
 KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IV/2017 
Z DNIA 20 KWIETNIA 2017 ROKU 

 
 
Spis treści:  
 
1.Uchwała  nr IV/60 z dnia  20 kwietnia  2017  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 20.04.2017 roku . 

2.Uchwała nr IV/61 z dnia 20 kwietnia 2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN. 
3.Uchwała nr IV/62 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
dot. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. Zasad 
regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej . 
4.Uchwała nr IV/63  z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących 
w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 
5.Uchwała nr IV/64 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2017/2018. 

6.Uchwała nr IV/65 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożne j w 
sprawie upoważnienia Zarządów wojewódzkich związków piłki nożnej do przyjęcia 
regulacji w sprawie podwyższenia wieku sędziów piłki nożnej i obserwatorów 
uprawniającego do prowadzenia (oceny) zawodów piłki nożnej IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych. 
7.Uchwała nr IV/66 z dnia 20 kwietnia 2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych .   
8.Uchwała  IV/67  z dnia  20 kwietnia 2017   roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  ustalenia terminu  kolejnego  posiedzenia  Zarządu PZPN. 
9.Uchwała  nr  IV/68  z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie  podziału środków, przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017  związanych ze szkoleniem zawodników 
w ramach Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i 
współzawodnictwa młodzieży. 

  



 

60 
Uchwała  nr IV/60 z dnia  20 kwietnia  2017  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 20.04.2017 roku  
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 20.04.2017 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

61 
Uchwała nr IV/61 z dnia 20 kwietnia 2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego Delegatów PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 7) w zw. art. 33 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 

I.  Zwołuje się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN, które odbędzie się w 
dniu   26 października 2017  roku (czwartek)  o godz.11:00  - w I terminie i o godz. 11:30 – w II 
terminie. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
 
 

62 

Uchwała nr IV/62 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 
w sprawie zmiany Uchwały nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. Zasad regulujących 

stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej  
 
Na podstawie art.36 par.1 pkt 9)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 
I. W Uchwale nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy 
klubem sportowym a trenerem piłki nożnej wprowadza się następujące zmiany:  
 
1.Art. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
Art. 9 

1.Trener może w trakcie jednej rundy sezonu piłkarskiego świadczyć usługi trenerskie lub z nimi 
związane tylko w jednym klubie występującym w tej samej grupie  danej klasy rozgrywkowej, 
chyba że rozwiązanie z nim  kontraktu  nastąpiło przed pierwszym meczem ligowym w danej 
rundzie.  
2. W sytuacji rozwiązania kontraktu w trakcie rundy rozgrywkowej, po pierwszym meczu ligowym 
w danej rundzie, trener nie może być zatrudniony lub pełnić funkcji społecznej w innym klubie, 
występującym w tej samej grupie  danej klasy rozgrywkowej,  do czasu zakończenia rundy, w 
trakcie której nastąpiło rozwiązanie kontraktu. 
3. Nieprzestrzeganie zasad, o których mowa w ust.1 i 2, stanowi rażące naruszenie prawa  

związkowego i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także skutkuje wstrzymaniem licencji 
trenerskiej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN na okres 1 roku.  
 
2.Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 



II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
              Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
tj. U. nr XII/189 z dn.12.12.2014 r. 
zm. U nr IV/62 z dn. 20.04.2017 r. 
 
 

Uchwała 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  

 

Na podstawie art.36 par.1 pkt 9)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Niniejszym przyjmuje się  „Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem 
piłki nożnej” stosowane w polskiej piłce nożnej na szczeblu rozgrywek krajowych oraz 
wojewódzkich, mające następującą treść:                          
 
 
Rozdział I  - Postanowienia ogólne  
 

Art.1 

 
1.Niniejsze przepisy regulują stosunki prawne pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki 
nożnej świadczącym usługi trenerskie na podstawie kontraktu trenerskiego.  
2.  Postanowienia nin. Uchwały  określają w szczególności prawa i obowiązki stron wynikające z 
kontraktu cywilnoprawnego jako podstawowej formy świadczenia usług trenerskich w polskiej 
piłce nożnej. Kontrakt trenerski może mieć również postać umowy o pracę, realizowanej przy 
uwzględnieniu przepisów Kodeksu pracy i innych norm prawa pracy.   
3. Postanowienia nin. Uchwały nie wykluczają możliwości świadczenia usług t renerskich, innych 
niż prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II, III, IV ligi piłki nożnej jedenastoosobowej oraz zespołu 
biorącego udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów na podstawie umowy cywilnoprawnej 

nie będącej kontraktem trenerskim. Osoby realizujące funkcje trenerskie na tej podstawie nie są 
jednak objęte ochroną prawną Związku wynikającą z dyspozycji nin. Uchwały.    
4. Postanowienia nin. Uchwały stosuje się odpowiednio w  relacjach między wojewódzkimi 
związkami piłki nożnej a trenerami świadczącymi na  rzecz ich reprezentacji  usługi trenerskie.  
 

Art. 2 
 
W rozumieniu niniejszych przepisów:  
 
1. trenerem piłki nożnej jest osoba posiadająca kwalifikacje określone odrębnymi przepisami 

PZPN, która na podstawie uzyskanej od Związku licencji może prowadzić zespół piłkarski lub być 
asystentem trenera, jak również pełnić w szczególności funkcje trenera: bramkarzy, 
przygotowania fizycznego oraz zespołów młodzieżowych.     
 
2. klubem piłkarskim ( zwanym także w dalszej części uchwały „klubem” lub „ klubem 
sportowym”)   jest uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej osoba prawna 
będąca stowarzyszeniem kultury fizycznej, stowarzyszeniem, spółką akcyjną (sportową spółką 
akcyjną), spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub mająca inny status prawny, zgodnie z 
uchwałą Zarządu PZPN o członkostwie.  
 
3. klubem piłkarskim szczebla centralnego – jest klub Ekstraklasy, I lub II ligi piłki nożnej 

uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, lub w 
przypadku najwyższej klasy rozgrywkowej – na podstawie umowy przez Spółkę Ekstraklasa S.A, 
jak również klub biorący udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.   
 



4. kontraktem trenerskim (zwanym w dalszej części uchwały także „kontraktem”) jest umowa 

cywilnoprawna zawarta pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej, realizowana na 
podstawie postanowień nin. Uchwały przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
względnie umowa o pracę wypełniana przez strony kontraktu zgodnie z dