarna  PZPN pozbawia 
trenera w drodze decyzji, licencji trenera Ekstraklasy, I, II, III ligi, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu 
mężczyzn i Ekstraligi kobiet 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 menadżera zawodników 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. 

  



§ 29 
 
Decyzja w sprawie pozbawienia trenera licencji trenera Ekstraklasy, I, II III ligi, CLJ, Ekstraklasy 
Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wymaga pisemnego uzasadnienia. 
 

§ 30 
 
Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji 
przysługuje trenerowi odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN wniesione w terminie 
14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 

§ 31 
 
Ewidencję licencji trenerów Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i 
Ekstraligi kobiet prowadzi Zespół Kształcenia i Licencjonowania PZPN. 
 

§ 32 
 
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§ 33 
 
Z dniem 24 czerwca 2014 roku traci moc Uchwała VI/88 z 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w 
sprawie licencji dla trenerów Ekstraklasy, I, II Ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej.  
 

§ 34 
 
 Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu jej uchwalenia.  
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 



Załączniki do Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do 

prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i 

Ekstraligi kobiet : 

 
Załącznik 1  Struktura licencjonowania trenerów w PZPN 
Załącznik 2  Wzory Identyfikatorów licencji trenerskich: UEFA A, UEFA PRO. 
Załącznik 3  Licencje trenerskie UEFA PRO, UEFA A,UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B - 
wytyczne dot.uprawnień i procedury przyznawania i przedłużania okresu ważności licencji. 
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Załącznik 2  Wzory Identyfikatorów licencji trenerskich: UEFA A, UEFA PRO. 
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Załącznik 3   
                     

Licencje trenerskie UEFA PRO, UEFA A,UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B 
wytyczne dot. uprawnień i procedury przyznawania i przedłużania okresu ważności licencji. 

 
  
Licencja UEFA PRO  
 
Warunkiem otrzymania tej licencji jest posiadanie  dyplomu UEFA PRO lub statusu uczestnika 
kursu UEFA PRO.                                                                                                                                                                                      
Licencja UEFA PRO uprawnia do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I i II Ligi oraz wszystkich 
zespołów niższych klas rozgrywkowych.                                                                                                                                                                                             
Jest przyznawana / przedłużana wyłącznie przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN na okres maksimum 3 lat. Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia 
w ciągu 3 lat posiadania licencji minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na 
konferencjach szkoleniowych PZPN.  
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA PRO.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Licencja UEFA A 
Warunkiem otrzymania tej licencji jest posiadanie dyplomu UEFA A lub statusu uczestnika kursu 
UEFA A.                                                                                                                                                                                             
Licencja UEFA A uprawnia do prowadzenia zespołów III ligi, Centralnej Ligi Juniorów Starszych i 
Młodszych, Ekstraligi Kobiet oraz wszystkich zespołów niższych klas rozgrywkowych.                                                                              
Jest przyznawana / przedłużana wyłącznie przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN na okres maksimum 3 lat.  Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia 
w ciągu 3 lat posiadania licencji minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na 
konferencjach szkoleniowych PZPN lub ZPN.                                                                                                                                                                                                       
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA A.    
  
Licencja UEFA Goalkeeper A 
Warunkiem otrzymania tej licencji jest posiadanie dyplomu UEFA Goalkeeper A lub statusu 
uczestnika kursu UEFA Goalkeeper A.                                                                                                                                                                                             
Licencja UEFA Goalkeeper A uprawnia do prowadzenia treningów bramkarzy zespołów  
Ekstraklasy, I i II Ligi oraz wszystkich zespołów niższych klas rozgrywkowych.                                                                                                                                                                                             
Jest przyznawana / przedłużana wyłącznie przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN na okres maksimum 3 lat.  Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia 
w ciągu 3 lat posiadania licencji minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na 
konferencjach szkoleniowych PZPN lub ZPN.                                                                                                                                                                                                       
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA Goalkeeper A.                                                                
                                  
Licencja UEFA Futsal B 
Warunkiem otrzymania tej licencji jest posiadanie dyplomu UEFA Futsal B, lub statusu słuchacza 
kursu UEFA Futsal B.                                                                                                                                                                                                               
Licencja UEFA Futsal B uprawnia do prowadzenia zespołów Ekstraklasy Futsal  oraz wszystkich 
zespołów niższych klas rozgrywkowych Futsalu.                                                                                                                                                                             
Jest przyznawana / przedłużana przez Komisję Licencjonowania Trenerów ZPN na okres 
maksimum 3 lat.  Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia w ciągu 3 lat 
posiadania licencji minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na konferencjach 
szkoleniowych ZPN.                                                                                                                                           
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA Futsal B.           
 
 
 



81 
Uchwała nr IV/81 z dnia 27 kwietnia 2016  roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/116 z dnia 

24 czerwca 2014 roku  Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich uprawniających do 
prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz 

niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i 
dziecięcych 

 
 
 
Na podstawie art. 36 par.1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się co następuje: 
 
 
I.W Uchwale nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku  Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich 
uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i 
kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i 
dziecięcych wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.Par. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 

§ 4 
 

Trenerem prowadzącym zespoły IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i 
kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, 
młodzieżowych i dziecięcych może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:                                                                                                                                                             

a. posiada licencję trenera przyznaną w trybie niniejszej Uchwały lub Uchwały 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich 
uprawniających do   prowadzenia zespołów piłki nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi, 
CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet.             

b. posiada licencję trenera UEFA PRO, UEFA A, PZPN A w przypadku zespołów IV ligi 
mężczyzn.   

c. posiada licencję trenera UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, PZPN A w przypadku 
zespołów Klasy Okręgowej, II ligi Futsalu mężczyzn i kobiet, II ligi kobiet, Ligi 
Wojewódzkiej Juniorów Starszych i Młodszych, oraz niższych klas rozgrywkowych 
piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej.  

d. wyjątkowo trenerzy posiadający licencję PZPN B w przypadku nieprzerwanego 
prowadzenia zespołu Klasy Okręgowej w sezonie 2015/2016 mogą ubiegać się o 
przyznanie warunkowej licencji UEFA B na okres 1 roku, uprawniającej wyłącznie 
do prowadzenia danego zespołu. 

e. posiada licencję trenera UEFA C / PZPN C w przypadku zespołów piłki nożnej 
dziecięcej do 12 lat i zespołów seniorów klasy A, B i C. 

f. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
g. korzysta z pełni praw publicznych.  
h. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o 

którym  mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z wyjątkiem art. 192i 
art.193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny 
(Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn.zmian.), chyba że nastąpiło zatarcie skazania.  

i. nie może to być osoba wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w 
postaci zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), 
chyba że nastąpiło zatarcie skazania lub która karze  bezwzględnej dyskwalifikacji 
orzeczonej przez organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie. 

j. nie może to być osoba, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za 
przewinienia określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 
 

2.W par. 5 dodaje się nowe pkt pkt g-i w następującym brzmieniu: 
 



g. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym  
mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z wyjątkiem art. 192i art.193, 
rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, 
poz. 553, z późn.zmian.), chyba że nastąpiło zatarcie skazania.  
h. nie może to być osoba wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w 
postaci zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), 
chyba że nastąpiło zatarcie skazania lub która karze  bezwzględnej dyskwalifikacji 
orzeczonej przez organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie. 
i. nie może to być osoba, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za 
przewinienia określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 
3.Par. 10 otrzymuje nowe , następujące brzmienie: 

 
§ 10 

 
Licencja trenera zespołu IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz 
niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych 
przyznawana jest lub przedłużana na okres trzech lat w trybie zwyczajnym jeden raz w 
roku w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych, w miesiącach 
styczeń-luty-marzec. 
 
4.W par.16 ust.1 po wyrazie „przyznanie” dodaje się wyrazy „lub przedłużenie”. 
 
5. W par. 16 ust. 2  dodaje się nowe pkt pkt d i e w następującym brzmieniu: 
 

d. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. 
e. oświadczenie o  braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za 
przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w 
szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu 
Dyscyplinarnego.                                                                                                                                                                                                              

 
 
II.Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt  I nie ulegają zmianie. 
 
III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek                                                         
  



 
t.j. U nr VI/116 z 24.06.2014r. 

zm. U nr IX/153 z 11.09.2014r. 

zm.U nr V/75 z 21.04.2015 r. 

zm.U. nr VII/105 z 8.06.2015 r. 

zm.U.nr IV/81 z 27.04.2016r. 

 

Uchwała nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 
sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I 

ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki 
nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych 

 
Na podstawie art. 36 par.1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się co następuje: 
 

§ 1 
 
Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub 
pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez trenerów zespołów IV ligi mężczyzn, I 
ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej 
seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych. 
 

§ 2 
 

Prowadzenie zespołu IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych 
lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych bez 
posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej.     
                                    

§ 3 
 
Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie 
zespołu IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet,  I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas 
rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych, który uzyskał 
uprawnienia zgodnie ze strukturą licencjonowania trenerów w PZPN stanowiącą załącznik nr. 1  
do niniejszej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Konwencji Trenerskiej UEFA w sprawie 
wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich oraz uchwały nr IV/74 Zarządu PZPN z dnia 23 
kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej lub poprzednio 
obowiązujących uchwał Zarządu PZPN w tym zakresie.     
 

§ 4 
 

Trenerem prowadzącym zespoły IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i 
kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, 
młodzieżowych i dziecięcych może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:                                                                                                                                                             

a. posiada licencję trenera przyznaną w trybie niniejszej Uchwały lub Uchwały Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do   

prowadzenia zespołów piłki nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu 

mężczyzn i Ekstraligi kobiet.             

b. posiada licencję trenera UEFA PRO, UEFA A, PZPN A w przypadku zespołów IV ligi 

mężczyzn.   

c. posiada licencję trenera UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, PZPN A w przypadku 

zespołów Klasy Okręgowej, II ligi Futsalu mężczyzn i kobiet, II ligi kobiet, Ligi 



Wojewódzkiej Juniorów Starszych i Młodszych, oraz niższych klas rozgrywkowych 

piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej.  

d. wyjątkowo trenerzy posiadający licencję PZPN B w przypadku nieprzerwanego 

prowadzenia zespołu Klasy Okręgowej w sezonie 2015/2016 mogą ubiegać się o 

przyznanie warunkowej licencji UEFA B na okres 1 roku, uprawniającej wyłącznie do 

prowadzenia danego zespołu. 

e. posiada licencję trenera UEFA C / PZPN C w przypadku zespołów piłki nożnej 

dziecięcej do 12 lat i zespołów seniorów klasy A, B i C. 

f. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

g. korzysta z pełni praw publicznych.  
h. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym  
mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z wyjątkiem art. 192i art.193, 
rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, 
poz. 553, z późn.zmian.), chyba że nastąpiło zatarcie skazania.  
i. nie może to być osoba wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w 
postaci zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), 
chyba że nastąpiło zatarcie skazania lub która karze  bezwzględnej dyskwalifikacji 
orzeczonej przez organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie. 
j. nie może to być osoba, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za 
przewinienia określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 
 

§ 5 
 

Trenerem zagranicznym prowadzącym zespół IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu 
mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i 
dziecięcych, może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 
 

a. posiada ważną licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu IV ligi oraz 
niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej 
przyznaną w trybie niniejszej Uchwały. 

b. w przypadku zespołów IV ligi posiada co najmniej dyplom UEFA A i licencję trenera 
UEFA A, wydaną przez macierzystą federację piłkarską. 

c. w przypadku zespołów Klasy Okręgowej, Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych i 
Młodszych, II ligi kobiet, II ligi Futsalu oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej 
męskiej, kobiecej, młodzieżowej, posiada co najmniej dyplom UEFA B i licencję trenera 
UEFA B, wydaną przez macierzystą federację piłkarską.   

d. w przypadku rozgrywek piłki nożnej dziecięcej do 12 lat posiada co najmniej dyplom 
UEFA Grassroots C i licencję trenera UEFA Grassroots C, wydaną przez macierzystą 
federację piłkarską. 

e. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
f. korzysta z pełni praw publicznych. 
g. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o 

którym  mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z wyjątkiem art. 192i 
art.193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny 
(Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn.zmian.), chyba że nastąpiło zatarcie skazania.  

h. nie może to być osoba wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w 
postaci zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), 
chyba że nastąpiło zatarcie skazania lub która karze  bezwzględnej dyskwalifikacji 
orzeczonej przez organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie. 

i. nie może to być osoba, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za 
przewinienia określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 
§ 6 

 



Licencję trenera PZPN A uprawniającą do prowadzenia zespołu IV Ligi, I ligi kobiet, I ligi Futsalu 
mężczyzn i kobiet, Ligi Wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych mogą uzyskać następujące 
osoby:    
 

a. trenerzy posiadający dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany 
przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia 
instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, 
że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i 
organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu 
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o 
uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do 
przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę 
rozpoczęcia tego kursu, 

b. trenerzy spełniający warunki o których mowa w § 4, w punktach e, f. 
 

§ 7 
 

Licencję trenera UEFA B uprawniającą do prowadzenia zespołów Klasy Okręgowej, II ligi kobiet, 
II ligi Futsalu, Ligi Wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych oraz niższych klas 
rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej, mogą uzyskać następujące osoby:   
 

a. trenerzy posiadający dyplom UEFA B,  
b. trenerzy będący słuchaczami  kursu kształcenia trenerów UEFA B. Licencja z tego tytułu 

może być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA B,             
c. trenerzy spełniający warunki o których mowa w § 4, w punktach e, f.   

 
§ 8 

 
Licencję PZPN B uprawniającą do prowadzenia zespołów Klasy Okręgowej (w tym przypadku 
uprawnienie wygasa z dniem 30.06.2015), II ligi kobiet, II ligi Futsalu, Ligi Okręgowej juniorów 
starszych i młodszych oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, 
młodzieżowej, mogą uzyskać następujące osoby: 

a. posiadające legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 
sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia 
instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, 
że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i 
organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu 
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o 
uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia 
zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia 
tego kursu, 

b. spełniające warunki o których mowa w § 4, w punktach e, f.   
                                                               

§ 9 
 

Licencję UEFA C uprawniającą do prowadzenia zespołów dziecięcych do lat 12 oraz zespołów 
seniorów klas A, B, C mogą uzyskać następujące osoby:                                                                                                                                                                         
 

a. trenerzy posiadający co najmniej dyplom trenera PZPN C lub  UEFA C, 
b. trenerzy spełniający warunki o których mowa w § 4, podpunkty e, f.   

  
§ 10 

 
Licencja trenera zespołu IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz 
niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych 
przyznawana jest lub przedłużana na okres trzech lat w trybie zwyczajnym jeden raz w 



roku w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych, w miesiącach 
styczeń-luty-marzec. 

 
§ 11 

 
1. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej PZPN A w trybie zwyczajnym wynosi 
300 zł. za 3 lata.   
                                                                                                                                                                                                                                   
2. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskich UEFA B, UEFA C i PZPN B w trybie 
zwyczajnym wynosi 150 zł. za 3 lata.     
                                                                                                                                                                                        
3. Opłatę za przyznanie / przedłużenie licencji uiszcza trener występujący o jej przyznanie.   
 
 4. Licencje UEFA C i UEFA B przyznawane automatycznie absolwentom kursów trenerskich 
UEFA C i UEFA B są zwolnione z regulaminowej opłaty, pod warunkiem terminowego 
ukończenia kursu trenerskiego.        
                                                                              

§ 12 
 

Przedłużenie licencji trenera zespołu IV ligi, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz 
niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej  mogą 
uzyskać osoby, o których mowa w § 4, które w okresie posiadania licencji dokształcały się na 
kursach trenerskich, konferencjach szkoleniowych UEFA, PZPN lub ZPN w wymiarze minimum 5 
godzin w roku (15 godz. w okresie 3 lat).   
 

§ 13 
 
1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużeniu na dalszy okres licencji decyduje 
Komisja Licencji Trenerskich powoływana przez Zarząd wojewódzkiego ZPN, w której skład 
powinni wejść:  

a. Wiceprezes ZPN ds. Szkolenia  
b. Dyrektor Sportowy ZPN 
c. Trener Koordynator ZPN 
d. Wojewódzki Trener Edukator 
e. Przedstawiciel Wydziału Szkolenia ZPN 
f. Przewodniczący Rady Trenerów ZPN 
g. Sekretarz Komisji Licencyjnej ZPN.  

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego i 
sekretarza oraz określają tryb pracy Komisji. 
                                      

§ 14 
 
Komisja Licencji Trenerskich  wojewódzkiego ZPN ogłasza każdorazowo przed rozpoczęciem 
rozgrywek ligowych na oficjalnej stronie internetowej ZPN ostateczne terminy składania 
wniosków o przyznanie lub przedłużenie licencji trenera zespołu IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I 
ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, 
młodzieżowych i dziecięcych oraz terminy posiedzeń Komisji  Licencji Trenerskich ZPN, w trakcie 
których rozpatrywane są złożone wnioski.  
  

§ 15 
 
Licencja może być wydana lub przedłużona w trybie nadzwyczajnym (tzn. w trakcie rozgrywek 
ligowych). Opłata dodatkowa za wydanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym 
wynosi:                       
za licencję PZPN A  - 2.000 PLN                                                                                                                                                                     
za licencję UEFA B   - 500 PLN                                                                                                                                                                        



za licencję PZPN B   - 300 PLN                                                                                                                                                                            
za licencję UEFA C   - 100 PLN               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

§ 16 
 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie lub przedłużenie licencji trenera zespołów IV ligi mężczyzn, 
I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej 
seniorów, młodzieżowych i dziecięcych składa do Komisji Licencji Trenerskich macierzystego 
ZPN pisemny wniosek, zawierający:  

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail   
wnioskodawcy,       

b. określenie wykształcenia specjalistycznego wnioskodawcy, określenie stażu zawodowego 
z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca  
wykonywał swój zawód,  

c. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z 
pełni praw publicznych,                                                                                                                                                                                      

d. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN 
obowiązków trenera piłki nożnej,     

e. datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 powinny być dołączone:                                                                                                          

a. poświadczona kopia dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktora,  
b.  zaświadczenia o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych 

organizowanych przez ZPN lub PZPN.    
a ponadto:      

c. 1 zdjęcie. 
d. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. 
e. oświadczenie o  braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za 

przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym 
w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu 
Dyscyplinarnego.                                                                                                                                                                                                              

  
 
 
 
 

§ 17 
 
1. Komisja Licencji Trenerskich wojewódzkiego ZPN upoważniona jest do przyznawania licencji 
trenerskich UEFA C, UEFA B, PZPN B i PZPN A.    
2. Komisja Licencji Trenerskich wojewódzkiego ZPN przyznaje licencję trenera piłki nożnej w 
drodze pisemnej decyzji. 
3.  Wydział Szkolenia wojewódzkiego ZPN zgodnie z uchwałą II/30 z dnia 23 lutego 2012 
zarządu PZPN w sprawie centralnego systemu rejestracji licencji trenerskich dokonuje rejestracji 
przyznanych licencji trenerskich UEFA C, UEFA B, PZPN B, PZPN A  poprzez ustandaryzowany 
formularz rejestracyjny dostępny w module TRENERZY systemu Extranet PZPN. 
4.  W sprawie produkcji identyfikatorów przyznanych licencji trenerskich UEFA C i UEFA B 
wojewódzki ZPN składa do Komisji Technicznej PZPN wniosek o wydanie identyfikatorów licencji 
UEFA C i UEFA B, z załączoną listą która jest dostępna w module TRENERZY systemu Extranet 
PZPN i zawiera następujące dane: 

a. imię i nazwisko,  
b. datę i miejsce urodzenia,  
c. kategorię i nr licencji,  
d. okres ważności licencji,    
e. zdjęcie trenera.                                                                                                                                                                             

5. Identyfikatory licencji trenerskich UEFA C, UEFA B wykonane są z plastiku wg. wzoru 
zgodnego z wytycznymi zawartymi w Dyrektywach do Konwencji UEFA o Wzajemnym 
Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich (patrz załącznik 2) i  opatrzone są na stronie przedniej logo 



UEFA i PZPN, nazwą kategorii licencji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem 
urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności licencji a na stronie tylnej 
określeniem uprawnienia do prowadzenia zespołów piłkarskich odpowiadających danej kategorii 
licencji oraz podpisem Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN.                                                                   
6. Identyfikatory Licencji  trenera PZPN B, PZPN A wykonane są w formie papierowej wg. 
wzorów zatwierdzonych przez Zarząd PZPN (patrz załącznik 2) i opatrzone są na stronie 
zewnętrznej logo PZPN a na stronach wewnętrznych zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i 
miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz nazwą kategorii licencji, numerem i datą ważności 
licencji i z upoważnienia Prezesa PZPN podpisem Prezesa i Przewodniczącego Komisji 
Licencyjnej właściwego wojewódzkiego ZPN.  
                                                                                    

§ 18 
 

1.  Komisja Licencji Trenerskich ZPN i PZPN może odmówić przyznania licencji trenera, jeżeli 
wnioskodawca nie spełnił warunków określonych niniejszą Uchwałą, 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 Związkowej Komisji Odwoławczej wniesione w 
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 

§ 19 
 
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. 

 
§ 20   

 
1.  Naruszenie treści § 19 ust. 2 niniejszej uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej 
podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez trenera nie posiadającego ważnej licencji 
trenerskiej PZPN powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do: 
 
1.1 Klubu IV ligi: 
a)  pierwszy mecz  –  kara pieniężna 1.200 złotych                                                                                                                           
b)  drugi mecz        –  kara pieniężna 1.800 złotych                                                                                                                                          
c)  trzeci mecz   – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.       
 
1.2 Klubu Klasy Okręgowej, Ligi wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych, I i II ligi kobiet, I i II 
ligi Futsalu, oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej: 
a)  pierwszy mecz  –  kara pieniężna 700 złotych                                                                                                                            
b)  drugi mecz       –  kara pieniężna 1.200 złotych                                                                                                                                     
c)  trzeci mecz   – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego. 
 
1.3 Klubu seniorów A klasy, B klasy, C Klasy, zespołów dziecięcych:                                                                                                 
a)  pierwszy mecz  –  kara pieniężna    400 złotych                                                                                                                                   
b)  drugi mecz       –  kara pieniężna    600 złotych                                                                                                                            
c)  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. 
 
 



§ 21 
 
1.  Działając na wniosek Wydziału Szkolenia ZPN Wydział Dyscypliny ZPN może zawiesić 
licencję 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,   
f. odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie podnoszenia kwalifikacji 

trenerskich.                                
2.  Decyzja w sprawie zawieszenia licencji trenera wymaga pisemnego uzasadnienia.         
                                                                      

§ 22 
 
1. Działając na wniosek Wydziału Szkolenia ZPN Wydział Dyscypliny ZPN w drodze decyzji 
pozbawia trenera licencji, w następujących przypadkach:   

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 menadżera zawodników, zwłaszcza w 
sprawach transferowych,                            

d. 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.      
 

§ 23 
 

Od decyzji Wydziału Dyscypliny ZPN w sprawie zawieszenia lub decyzji Komisji Dyscyplinarnej 
PZPN w sprawie pozbawienia licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej 
ZPN lub Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji. 
 

§ 24 
 
Ewidencję licencji trenerów uprawnionych do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi 
kobiet, I Ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej 
seniorów, młodzieżowych i dziecięcych prowadzi Wydział Szkolenia danego ZPN w systemie 
Ekstranet zgodnie   z uchwałą Zarządu PZPN. 
 

§ 25 
 
Licencje PZPN A i PZPN B uzyskiwane z tytułu posiadanych państwowych stopni Instruktora 
Sportu w piłce nożnej lub Trenera Klasy M, Klasy I, Klasy II będą wydawane do 31 grudnia 2019 
roku. Po tym terminie będą wydawane wyłącznie licencje UEFA, które można uzyskać po 
ukończeniu stosownych kursów trenerskich UEFA. 

 
§ 26 

  
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 



§ 27 
 
Z dniem uchwalenia niniejszej uchwały traci moc uchwała 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, 
młodzieżowych i dziecięcych oraz uchwała  nr XVII/395 z dnia 03 grudnia 2009 roku Zarządu 
PZPN w sprawie zmiany uchwały VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu PZPN. 
 

§ 28 
 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.     
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
 
 
 
 
  



 
Załączniki do Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do 
prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz 
niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych:   
 
Załącznik 1: Struktura licencjonowania trenerów w PZPN                                                                                                     
Załącznik 2: Wzory identyfikatorów licencji trenerskich UEFA C, UEFA B                                                                              
Załącznik 3: Wzór identyfikatora licencji trenerskiej PZPN B, PZPN A,                                                                                  
Załącznik 4: Licencji trenerskie UEFA B, UEFA C, PZPN A, PZPN B - wytyczne dot. uprawnień i 
procedury ich przyznawania i przedłużania okresu ważności licencji.                                                                                                                                                               
 
  



 
Załącznik 1: Struktura licencjonowania trenerów w PZPN                                                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Załącznik 2: Wzory identyfikatorów licencji trenerskich UEFA C, UEFA B                                                   
 
 
 
Identyfikator Licencji UEFA C  
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Identyfikator Licencji UEFA B 
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Załącznik 3: Wzór identyfikatora licencji trenerskiej PZPN B, PZPN A 
 
Strony zewnętrzna 

 
 
Strony wewnętrzne 
 

 
 



Załącznik 4: 
Licencji trenerskie UEFA B, UEFA C, PZPN A, PZPN B 

wytyczne dot. uprawnień i procedury ich przyznawania i przedłużania okresu ważności licencji. 
                                                   
 Licencja UEFA B   
Warunkiem otrzymania licencji UEFA B jest posiadanie dyplomu UEFA B, lub statusu uczestnika 
kursu UEFA B. Licencja UEFA B uprawnia do prowadzenia zespołów Klasy Okręgowej, II ligi 
kobiet, II ligi Futsalu, Ligi Wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych oraz wszystkich zespołów 
niższych klas rozgrywkowych.                                                                                                                                                                            
Jest przyznawana / przedłużana przez Komisję Licencjonowania Trenerów ZPN na okres 
maksimum 3 lat.  Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia w ciągu 3 lat 
minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN.                                                                                                
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA B.                     
Licencja UEFA C  
Warunkiem otrzymania licencji UEFA C jest posiadanie dyplomu trenera PZPN C, UEFA C.                                                    
Licencja UEFA C uprawnia do prowadzenia zespołów dzieci do lat 12 oraz seniorów Klasy C, B i 
A.                                 
Jest przyznawana / przedłużana na  maksimum 3 lata. Warunkiem przedłużenia ważności licencji 
jest wymóg odbycia 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na konferencjach 
szkoleniowych ZPN. Licencja UEFA C jest przyznawana / przedłużana przez Komisję 
Licencjonowania Trenerów ZPN.      
                                                                                                                                                                                           
Licencja PZPN A 
Warunkiem otrzymania licencji PZPN A jest posiadanie dyplomu Mistrzowskiej, I-szej lub II-giej 
Klasy trenerskiej wydanego przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez 
MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydanego po 23 sierpnia 2013 
roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 
roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu 
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o uznanie 
przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia 
wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu.  
Licencja PZPN A uprawnia do prowadzenia zespołów III Ligi, CLJ, Ekstraklasy Kobiet, Ekstraligi 
Futsalu,(w przypadku III Ligi i CLJ, Ekstraklasy Kobiet, Ekstraligi Futsalu uprawnienie wygasa z 
dniem 30.06.2015),IV ligi, Klasy Okręgowej, II ligi kobiet, II ligi Futsalu, wszystkich zespołów 
wojewódzkich lig niższych klas rozgrywkowych młodzieżowych i dziecięcych.  
Jest przyznawana / przedłużana przez Komisję Licencjonowania Trenerów ZPN na maksimum 3 
lata. Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia w ciągu 3 lat minimum 15 
godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN.  
 
  



 
Licencja PZPN B 
Warunkiem otrzymania licencji PZPN B jest posiadanie Legitymacji Instruktora sportu w piłce 
nożnej, wydanej przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu 
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydanego po 23 sierpnia 2013 roku pod 
warunkiem, że legitymacja została uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 
roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu 
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o uznanie 
przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego 
przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu.                                               
Licencja PZPN B uprawnia do prowadzenia zespołów Klasy Okręgowej (w tym przypadku 
uprawnienie wygasa z dniem 30.06.2015), zespołów Klasy A, B i C, III Ligi Kobiet, zespołów Ligi 
Okręgowej juniorów, zespołów lig okręgowych młodzieżowych i dziecięcych.                    
Jest przyznawana / przedłużana przez Komisję Licencjonowania Trenerów ZPN na maksimum 3 
lata. Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia w ciągu 3 lat minimum 15 
godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN.   
  
Uwaga !                                                                                                                                                                                                      
Licencje PZPN A i PZPN B będą wydawane do 31 grudnia 2019 roku. Po tym terminie będą 
wydawane wyłącznie licencje UEFA (patrz § 25 niniejszej uchwały) . 
 
  



 
82 

Uchwała nr IV/82 z dnia 27 kwietnia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Uchwały Zarządu PZPN nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku dot.  

organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej zgodnie z wymogami Konwencji 
Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W Uchwale  Zarządu PZPN nr IV/74  z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji 
kursów kształcenia trenerów piłki nożnej zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz 
Karty Grassroots UEFA wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.W par.5 ust. 1 dodaje się nowe pkt pkt 1.5.-1.7. w następującym brzmieniu: 
 
1.5.złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 

1.6.złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 

bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 

Regulaminu Dyscyplinarnego, 

1.7.złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

2. W par. 9 ust. 1 dodaje się nowe pkt pkt 1.5.-1.7. w następującym brzmieniu: 

 

1.5.złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 

1.6.złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 

bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 

Regulaminu Dyscyplinarnego, 

1.7.złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

 

3.Dotychczasowy par.9.ust.1.pkt 1.5. otrzymuje odpowiednio numerację par. 9 ust.1 pkt 1.8. 

 

4. W par. 13 ust. 1 dodaje się nowe pkt pkt 1.7.-1.9. w następującym brzmieniu: 

 

1.7.złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 

1.8.złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 

bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 

Regulaminu Dyscyplinarnego, 

1.9.złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

 

5.Dotychczasowy par 13.ust.1.pkt 1.7. otrzymuje odpowiednio numerację par. 9 ust.1 pkt 1.10. 

 

  6. W par.17 ust. 1 dodaje się nowe pkt pkt 1.5.-1.7. w następującym brzmieniu: 
 
1.5.złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 

1.6.złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 

bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 

Regulaminu Dyscyplinarnego, 

1.7.złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 



 

7. W par.20 ust. 1 dodaje się nowe pkt pkt 1.6.-1.8. w następującym brzmieniu: 
 

1.6.złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 

1.7.złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 

bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 

Regulaminu Dyscyplinarnego, 

1.8.złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

8. W par.23 ust. 1 dodaje się nowe pkt pkt 1.6.-1.8. w następującym brzmieniu: 

 
1.6.złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 

1.7.złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 

bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 

Regulaminu Dyscyplinarnego, 

1.8.złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

9. W par.26 ust. 1 dodaje się nowe pkt pkt 1.9.-1.11. w następującym brzmieniu: 
 

1.9.złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 

1.10.złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 

bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 

Regulaminu Dyscyplinarnego, 

1.11.złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

10. Dotychczasowy par 26.ust.1.pkt 1.9. otrzymuje odpowiednio numerację par. 9 ust.1 pkt 1.12. 

 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
  



 
     

U.nr IV/74 z 23.04.2014 r. 
zm.U.nr VI/92 z 13.05.2015 r. 
zm.U.nr IV/82 z 27.04.2016r. 

 

Uchwała nr IV/74  z dnia 23 kwietnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej 

zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA 

(tekst jednolity) 

     

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

 

§ 1 
Cel Uchwały 

 
1. Celem niniejszej uchwały jest prowadzenie w Polskim Związku Piłki Nożnej kursów kształcenia 

trenerów  piłki nożnej w systemie organizacyjnym zgodnym z wymogami Konwencji UEFA o 

Wzajemnym  Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich oraz Karty Grassroots UEFA, (patrz Zał. 1) .  

2. Prowadzenie kursów kształcenia trenerów w ramach Programu Kształcenia Trenerów UEFA 
(PKT UEFA) oraz wydawanie dyplomów i licencji kategorii:  UEFA C, UEFA B, UEFA B Futsal, 
UEFA A, UEFA A Elite Youth, UEFA Goalkeeper A  i UEFA PRO przysługuje wyłącznie 
Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.     
3. Mając na uwadze ust. 1 niniejszego paragrafu Polski Związek Piłki Nożnej może udzielić zgodę 
jednorazową na organizację kursu kształcenia trenerów: UEFA C, UEFA B, UEFA B Futsal i 
UEFA A  wojewódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej  pod warunkiem, że pełny nadzór nad 
organizacją i realizacją programu w/w kursów przysługuje zgodnie z wymogami Konwencji UEFA 
o Wzajemnym Uznawaniu  Kwalifikacji Trenerskich oraz niniejszej uchwały, Polskiemu Związkowi 
Piłki Nożnej.   
 

§ 2 
Nadzór organizacyjno-merytoryczny kursów kształcenia trenerów 

                                           
1.  Organem Polskiego Związku Piłki Nożnej nadzorującym program kształcenia trenerów i 
udzielającym zgodę na organizację kursów kształcenia trenerów jest Komisja Techniczna PZPN i 
powołany w tym celu przez Komisję  Techniczną PZPN i zatwierdzony przez  Zarząd PZPN, 
Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.  
2.  Nadzór nad zgodną z wymogami PKT UEFA realizacją kursów trenerskich, organizowanych 
przez  wojewódzkie Związki Piłki Nożnej,  zabezpieczają delegowani przez PZPN trenerzy 
edukatorzy PZPN zgodnie   z ust.1  Artykułu 5 Konwencji Trenerskiej UEFA, którego wyciąg 
stanowi Zał. 2 do niniejszej Uchwały.  
3.Delegowany przez PZPN trener edukator zobowiązany jest do złożenia do Zespołu Kształcenia 
i   Licencjonowania Trenerów  PZPN raportu z odbytej wizytacji w terminie do 7 dni. Z tytułu 
przeprowadzonych konsultacji organizacyjno-merytorycznych, hospitacji oraz złożonego raportu, 
delegatowi PZPN przysługuje zwrot kosztów podróży oraz    ekwiwalent w wysokości 600 zł. za 
każdy dzień wizytacji. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 
podatkiem VAT, kwota ta jest powiększona o  kwotę tego podatku. 
 

§ 3 
Kwalifikacje kadry wykładowców na kursach kształcenia trenerów 

 
1. Zgodnie z Artykułem 19  Konwencji Trenerskiej UEFA na każdym kursie organizowanym w 
ramach PKT UEFA  musi  wykładać wyłącznie kwalifikowana kadra trenerów edukatorów. 
2. Kwalifikowany trener edukator jest upoważniony do prowadzenia wykładów na wszystkich 
kursach w ramach Programu Kursów Trenerskich UEFA.  
3. Dla uzyskania statusu kwalifikowanego trenera edukatora należy spełnić następujące warunki: 



posiadać ważną licencję trenera UEFA PRO lub UEFA A, legitymować się aktywnością na polu 
kształcenia i dokształcania kadr trenerskich, legitymować się znaczącym doświadczeniem w 
pracy trenerskiej.  
4. Status trenera edukatora jest ważny w okresie trzech lat od czasu udziału w kursie dalszego 
kształcenia dla trenerów edukatorów organizowanego przez PZPN lub UEFA.  W celu 
przedłużenia statusu kwalifikowanego trenera edukatora jest on zobowiązany do udziału w 
kursach  i konferencjach dokształcania dla trenerów edukatorów organizowanych przez PZPN lub 
UEFA w wymiarze  min. 20 godz. w ciągu 3 lat.   
5. Listę kwalifikowanych trenerów edukatorów zatwierdza Komisja Techniczna PZPN jeden raz w 
roku na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. 
6. Komisja Techniczna PZPN na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN 
może zezwolić na prowadzenie wykładów na kursach trenerskich PZPN przez wykładowców nie 
posiadających adekwatnych  licencji UEFA .  
 

§ 4 
Uprawnienia i warunki organizacji kursu UEFA C 

 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, PZPN może udzielić zgodę jednorazową na 
organizację kursu kształcenia trenerów UEFA C przez wojewódzki ZPN, pod warunkiem 
spełnienia procedury uregulowanej niniejszą Uchwałą, tzn:      
 
1.złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany wojewódzki ZPN 
do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania  Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie 
kursu kształcenia trenerów UEFA C wraz z niżej wymienionymi  dokumentami:  
-oficjalnie obowiązującym programem  kursu, który winien być zaplanowany w następujących 
okresach: 
         1 listopad-15 marzec oraz 15 czerwiec- 15 sierpień, 
 - listą wykładowców zawierającą następujące informacje: posiadaną licencję trenerską UEFA, 
tytuł naukowy,staż  edukacyjny wykładowcy,                                                                                                                                                                                                                                                      
 - harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym następujące informacje: datę i czas zajęć,  
temat zajęć, nazwisko prowadzącego zajęcia, miejsce zajęć,                                                                                                                
 - listą maksymalnie 32 uczestników kursu zawierającą informacje: datę i miejsca  urodzenia, staż 
zawodniczy  w określonym klubie sportowym lub nauczycielski staż pedagogiczny.  
Formularze dokumentów znajdują się na stronie internetowej PZPN:  
www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie trenerów/Kursy  
2.istnienia pozytywnej decyzji wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN  na podstawie    złożonej dokumentacji oraz raportu delegowanego przez PZPN trenera 
edukatora w sprawie zabezpieczenia warunków organizacyjno-programowych planowanego 
kursu. 
 

§ 5 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA C 

  
1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

1.1 ma ukończone 18 lat, 
1.2 posiada minimum wykształcenie średnie,   
1.3 legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, 

potwierdzonym przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z 
dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę, 

1.4 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na 
wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie, 

1.5 złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 
1.6 złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 
bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 
Regulaminu Dyscyplinarnego, 

1.7 złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

http://www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie%20trenerów/Kursy


 

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu zobowiązany jest zarezerwować 

na liście  uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.  

 
§ 6 

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA C 
 
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 

1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych 
poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 

1.2 prowadzić dziennik kursu, 
1.3 napisać i złożyć konspekty lekcji treningowych z odbytych praktyk w wyznaczonym  klubie 

piłkarskim,  
1.4 zdać pisemny test (uzyskać minimum 50 %  możliwych do uzyskania punktów), 
1.5 zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN praktyczny egzamin z 

przeprowadzenia lekcji treningowej z dziećmi zgodnie z przygotowanym konspektem, 
    1.6 zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN ustny egzamin końcowy,      
    1.7 w składzie Komisji Egzaminacyjnej wojewódzkiego ZPN musi być delegat Komisji    
          Technicznej PZPN.        

 
 

§ 7 
Procedura wydawania dyplomów trenerskich UEFA C 

oraz identyfikatorów licencji UEFA C 
 

1. Dyplomy i identyfikatory licencji UEFA C dla absolwentów kursów  organizowanych przez 
wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wydaje PZPN za odpłatnością 30 zł za dyplom i identyfikator 
licencji z ważnością na 1 rok. 
2. Dyplomy i identyfikatory licencji UEFA C wydawane są po złożeniu do Komisji Technicznej  PZPN 
przez wojewódzki ZPN wniosku o wydanie dyplomów i identyfikatorów UEFA C  wraz z załączonymi  
dokumentami,  tj. protokołem podpisanym przez Komisję Egzaminacyjną, listą absolwentów  kursu 
złożoną wg  obowiązującego  wzoru znajdującego się w module ‘Trenerzy’ Ekstranetu PZPN, 
zawierającą następujące dane:  nazwisko i imię, datę i miejsca urodzenia, nr licencji Ekstranetu oraz 
kopią przelewu  dokonanej opłaty za wydanie  dyplomów.   

 

§ 8 
Uprawnienia i warunki organizacji kursów UEFA B, UEFA B Wyrównawczego, UEFA B 

Futsal 
 
1.  Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, PZPN może udzielić zgodę jednorazową 
na organizację kursu trenerów UEFA B, UEFA B Wyrównawczego, UEFA B Futsal przez 
wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia procedury uregulowanej niniejszą Uchwałą, tzn:     

1.1 złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie kursu kształcenia trenerów UEFA B wraz z niżej wymienionymi  
dokumentami:  

          - oficjalnie obowiązującym programem  kursu,  
- listą wykładowców zawierającą następujące informacje: posiadaną licencję trenerską UEFA, 
tytuł naukowy, staż  edukacyjny wykładowcy,     
- harmonogramem zaplanowanych zajęć na kursie zawierający następujące informacje:    
datę i czas zajęć, temat zajęć, nazwisko prowadzącego zajęcia, miejsce zajęć.      
- listą maksymalnie 32 uczestników kursu zawierającą informacje: datę i miejsca  urodzenia, rok 
uzyskania dyplomu PZPN C lub UEFA C, staż zawodniczy w określonym klubie sportowym lub 
nauczycielski staż pedagogiczny. 
Formularze dokumentów znajdują się na stronie internetowej PZPN:  

           www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie trenerów/Kursy  

http://www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie%20trenerów/Kursy


2. istnienia pozytywnej decyzji wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN na podstawie złożonej dokumentacji oraz raportu delegowanego przez PZPN trenera 
edukatora w sprawie zabezpieczenia warunków organizacyjno-programowych planowanego 
kursu.   
 

§ 9 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B, Kurs Wyrównawczy UEFA B, UEFA B Futsal 

  
1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

1.1 ma ukończone 19 lat, 
1.2 posiada licencję UEFA C lub licencję PZPN C,  
1.3 legitymuje się minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej  z licencją UEFA C lub 

licencją PZPN C,   
1.4 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na 

wykonywanie zawodu 
trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie, 

1.5 złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 
1.6 złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 
bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 
Regulaminu Dyscyplinarnego, 

1.7 złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
1.8 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej. 

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu UEFA B zobowiązany jest 

zarezerwować na liście  uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.  

3. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA B może być osoba, która spełnia następujące 
kryteria: 
3.1  posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi 

do 23 sierpnia 2013 roku. 

    3.2 spełnia kryteria zawarte w ust. 1.4 i 1.5 niniejszego paragrafu. 

    3.3  pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej. 

    3.4 Kursy Wyrównawcze UEFA B będą organizowane do 31.12.2019. 
4. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA B 

zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.  

5. Kandydatem na kurs UEFA B Futsal może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 
5.1 ma ukończone 19 lat, 
5.2 posiada minimum dyplom UEFA C, lub PZPN C, lub legitymację instruktora sportu w piłce 

nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi 
rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku. 

5.3 oraz legitymuje się minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej z licencją UEFA C 
lub PZPN C,  

5.4 spełnia kryteria zawarte w ust. 1.4 i 1.5 niniejszego paragrafu. 
   5.5  pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej. 

 
§ 10 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B, Kurs Wyrównawczy UEFA B, UEFA B 
Futsal 

 
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 

1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych 
poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 

1.2 prowadzić dziennik kursu, 
1.3 napisać i złożyć konspekty lekcji treningowych z odbytych praktyk w wyznaczonym  klubie 

piłkarskim,  
1.4 napisać i złożyć analizę gry meczowej, 



   1.5  zdać pisemny test (uzyskać minimum 50 %  możliwych do uzyskania punktów), 
   1.6 zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN  praktyczny egzamin  
przeprowadzenia jednostki  treningowej z juniorami lub seniorami zgodnie z przygotowanym 
konspektem, 
    1.7  zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN ustny egzamin końcowy,      
    1.8  w składzie Komisji Egzaminacyjnej musi być delegat Komisji Technicznej PZPN.       

 
§ 11 

Procedura wydawania dyplomów trenerskich UEFA B, UEFA B Futsal 
oraz identyfikatorów licencji UEFA B, UEFA B Futsal 

 
1.Dyplomy UEFA B, UEFA B Futsal oraz identyfikatory licencji UEFA B, UEFA B Futsal z 
ważnością na 1 rok/3 lata dla absolwentów kursów organizowanych przez wojewódzkie Związki 
Piłki Nożnej, wydaje PZPN za odpłatnością 60 zł za dyplom i identyfikator licencji. 
2.Dyplomy i identyfikatory licencji UEFA B, UEFA B Futsal wydawane są po złożeniu do PZPN 
przez wojewódzki ZPN wniosku o wydanie dyplomów i identyfikatorów licencji trenerskich wraz z 
załączonymi dokumentami, tj. protokołem podpisanym przez Komisje Egzaminacyjną, listą 
absolwentów kursu złożoną wg obowiązującego  wzoru znajdującego się w module ’Trenerzy’ 
Ekstranetu PZPN, zawierającą następujące dane: nazwisko i imię, datę i miejsca urodzenia, nr 
licencji Ekstranetu oraz kopią przelewu  dokonanej opłaty za wydanie dyplomów.   
 

§ 12 
Uprawnienia i warunki organizacji kursów UEFA A, Wyrównawczego UEFA A 

 
1. Prawo organizowania kursu UEFA A przysługuje Szkole Trenerów PZPN.                        
2. Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, PZPN może udzielić zgodę jednorazową 
na organizację kursu trenerów UEFA A przez wojewódzki Związek Piłki Nożnej, pod warunkiem  
spełnienia procedury uregulowanej niniejszą Uchwałą, tzn:     
2.1 złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany wojewódzki ZPN 
do Zespołu  Kształcenia i Licencjonowania  Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie 
kursu kształcenia trenerów UEFA A wraz z niżej wymienionymi dokumentami: 
- oficjalnie obowiązującym programem  kursu, 
- listą wykładowców zawierającą następujące informacje: posiadaną licencją trenerską UEFA, 
tytuł naukowy,staż  edukacyjny wykładowcy,                                                                                                                                                                      
 - harmonogram zaplanowanych zajęć na kursie zawierający następujące informacje: datę i czas 
zajęć, temat  zajęć, nazwisko prowadzącego zajęcia, miejsce zajęć,           
 - listą maksimum 24 uczestników zawierającą informacje: datę i miejsca  urodzenia, rok 
uzyskania dyplomu UEFA B, staż zawodniczy w określonym klubie sportowym,   
 2.2 istnienia pozytywnej decyzji wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN na podstawie złożonej dokumentacji oraz raportu delegowanego przez PZPN trenera 
edukatora w sprawie zabezpieczenia warunków organizacyjno-programowych planowanego 
kursu,  
2.3 przeprowadzenia egzaminów końcowych przez Szkołę Trenerów PZPN/Komisję 
Egzaminacyjną PZPN. 
Formularze dokumentów znajdują się na stronie internetowej PZPN,   
www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie trenerów/Kursy   
3.Prawo organizowania kursu Wyrównawczego UEFA A przysługuje wyłącznie Szkole Trenerów 
PZPN. 
3.1 Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, Szkoła Trenerów PZPN może 
przeprowadzić kurs Wyrównawczy UEFA A na terenie  wybranego przez Komisję Techniczną 
PZPN wojewódzkiego ZPN, z zachowaniem procedury organizacji tego kursu obowiązującej w 
Szkole Trenerów PZPN.                
                 

§ 13 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA  A, Wyrównawczy UEFA A 

 

 1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

http://www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie%20trenerów/Kursy


1.1ma ukończone 22 lata,  

1.2posiada minimum wykształcenie średnie,   

1.3posiada licencję UEFA B,  

1.1 posiada udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy szkoleniowej z aktualną licencją 
trenera UEFA B lub czteroletni z aktualną licencją PZPN B,              

1.2 przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i 
macierzysty wojewódzki ZPN, 

1.3 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć 
praktycznych na kursie trenerskim, 

1.4 złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 
1.5 złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 
bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 
Regulaminu Dyscyplinarnego, 

1.6 złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 
1.7 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej. 

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu UEFA A zobowiązany jest 

zarezerwować na liście uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.  

3. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA A może być osoba, która spełnia następujące 
kryteria: 
    3.1 posiada dyplom Trenera Klasy M, I-szej lub II-giej, 

    3.2 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej, 

    3.3 spełnia pozostałe kryteria zawarte w p-tach:  1.5, 1.6, 1.7, 1.8 niniejszego paragrafu. 

    3.4 Kursy Wyrównawcze UEFA A będą organizowane do 31.12.2019. 
4. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA A 

zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min.2 miejsca dla kobiet.  

 
§ 14 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A 
 

1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 
1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych 

poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 
1.2 prowadzić dziennik kursu, 
1.3 napisać i złożyć multimedialny raport z odbytego stażu w klubie piłkarskim, 
1.4 przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej, 

   1.5  uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów, 
   1.6  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN  praktyczny egzamin przeprowadzenia jednostki 
treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem, 
   1.7  napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową w wyznaczonym 
terminie,  
   1.8  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN ustny egzamin końcowy.  
 
 

 
 

§ 15 
Procedura wydawania dyplomów trenerskich UEFA A oraz identyfikatorów licencji UEFA A 
 

1. Dyplomy UEFA A oraz identyfikatory licencji UEFA A z ważnością na 3 lata, dla absolwentów 
kursów organizowanych przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, wydaje PZPN za odpłatnością 
120 zł za dyplom i identyfikator licencji. 
2. Dyplomy i identyfikatory licencji wydawane są po złożeniu do PZPN przez wojewódzki ZPN wniosku o 
wydanie dyplomów i identyfikatorów licencji trenerskich wraz z załączonymi dokumentami, tj. protokołem 
podpisanym  przez Komisje Egzaminacyjną, listą absolwentów  kursu złożoną wg obowiązującego  
wzoru znajdującego się w  module ‘Trenerzy’ Ekstranetu PZPN, zawierającą następujące dane:  



nazwisko i imię, datę i miejsca urodzenia, nr licencji Ekstranetu oraz kopią przelewu  dokonanej opłaty za 
wydanie  dyplomów.   
  

§ 16 
Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych piłkarzy 
 
Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych 
piłkarzy przysługuje wyłącznie Szkole Trenerów PZPN.                                 

 
§ 17 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych piłkarzy 
 
1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B+A może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

1.1 legitymuje się poświadczonym minimum 7 letnim stażem piłkarza zawodowego w 
Ekstraklasie lub byłej I Ligi, 

1.2 ma ukończone 25 lata,  
1.3 posiada minimum wykształcenie średnie,   

    1.4  przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć 

praktycznych na kursie trenerskim, 

1.5.złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 

1.6. złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 

bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 

Regulaminu Dyscyplinarnego, 

1.7.złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu UEFA B+A dla byłych 
profesjonalnych piłkarzy zobowiązany jest zarezerwować na liście  uczestników kursu min.2 
miejsca dla kobiet.  
 

§ 18 
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A dla byłych profesjonalnych piłkarzy 

 
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 

1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych 
poważnych przyczyn  

pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 

1.2 prowadzić dziennik kursu, 
1.3 przedstawić multimedialną prezentacje odbytego stażu w klubie piłkarskim, 
1.4 przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej, 

   1.5  uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów, 
   1.6  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia jednostki 
treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem, 
    1.7 napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową w wyznaczonym 
terminie.  
    1.8  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN ustny egzamin końcowy.  
 

§ 19 
Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA  Elite Youth A 

 
Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA A  Elite Youth przysługuje wyłącznie 
Szkole Trenerów PZPN.                   

 

§ 20 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA Elite Youth A   

  



1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA A  Elite Youth może być osoba, która spełnia następujące 
kryteria: 
1.1 posiada licencję UEFA A oraz legitymuje się minimum dwuletnim stażem pracy szkoleniowej 

z zespołami   młodzieżowymi. 

     1.2 ma ukończone 23 lata, 

     1.3 posiada minimum wykształcenie średnie,   

     1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej. 

     1.5 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć 

praktycznych na kursie trenerskim, 

1.6.złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 

1.7.złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 

bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 

Regulaminu Dyscyplinarnego, 

1.8.złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA Elite 

Youth zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min.2 miejsca dla kobiet.  

 
§ 21 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA  Elite Youth A 
 
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 
1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych 
poważnych przyczyn  
           pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 

1.2 prowadzić dziennik kursu,  
1.3 przedstawić multimedialną prezentacje odbytego stażu w klubie piłkarskim, 
1.4 przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej, 

   1.5  uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów, 
   1.6  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia lekcji 
treningowej zgodnie  z przygotowanym konspektem, 
   1.7  napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową,  
   1.8  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzamin końcowy.  
  

§ 22 
Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA Goalkeeper A 

 
Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA Goalkeeper A  przysługuje wyłącznie 
Szkole Trenerów  PZPN.                                 

 
§ 23 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA Goalkeeper A 
  
1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA Goalkeeper A może być osoba, która spełnia 
następujące kryteria: 
    1.1 posiada licencję UEFA B oraz legitymuje się co najmniej 5 letnim stażem gry na pozycji 

bramkarza  lub 3 letnim stażem pracy jako trener bramkarzy. 

     1.2 ma ukończone 23 lata, 

     1.3 posiada minimum wykształcenie średnie,    

     1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej. 

     1.5 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć 

praktycznych nakursie trenerskim, 

1.6.złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 



1.7.złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 

bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 

Regulaminu Dyscyplinarnego, 

1.8.złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

§ 24 
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A Goalkeeper UEFA A 

 
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 
1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecności z powodu uzasadnionych 
poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 
    1.2 prowadzić dziennik kursu, 
    1.3 przedstawić multimedialną prezentację z odbytych praktyk w zawodowym zespole   
     piłkarskim, 
    1.4 przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej, 
    1.5 uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów, 
    1.6  zdać przed Komisją Egzaminacyjną  PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia lekcji    
    treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem, 
    1.7 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzamin końcowy.  

 
§ 25 

Uprawnienia do organizacji kursów UEFA PRO 
 
Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA PRO przysługuje wyłącznie Szkole 
Trenerów PZPN.                                 

 
§ 26 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA  PRO 
 
1.  Kandydatem na kurs trenerów UEFA PRO może być osoba, która spełnia następujące 

kryteria: 

 1.1  posiada licencję trenera UEFA A,   

 1.2  posiada minimum wykształcenie średnie, 

 1.3  posiada udokumentowany okres pracy co najmniej jednej rundy rozgrywkowej na  

        stanowisku I-go trenera zespołu Ekstraklasy lub I Ligi, który objęła będąc asystentem tego  

        zespołu z licencją trenerską UEFA A,   

 1.4.lub posiada udokumentowany co najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku I-go trenera  

  z zespołami II ligi  lub reprezentacji Polski juniorów i młodzieżowych lub z zespołami byłej    

  Młodej Ekstraklasy,  

1.5  lub posiada udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy  na stanowisku I-go trenera z     

       zespołami minimum III Ligi, lub asystenta z zespołami Ekstraklasy,  

    1.6  lub posiada udokumentowany co najmniej 5-letni staż trenera w CLJ starszych,  

1.7 lub posiada udokumentowany minimum półroczny okres pracy w sezonie wiosennym z 

zespołem II ligi na stanowisku I-go trenera z licencją trenerską UEFA A i uzyskuje z tym 

zespołem awans do I Ligi,   

1.8.oraz przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć 

praktycznych na kursie trenerskim, 

1.9 złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 
1.10 złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania 

dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania 
bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 
Regulaminu Dyscyplinarnego, w tym w szczególności określone w art. 79 
Regulaminu Dyscyplinarnego, 



1.11 złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
   1.12.  pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej  

          oraz wywiadu. 

 
§ 27 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA PRO 
 
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 
1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych 
poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 
1.2.prowadzić dziennik kursu,  
  1.3.przedstawić multimedialna prezentację odbytego stażu w zagranicznym zawodowym klubie  
piłkarskim, 
 1.4.przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej, 
   1.5.  uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów, 
   1.6  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia jednostki    
          treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem, 
  1.7  napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową,  
  1.8  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzamin końcowy. 

 
§ 28 

Wzory dyplomów i licencji trenerskich 
UEFA C ,UEFA B, UEFA A, UEFA A Elite Youth, UEFA Goalkeeper A, UEFA PRO 

 
W przypadku  wszystkich dyplomów i licencji  UEFA obowiązują wzory zgodne z wymogami 
Konwencji Trenerskiej UEFA o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji trenerskich, (patrz Załącznik 
3).   

 
§ 29 

Traci moc uchwała X/218 Zarządu PZPN z dnia 18.08.2011 w sprawie organizacji kursów 

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

  

§ 30 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
           

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 



Załącznik 1    

Struktura kształcenia trenerów w PZPN 



 
 
 
 
Załącznik 2 
Wyciąg z Konwencji Trenerskiej UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji 
trenerskich 
 
 
Artykuł 5 – Sztab techniczny i administracyjny konwencji 
 

 
1. Każda strona konwencji zobowiązana jest mianować w pełnym lub częściowym wymiarze  
    zatrudnienia dyrektora technicznego i/lub dyrektora kształcenia trenerów o koniecznych 
    kwalifikacjach i doświadczeniu w edukacji trenerów jak również wykwalifikowanych trenerów 
    edukatorów oraz wspierający personel administracyjno-techniczny. 
2. Dyrektor techniczny lub dyrektor kształcenia trenerów wypełnia w imieniu strony konwencji  
    następujące obowiązki wobec UEFA:   

a) ustanawia i monitoruje Narodowy Program Kształcenia Trenerów (National Coach 
Education 

          Program – NCEP), 
b) przygotowuje roczny kalendarz kursów oferowanych przez stronę konwencji (kursów 

dyplomowych UEFA, kursów dokształcania i innych kursów), który zamieszcza na stronie 
internetowej strony konwencji. 

c) instruuje i przygotowuje trenerów edukatorów na terytorium strony konwencji zgodnie 
z wytycznymi UEFA.  

d) organizuje regularnie kursy wszystkich kategorii, które w ramach konwencji UEFA może 
organizować strona konwencji jak również kursy dokształcania i inne kursy spełniające  
wymogi UEFA. 

e) zapewnia informowanie UEFA oraz kluby i trenerów strony konwencji o wszystkich 
sprawach 

związanych z kształceniem trenerów. 
3. Nazwiska personelu strony konwencji zajmującego się kształceniem trenerów jak i struktura 
    organizacyjna systemu kształcenia trenerów muszą być zakomunikowane do Działu Edukacji     
    UEFA(FES Unit). 
4.  Dyrektor techniczny lub dyrektor kształcenia trenerów może w imieniu strony konwencji 
     delegować zadania specjalne do swojego personelu i specjalistów (trenerów edukatorów). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik 3                                                                                                                                                                                         
Wzory dyplomów i identyfikatorów licencji UEFA 
  
Certyfikat UEFA C  

 

Identyfikator Licencji UEFA C  
 
                             Przód                                                                                  Tył     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
Dyplom UEFA B 

 
 
Identyfikator Licencji UEFA B 
 
                                         
 
                  Przód                                                                                  Tył           
 
 
 
 
 

Uchwała nr VI/93 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie ustalenia „Harmonogramu sprzedaży oraz cen biletów na mecz towarzyski 

Polska-Grecja, w dniu 16 czerwca 2015”. 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.   Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży oraz cen biletów na mecz towarzyski Polska-Grecja 
w dniu 16 czerwca 2015 roku w Gdańsku”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  

  



         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Identyfikator Licencji UEFA A 
 
                            Przód                                                                                  Tył           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identyfikator Licencji UEFA PRO 
 
                         Przód                                                                                      Tył               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

  

  



83 
Uchwała nr IV/83 z dnia 27 kwietnia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr X/275 z dnia 4 października 2013 roku  Zarządu PZPN roku dot.  
przyjęcia Regulaminu Szkoły Trenerów PZPN  

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Regulaminie Szkoły Trenerów PZPN przyjętym Uchwałą Zarządu PZPN nr X/275 z dnia 4 
października 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:  
 
1.W par. 6 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
2.Ponadto warunkami uczestnictwa w kursach prowadzonych w Szkole są: 

a)  niekaralność za przestępstwa określone w art. 41 ust. 3 pkt. 4 ustawy o sporcie 
(tj. umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy o sporcie, lub 
określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i 
XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny);udokumentowana 
zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego, 

b) złożenie oświadczenia o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata 
postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku 
obowiązywania bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia 
dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego, zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

c) złożenie oświadczenia o pełnej  zdolności do czynności prawnych, 
d) terminowa wpłata czesnego, 
e)  minimum średnie wykształcenie.  

 
 
2.Wprowadza się wzór załącznika nr 2 do Regulaminu Szkoły Trenerów PZPN. 
 
 
II. Przyjmuje się   tekst jednolity Regulaminu Szkoły Trenerów PZPN, stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 
 
 
  



 
 
U.nr X/275 z dnia 4.10.2013r. 
zm. U. Kom. ds. Nagłych z dnia 23.10..2013r. 
zm.U.nr IV/83 z dnia 27.04.2016 r. 
 
 

Uchwała Zarządu PZPN   
z dnia 4 października 2013 roku  

 
REGULAMIN SZKOŁY TRENERÓW  

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
 
 

 
I. ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA REGULAMINU 

 
§ 1. 

Przedmiot Regulaminu 
 

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa organizację Szkoły Trenerów PZPN 
(zwanej dalej: „Szkołą”) i tok prowadzonych w Szkole kursów oraz związane z nimi prawa i 
obowiązki ich uczestników. 
 

§ 2. 
Zakres zastosowania Regulaminu 

 
1. Regulamin stosuje się do każdej osoby korzystającej z praw uczestnika kursu 

prowadzonego w Szkole.  
2. Prawa uczestnika kursu prowadzonego w Szkole nabywa się z chwilą zawarcia umowy 

ze Szkołą, do której załącznik stanowi niniejszy Regulamin, oraz złożenia oświadczenia o 
przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.  

3. Prawa uczestnika kursu traci się z chwilą:  
a) ukończenia kursu i – jeżeli jest to przewidziane programem – złożenia stosownego 

egzaminu; 
b) skreślenia z listy uczestników kursu.  

 
 

II. SZKOŁA 
 

§ 3. 
Organizacja Szkoły 

 
1. Szkoła należy do Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (dalej: PZPN), 

będącego polskim związkiem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z póź. zm.). 

2. Szkoła umiejscowiona jest w Białej Podlaskiej i znajduje się na terenie Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydziału Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej (dalej: AWF). 

3. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły, powoływany i odwoływany przez Zarząd PZPN. 
Dyrektorowi Szkoły przysługują uprawnienia związane z prowadzeniem, organizacją  
i kierowaniem Szkołą, niezastrzeżone do kompetencji innych podmiotów lub organów 
Szkoły. 

 
 
 

 



§ 4. 
Zadania i cele Szkoły 

 
1. Szkoła prowadzi specjalistyczne kursy przygotowujące trenerów piłki nożnej do 

egzaminów warunkujących uzyskanie odpowiedniej licencji trenerskiej zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami PZPN i UEFA. 

2. Zasadniczym celem działania Szkoły jest przygotowywanie i egzaminowanie trenerów 
piłki nożnej, prowadzące do uzyskania przez nich stosownych licencji trenerskich. 

3. Przygotowanie i egzaminowanie trenerów piłki nożnej prowadzone przez Szkołę  
odbywa się na podstawie programów i planów nauczania opracowanych przez Dyrektora 
Szkoły według Konwencji UEFA. 

4. Prezes PZPN i Dyrektor Szkoły wydają absolwentom poszczególnych kursów 
odpowiednie zaświadczenia, certyfikaty i dyplomy zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa polskiego oraz przepisami PZPN i UEFA. 

 
§ 5. 

Finansowanie Szkoły  
 

1. Podstawą finansowej działalności Szkoły są opłaty wnoszone przez uczestników.  
2. Działalność Szkoły może być wspierana przez sponsorów oraz dofinansowywana  

ze środków celowych, w szczególności dotacji budżetowych lub samorządowych. 
 
 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KURSÓW 
 

§ 6. 
Warunki uczestnictwa w kursach 

 
1. W kursach prowadzonych w Szkole mają prawo uczestniczyć trenerzy, którzy zostali 

zakwalifikowani i pozytywnie przeszli etap egzaminów wstępnych zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami PZPN i UEFA, w szczególności z Uchwałą nr 
X/218 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji kursów 
kształcenia trenerów piłki nożnej kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO oraz 
Konwencją Trenerską UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich i 
programu kształcenia trenerów UEFA.  

2. Ponadto warunkami uczestnictwa w kursach prowadzonych w Szkole są: 
f)  niekaralność za przestępstwa określone w art. 41 ust. 3 pkt. 4 ustawy o sporcie (tj. 

umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy o sporcie, lub określone w 
rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny);udokumentowana zaświadczeniem z 
Krajowego Rejestru Karnego, 

g) złożenie oświadczenia o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata 
postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku 
obowiązywania bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia 
dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego, zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

h) złożenie oświadczenia o pełnej  zdolności do czynności prawnych, 
i) terminowa wpłata czesnego, 
j)  minimum średnie wykształcenie.  

 
§ 7. 

Prawa uczestników kursów 
 

1. Uczestnicy kursów są uprawnieni do: 
a) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z odpowiednim programem kursu; 
b) przystąpienia do egzaminu; 
c) uzyskania licencji trenerskiej po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym; 



d) korzystania z biblioteki i czytelni AWF; 
e) otrzymania kompletu strojów oraz tzw. pakietu powitalnego. 

2. Uczestnicy kursów mogą korzystać  ze swoich uprawnień, o których mowa w punkcie 1d, 
w związku z udziałem w kursach i szkoleniach oraz przygotowaniem do egzaminu, a nie 
dla realizacji innych celów. 

 
§ 8. 

Obowiązki uczestników kursów 
 

1. Podczas pobytu w Szkole i uczestniczenia w kursach ich uczestnicy są zobowiązani  
do: 
a) przestrzegania dyscypliny wewnętrznej Szkoły; 
b) obecności, punktualności oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 
c) systematycznego zwiększania swojej wiedzy; 
d) dbania o wizerunek Szkoły, PZPN; 
e) udziału w zajęciach w jednolitych strojach Szkoły Trenerów oraz obuwiu sportowym. 

2. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia przez uczestnika kursu zapisów 
niniejszego regulaminu, a w szczególności przekroczenia 10% nieobecności 
(usprawiedliwionych) ogólnej liczby godzin zajęć, uczestnik kursu zostanie relegowany 
(usunięty) ze Szkoły i w konsekwencji traci prawo do otrzymania licencji, zaświadczenia, 
certyfikatu lub dyplomu. W powyższym przypadku uczestnik nie ma prawa do zwrotu 
wniesionych opłat. Decyzje o relegowaniu uczestnika kursu  
ze Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.  

3. Uczestnik kursu z chwilą jego ukończenia przenosi na PZPN bez konieczności składania 
odrębnego oświadczenia nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wszelkich dzieł 
stworzonych przez niego w czasie kursu (np. prac, prezentacji, innych materiałów 
stworzonych podczas zajęć w Szkole), zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.). 

 
§ 9. 

Opłaty i koszty 
 

1. Uczestnicy kursów są zobowiązani do terminowej wpłaty czesnego. Czesne stanowi 
łączne wynagrodzenie dla PZPN za zrealizowanie przez Szkołę na rzecz Uczestnika 
świadczeń określonych w § 7 ust. 1. Uczestnik kursu uiszcza czesne w dwóch ratach, w 
terminach i na rachunek wskazany przez Dyrektora Szkoły. W drodze indywidualnej 
decyzji Dyrektora Szkoły czesne może zostać uiszczone  przez Uczestnika Kursu w 
większej ilości rat niż dwie, bądź jednorazowo w odrębnie ustalonym przez Dyrektora 
Szkoły terminie.  

2. Uczestnicy kursów samodzielnie ponoszą koszty dojazdu, zakwaterowania  
i wyżywienia oraz materiałów dydaktycznych potrzebnych podczas uczestnictwa  
w kursach. 

 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 10. 
Dane osobowe 

 
1. Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

na potrzeby Szkoły, w celach związanych z przeprowadzeniem kursów. 
2. Uczestnik kursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji. 
3. Dane osobowe uczestników kursów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Polski 



Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-
366 Warszawa). 

 
§ 11. 

Interpretacja Regulaminu 
 
 

1. Przepisy Regulaminu należy interpretować i stosować zgodnie z zadaniami i celami 
Szkoły. 

2. Dokonywanie wiążącej wykładni Regulaminu należy do kompetencji Zarządu PZPN. 
 

§ 12. 
Zmiana Regulaminu 

 
 

Dokonywanie zmian Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu PZPN. 
 

§ 13 
Ustalenia końcowe 

 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Zarząd PZPN. 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO REGULAMINU SZKOŁY TRENERÓW PZPN 

 
 

OŚWIADCZENIE  
UCZESTNIKA KURSU W SZKOLE TRENERÓW PZPN 

O PRZESTRZEGANIU REGULAMINU ORAZ ZACHOWANIU POUFNOŚCI  
 
Niniejszym, w związku z uczestnictwem w kursie „______________________”, organizowanym i 
prowadzonym przez Szkołę Trenerów PZPN, oświadczam, że: 
 

1) zapoznałem się z Regulaminem Szkoły Trenerów PZPN, akceptuję jego 
postanowienia i zobowiązuje się go przestrzegać  

 
2) przyjmuję do wiadomości, że Regulamin Szkoły Trenerów PZPN stanowi integralną 

część umowy zawartej przeze mnie ze Szkołą Trenerów PZPN w związku  
z uczestnictwem w wyżej wymienionym kursie; 

 
3) zobowiązuję się do zachowania poufności treści wyżej wymienionej umowy 

(stanowiącej łącznie Regulamin Szkoły Trenerów PZPN oraz niniejsze 
oświadczenie); 

  
4) zobowiązuję się do niewykorzystywania informacji uzyskanych podczas kursów  

w Szkole Trenerów PZPN w celach innych niż związane ze szkoleniem sportowym.    
 
 
Data: ____________________  
 
 
Imię i nazwisko uczestnika kursu: _______________________________________ 
 
 
Podpis uczestnika kursu:____________________  
 
  



 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 

DO REGULAMINU SZKOŁY TRENERÓW PZPN 
 
 

OŚWIADCZENIE  
UCZESTNIKA KURSU W SZKOLE TRENERÓW PZPN 

DOTYCZĄCE POSTĘPOWAŃ DYSCYPLINARNYCH DOTYCZĄCYCH 
PRZEWINIENIA KORUPCJI W SPORCIE 

 
Niniejszym, w związku z uczestnictwem w kursie „______________________”, organizowanym i 
prowadzonym przez Szkołę Trenerów PZPN, oświadczam, że: 
 

1) wobec mojej osoby nie zostało wszczęte lub nie toczy się aktualnie postępowanie 
dyscyplinarne  za przewinienia korupcji w sporcie, określone w Art. 79 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN;  

 
2) wobec mojej osoby nie obowiązuje kara bezwzględnej dyskwalifikacji na okres powyżej 6 

miesięcy, za przewinienia korupcji w sporcie, określone w Art. 79 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN;  

 
 
 
Data: ____________________  
 
 
Imię i nazwisko uczestnika kursu: _______________________________________ 
 
 
Podpis uczestnika kursu:____________________  
 
 
 
 

84 
Uchwała  nr  IV/84  z dnia 27 kwietnia  2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie  obowiązków informacyjnych organów dyscyplinarnych PZPN 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Niniejszym zobowiązuje się Rzecznika Dyscyplinarnego oraz organy dyscyplinarne Polskiego 
Związku Piłki Nożnej tj.: Komisję Dyscyplinarną i Najwyższą Komisję Odwoławczą do bieżącego 
informowania  stosownych organów licencyjnych PZPN, w tym: Komisji ds. Licencji Klubowych, 
Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych, Komisji Technicznej, Zespołu ds. Kształcenia i 
Licencjonowania Trenerów, Zespołu Medycznego,  Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów o 
wszczęciu, trwaniu i sposobie zakończenia  postępowań dyscyplinarnych za przewinienia korupcji 
w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych za przewinienia dyscyplinarne, w tym  
określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego w szczególności wobec  kandydatów na kursy 
instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej oraz innych  osób  podlegających systemowi 
licencyjnemu PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

 



85 
Uchwała nr IV/85 z dnia 27 kwietnia  2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych   
 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.  Powierza Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację XXXI Turnieju U-17 o Puchar 
Syrenki, zaplanowanego od   29 sierpnia do 4 września 2016 roku. 
 
II. Powierza  Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju UEFA U-19 
QUALIFYING ROUND, zaplanowanego od 6 do 11 października 2016 2016 roku. 
 
III. Powierza Wielkopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację turnieju kwalifikacyjnego do 
Mistrzostw Europy Kobiet do lat 19, WU-19, zaplanowanego od 14 do 21 września 2016 roku. 
 
IV. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
  
V.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji 
dot. lokalizacji ww. meczów  reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez 
organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

86 
Uchwała  nr IV/86  z dnia 27 kwietnia  2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  uchwalenia zmian w „Podręczniku Licencyjnym PZPN dla klubów Ekstraklasy”  

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W „Podręczniku Licencyjnym PZPN dla klubów Ekstraklasy” przyjętym Uchwałą  nr XII/195 z 
dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się zmiany, 
stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

87 
Uchwała  nr IV/87  z dnia 27 kwietnia  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 24 maja 2016 roku 
w Warszawie.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
 
 
 
 
 



88 
Uchwała nr IV/88 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr I/28 z dnia 16 

stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
 dot. zasad i trybu obsługi Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 

 
Na podstawie art.76 par. 3 ) Statutu PZPN postanawia się co następuje: 
 
 
I.W Uchwale nr I/28 z dnia 16 stycznia 2013  roku  Zarządu PZPN dot. zasad i trybu obsługi 
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.W par. 8 ust .ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
 
1. Rada Funduszu składa się od 5 do 7  osób. 
2. Przewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych  członków Rady Funduszu  powołuje i 
odwołuje Zarząd PZPN na wniosek Klubu Seniora PZPN.    
 
 
 
II.Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt  I nie ulegają zmianie. 
 
III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek                                                         
tj. U nr I/28 z 16.01.2013r. 

zm. U nr IV/88 z 27.04.2016r. 
 

Uchwała nr I/28 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zasad i trybu obsługi Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 

 
Na podstawie art. 76 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
§ 1 
W ramach PZPN funkcjonuje Fundusz Pomocy Koleżeńskiej, zwany dalej „Funduszem”. 
 
§ 2 
Celem Funduszu jest wypłacanie zapomóg finansowych dla znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej byłych reprezentantów kraju, sędziów, trenerów, instruktorów, działaczy piłkarskich 
lub pracowników PZPN. 
 
 
§ 3 
Funduszem objęci są sędziowie, trenerzy, instruktorzy i działacze piłkarscy, działający w 
przeszłości lub aktualnie w strukturach PZPN.  
 
§ 4 
Na realizację świadczeń z Funduszu mogą być przyznawane środki przewidziane w art. 76 § 2 
Statutu PZPN ujęte w preliminarzu budżetowym przyjmowanym przez Walne Zgromadzenie 
PZPN. 
 
§ 5 
Szczegółowy sposób prowadzenia dokumentacji finansowej określają odrębne przepisy 
wewnętrzne PZPN.  
 
§ 6 
1. Pomoc finansowa z Funduszu przyznawana jest osobom, które w szczególności: 
a) z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, 



b) wymagają stałej opieki lekarskiej, 
c) z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą wykonywać pracy zawodowej, stanowiącej 
dotychczas jedyne dla nich źródło utrzymania, 
d) wymagają pomocy ze względów humanitarnych. 
2. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach pomoc finansowa może być przyznana także 
współmałżonkom osób, o których mowa w §2 nin. Uchwały.  
 
§ 7 
Umotywowane wnioski o przyznanie pomocy finansowej winny być składane do Rady Funduszu, 
powołanej dla zapewnienia obsługi Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.   
 
§ 8  
1. Rada Funduszu składa się od 5 do 7  osób. 
2. Przewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych  członków Rady Funduszu  powołuje i 
odwołuje Zarząd PZPN na wniosek Klubu Seniora PZPN.    
3. Przewodniczący kieruje całokształtem prac Rady Funduszu i reprezentuje ją na zewnątrz.  
4. Posiedzenia Rady Funduszu zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego 
nieobecności Sekretarz lub wyznaczony członek Rady.  
 
§ 9 
Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  
 
§ 10  
Posiedzenie Rady Funduszu jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej 3 członków. 
 
§ 11  
Uchwały Rady Funduszu w sprawie zasadności przyznania lub odmowy udzielenia pomocy 
finansowej oraz określenia rodzaju i wysokości świadczenia pieniężnego zapadają zwykłą 
większością głosów. 
 
§ 12 
W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 
 
§ 13 
Do reasumpcji uchwały potrzebna jest większość 2/3 obecnych członków Rady Funduszu w 
czasie głosowania. 
 
§ 14 
1. Z posiedzenia Rady Funduszu sporządza się protokół, który po przyjęciu przez Radę i 
podpisaniu przez Przewodniczącego posiedzenia i Sekretarza stanowi jedyny dowód ważności 
podjętych na nim decyzji i uchwał.  
2. Protokół z każdego posiedzenia Rady stanowi integralną cześć prowadzonej dokumentacji 
finansowej Funduszu. 
 
§ 15 
Sekretarz Generalny PZPN zabezpiecza funkcjonowanie Funduszu od strony techniczno-
organizacyjnej i sprawozdawczo-finansowej. 
           
§ 16 
1. Świadczenia z Funduszu mają w zasadzie jednorazową postać pieniężną. 
2. W wyjątkowych przypadkach pomoc finansowa z Funduszu może mieć również charakter stały 
lub okresowy. 
3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust.2 oraz przekraczająca zwyczajowo przyznawane 
jednorazowe zapomogi  jest udzielana po zasięgnięciu opinii Klubu Seniora. 
 
 
 



§ 17  
O wysokości przyznanego osobie uprawnionej świadczenia decyduje każdorazowo Rada 
Funduszu, która przekazuje podjętą uchwałę lub decyzję do Departamentu Finansowego PZPN. 
 
§ 18 
1. Całość działalności Funduszu podlega corocznej kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej PZPN, 
przeprowadzanej z punktu widzenia prawidłowości i rzetelności jego prowadzenia. 
2. Merytoryczny nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje Klub Seniora PZPN. 
 
§ 19 
Kadencja Rady Funduszu jest równa kadencji Zarządu PZPN.  
 
§ 20 
Wszelkie zmiany niniejszej Uchwały wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 21 
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje wyłącznie Zarządowi PZPN.  
 
§ 22 
Tracą moc:  
1. Uchwała Komitetu Wykonawczego PZPN z dnia 29.10.1990 r. w sprawie utworzenia 
Piłkarskiego Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.   
2. Uchwała Komitetu Wykonawczego PZPN z dnia 29.10.1990 r. w sprawie Regulaminu Rady 
Piłkarskiego Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.      
   
§ 23 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
       
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

89 
Uchwała nr IV/89 z dnia 27 kwietnia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie uzupełnienia składu Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Przewodniczącego Klubu Seniora PZPN do składu  Rady Funduszu Pomocy 
Koleżeńskiej powołuje się pp.: Henryka Apostela i Ryszarda Kosińskiego. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek   
 

90 
Uchwała nr IV/90 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr 

XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej 

występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych 
 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza 
obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych: 
 

1. Pkt V otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 



W rozumieniu niniejszej uchwały, zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej 
oznacza zawodnika posiadającego obywatelstwo inne niż kraju członka Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu tj. 
kraju innego niż: 

1) Austria, 
2) Belgia, 
3) Bułgaria, 
4) Chorwacja, 
5) Cypr, 
6) Czechy, 
7) Dania, 
8) Estonia, 
9) Finlandia, 
10) Francja, 
11) Grecja, 
12) Hiszpania, 
13) Holandia, 
14) Irlandia, 
15) Islandia, 
16) Liechtenstein, 
17) Litwa, 
18) Luksemburg, 
19) Łotwa, 
20) Malta, 
21) Niemcy, 
22) Norwegia, 
23) Polska, 
24) Portugalia, 
25) Rumunia, 
26) Słowacja, 
27) Słowenia, 
28) Szwajcaria, 
29) Szwecja, 
30) Węgry, 
31) Wielka Brytania, 
32) Włochy. 

 
2. Dotychczasowy Pkt V otrzymuje numerację VI. 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
t.j.U nr XI/300 z 22.11.2013 r. 
zm.U nr I/11 z 29.01.2014 r. 
zm.U nr VIII/142 z 14.07.2015 r. 
zm.U nr IV/90 z 27.04.2016 r. 
 
Uchwała nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej 
występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W sezonie 2015/2016 do każdego klubu, bez względu na klasę rozgrywkową może być 
potwierdzonych  i uprawnionych dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii 



Europejskiej, przy czym w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować 
równocześnie na boisku: 
 

1) W rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Polski na szczeblu centralnym - 3 zawodników-
cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, 

 
2) W rozgrywkach I, II, III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski na 

szczeblu ZPN - 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej, 
 

3) W rozgrywkach Ekstraligi kobiet i Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym -  
3 zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej, 

 
4) W rozgrywkach I ligi kobiet i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski kobiet na 

szczeblu ZPN - 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej, 
 

5) W rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu i Pucharu Polski na szczeblu centralnym - 2 
zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, 

 
6) W rozgrywkach I i II Polskiej Ligi Futsalu i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu 

Polski na szczeblu ZPN - 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej, 
 

7) W rozgrywkach Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet i Pucharu Polski Kobiet na szczeblu 
centralnym - 2 zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej, 

 
8) W rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu kobiet i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu 

Polski Kobiet na szczeblu ZPN - 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii 
Europejskiej. 

 
 
II. Od sezonu 2016/2017 do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być 
potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii 
Europejskiej, przy czym w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować 
równocześnie na boisku: 
 

1) W rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Polski na szczeblu centralnym - 2 zawodników-
cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, 

 
2) W rozgrywkach I, II, III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski na 

szczeblu ZPN - 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej, 
 

3) W rozgrywkach Ekstraligi kobiet i Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym -  
2 zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej, 

 
4) W rozgrywkach I ligi kobiet i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski kobiet na 

szczeblu ZPN - 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej, 
 

5) W rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu i Pucharu Polski na szczeblu centralnym - 1 
zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej, 

6) W rozgrywkach I i II Polskiej Ligi Futsalu i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu 
Polski na szczeblu ZPN - 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej, 

7) W rozgrywkach Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet i Pucharu Polski Kobiet na szczeblu 
centralnym - 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej, 

8) W rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu kobiet i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu 
Polski kobiet na szczeblu ZPN - 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii 
Europejskiej. 

 



III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, 
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu ZPN, IV ligi 
lub niższej klasy rozgrywkowej, może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu 
mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii 
Europejskiej z danego klubu. 
 
 
IV. Zawodnik - cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i 
uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w 
której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi  
i niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru Unii 
Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika 
dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika- cudzoziemca w Polsce. 
 
V. W rozumieniu niniejszej uchwały, zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii 
Europejskiej oznacza zawodnika posiadającego obywatelstwo inne niż kraju członka Unii 
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu tj. kraju innego niż: 

1) Austria, 
2) Belgia, 
3) Bułgaria, 
4) Chorwacja, 
5) Cypr, 
6) Czechy, 
7) Dania, 
8) Estonia, 
9) Finlandia, 
10) Francja, 
11) Grecja, 
12) Hiszpania, 
13) Holandia, 
14) Irlandia, 
15) Islandia, 
16) Liechtenstein, 
17) Litwa, 
18) Luksemburg, 
19) Łotwa, 
20) Malta, 
21) Niemcy, 
22) Norwegia, 
23) Polska, 
24) Portugalia, 
25) Rumunia, 
26) Słowacja, 
27) Słowenia, 
28) Szwajcaria, 
29) Szwecja, 
30) Węgry, 
31) Wielka Brytania, 
32) Włochy. 

 
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr IV/91 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr 

IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną: 
 

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

 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki 
Nożnej prowadzącego dane rozgrywki, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do 
rozgrywek drużynę w kategorii seniorów może rozpocząć rozgrywki mistrzowskie od klasy A, 
klasy okręgowej lub IV ligi. 
 

2. Skreśla się ust. 3 w § 17. 

 

3. Dotychczasowy ust. 4 w § 17 otrzymuje numerację 3 i nowe następujące brzmienie: 

Zasady określone w ust. 2 nie dotyczą klubów, których drużyna uczestniczyła wcześniej w 

rozgrywkach w kategorii seniorów, za wyjątkiem zgłoszenia drużyny rezerw. 

 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tj. U. nr IX/140 z 3 i 7 .07.2008 r.  

zm. U. nr IV/126 z 5.03.2009 r.  

zm. U nr VI/87 z 20.05.2010 r.  

zm. U nr VII/105 z 24.06.2010 r.  

zm. U nr III/26 z 17.02.2011 r.  

zm. U nr V/73 z 5.04.2011 r.  

zm. U nr IX/180 z 30.06.2011 r.  

zm. U nr XVI/294 z 15.12.2011 r.  

zm. U nr V/93 z 15.05.2012 r.  

zm. U nr VI/168 z 05.06.2013 r.  

zm. U nr VII/182 z 20.06.2013r. 

zm.U.nr VIII/221 z 10.07.2013 r. 

zm.U.nr V/80 z 26.05.2014 r. 

zm.U.nr X/169 z 12.10.2015 r. 

zm.U nr IV/91 z 27.04.2016 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 właściwego związku piłki nożnej oraz PZPN uczestniczące 

we współzawodnictwie sportowym zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o sporcie muszą posiadać 

formę osób prawnych.  

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: Centralna Liga Juniorów,  

c) juniorzy młodsi – klubowe mistrzostwa Polski z udziałem mistrzów poszczególnych związków 

piłki nożnej,  

d) reprezentacje juniorów: Puchar im. Kazimierza Deyny, Puchar im. Kazimierza Górskiego, 

Puchar im. Włodzimierza Smolarka.  

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których 

mowa w ust. 1 pkt b) – d) właściwym związkom piłki nożnej.  

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 Ekstraklasy oraz jest upoważniona 

do prowadzenia rozgrywek o Puchar Ekstraklasy i 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 mistrzowskich mogą 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. 7. Zasada ta może być zmieniona przez 

Zarządy ZPN w odniesieniu do rozgrywek prowadzonych przez Związek.  

7. Stosuje się następujące zasady:  

a) kluby Ekstraklasy mogą posiadać drużynę rezerwową do II ligi włącznie;  

b) kluby I ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do III ligi włącznie,  

c) kluby II ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do IV ligi włącznie,  



d) kluby III ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do ligi okręgowej włącznie, etc.  

e) we wszystkich przypadkach spadku pierwszej 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,  

f) drużyna rezerwowa nie może występować w lidze lub klasie, w której uczestniczy w 

rozgrywkach I zespół klubu.  

8. Zarząd PZPN, uwzględniając stosowne przepisy licencyjne, ustala liczbę zespołów 

młodzieżowych dla klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN i Związki 

Piłki Nożnej.  

9. 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) Komisji ds. 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) Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej 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. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub właściwym organom związków piłki 

nożnej.”  

 

§ 3  

1. W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować klub wyłącznie piłkarze 

zgłoszeni i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet.  

2. Zawodnik może być zgłoszony i potwierdzony dla klubu jeżeli ukończył 7 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, który ukończył 15 rok życia, po spełnieniu 
wszystkich poniższych warunków: 

a) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej; 

4. Zasady występów juniorek w zespołach seniorskich określają szczegółowo regulaminy 

rozgrywek prowadzonych przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.  



5. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nie potwierdzonego w systemie Extranet 

na okres 30 dni od momentu zgłoszenia zawodnika przez klub. Warunkowe uprawnienie 

zawodnika następuje bez prawa uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, do którego został on 

warunkowo uprawniony do czasu potwierdzenia go w systemie Extranet.  

6. W przypadku nie potwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie, o którym mowa w 

pkt 4, organ prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie zawodnika.  

 

§ 4  

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 zawodnik, który ukończył 19 rok życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub 
pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu 
innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego 
meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na 
pozycji bramkarza);  
2. Jeżeli zawodnik, który nie ukończył 19 roku życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub 
pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu 
innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego 
meczu, w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników 
występujących na pozycji bramkarza);  
3. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 
zawodników występujących na pozycji bramkarza); 
4. Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych spotkań 
mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników 
uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych); 
5. Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy 
niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych 
spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników 
uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). 
 

§ 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. Organy związków piłki nożnej, właściwe do spraw gier i ewidencji, prowadzą wykazy boisk i 

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 mogą być rozgrywane wyłącznie na boiskach 

zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu określonym w 

jego statucie lub wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.  



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.  

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, państwowej bądź samorządowej 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 odpowiednio właściwy organ ligi zawodowej, Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego 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, o ile przepisy 

szczególne nie stanowią inaczej, 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.  

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.  

17) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i 

kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym 

orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, zgodnie z postanowieniami 

Uchwały nr VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich 

uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy PZPN oraz 

Uchwały 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 i młodzieżowych i dziecięcych.  

18) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu 

zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry.  

19) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od 

wymaganej liczba zawodników młodzieżowych.  

20) drużyny gospodarza, który nie dokona przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania sędziów, 

obserwatorów i delegatów, a z tego powodu zawody zostaną odwołane - w przypadku jeśli 

regulamin rozgrywek nakłada na klub obowiązek dokonania takiej opłaty,  

7. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 19, od uznania winy klubu należy odstąpić w 

sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na 

innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku 

gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników 

młodzieżowych składzie osobowym.  

8. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 

walkowerem.  

9. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower – 

utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.  

10. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej 

decyzji.  

11. 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.  

12. 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. 6 pkt 2 lub 9, organ prowadzący 

rozgrywki może jej nakazać zwrócenie wydatków poniesionych przez gospodarza oraz 

odszkodowania za utracony udokumentowany dochód z nieodbytych zawodów.  

 



§ 9  

1. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do zawodów, które są 

odnotowywane w załączniku do sprawozdania sędziego 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 opisane w załączniku do sprawozdania sędziego 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, Pucharu Ekstraklasy i Superpucharu pierwszą instancją jest 

Komisja Ligi Ekstraklasy SA, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;  

2) w rozgrywkach I i II ligi oraz Pucharu Polski na szczeblu centralnym pierwszą instancją jest 

Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa 

Komisja Odwoławcza 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 Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego 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 Komisja ds. 

Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa Komisja 

Odwoławcza PZPN;  

6) skreślony  

7) skreślony  

8) w rozgrywkach prowadzonych przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego pierwszą instancją jest 

Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego, drugą odpowiednio według właściwości Komisja ds. 

Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN lub Komisja Dyscyplinarna PZPN;  

9) w rozgrywkach prowadzonych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN pierwszą 

instancją są odpowiednio Sekcja Gier lub Sekcja Dyscypliny działające w ramach Komisji ds. 

Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, drugą odpowiednio według właściwości Komisja ds. Rozgrywek i 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN lub Komisja Dyscyplinarna 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.  

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. W rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi i Pucharu Polski na szczeblu centralnym, na ławce 

rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 

trener pierwszego zespołu, posiadający  licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we 

właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, spośród osób 

pełniących następujące funkcje:  



a) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o 
których mowa we właściwych przepisach licencyjnych, 

b) Lekarz, posiadający  licencję PZPN, 
c) Trener bramkarzy, 
d) Trener przygotowania fizycznego, 
e) Drugi asystent trenera, 
f) Kierownik drużyny, 
g) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia, 
h) Masażysta, 
i) Drugi masażysta.  

 

Jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego może otrzymać dodatkowe trzy miejsca 

dla swego sztabu, na których mogą zasiadać wyłącznie osoby wskazane w pkt. a) - i). 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 wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w 

sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. 

 

Do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób do pełnienia określonej funkcji 

upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny zawodów. 

4. W rozgrywkach innych niż wskazane w ust. 3, na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami 

rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 7 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. 

5.Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych.  

6. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce rezerwowych spoczywa na sędziach 

prowadzących zawody.  

7. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodników niż 11, jednak nie mniejszą niż 

7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są 

wpisani do sprawozdania sędziowskiego.  

8. Wymiana zawodników powinna być sygnalizowana za pomocą tablic z numerami zawodnika 

wchodzącego do gry i zawodnika schodzącego z boiska (dotyczy szczebla centralnego).  

9. W rozgrywkach piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 12 

ust. 1)-8) 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.  

 

§ 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  

O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, stosuje się następujące zasady:  

1. Zawody w rozgrywkach mistrzowskich rozgrywane są systemem mecz i rewanż (każda 

drużyna rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość).  

2. W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli i kategorii wiekowych stosuje się 

następującą punktację: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za mecz nierozstrzygnięty – 

jeden punkt, a za przegraną – zero punktów.  

3. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W 

przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 

decydują:  

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, 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.  

4. Przed rozpoczęciem rozgrywek właściwy organ prowadzący rozgrywki ogłasza regulamin tych 

rozgrywek, który nie może być zmieniany w czasie ich trwania.”  

 

§ 17  

1.Klub zgłaszający się do PZPN rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od najniższej klasy w danym 
związku piłki nożnej. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego Wojewódzkiego 
Związku Piłki Nożnej prowadzącego dane rozgrywki, klub zgłaszający się do PZPN lub 
zgłaszający do rozgrywek drużynę w kategorii seniorów może rozpocząć rozgrywki 
mistrzowskie od klasy A, klasy okręgowej lub IV ligi. 
3.Zasady określone w ust. 2 nie dotyczą klubów, których drużyna uczestniczyła wcześniej 
w rozgrywkach w kategorii seniorów, za wyjątkiem zgłoszenia drużyny rezerw.  
 

§ 18  

1. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna 

drużyna tego samego klubu.  

2. (skreślony)  

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.  

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej 

winy, zostanie 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). O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, powołanie do pierwszej reprezentacji, 

reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze eliminacyjne i turniej finałowy juniorów U-17 i U-19, a 

także na zgrupowania poprzedzające ww. imprezy, co najmniej trzech zawodników jednego klubu 

bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry w klubie do 

rozgrywek seniorów, w których odrębne przepisy związkowe wprowadzają obowiązek udziału w 

meczach takich zawodników, może  

stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu 

zawodów na inny, wyznaczony z urzędu przez organ prowadzący rozgrywki. Organ prowadzący 



rozgrywki przy podejmowaniu decyzji uwzględnia właściwe przepisy oraz terminy FIFA w tym 

zakresie.  

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:  

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. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym jest obowiązany do uzyskania 

orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym 

współzawodnictwie. Przed zawodami, sędziemu należy dostarczyć potwierdzenie posiadania 

przez zawodników aktualnych badań lekarskich.  

 

 

§ 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. osoby posiadające uprawnienia do sprawowania opieki medycznej uzyskane zgodnie z 

przepisami państwowymi – w pozostałych klasach rozgrywkowych.  

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 który 

zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez drużynę tego klubu.  

Odpowiednio, obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust 1 spoczywa na 

właściwym Związku Piłki Nożnej, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez 

reprezentację tego Związku.  

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:  

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 

 

 
 

 


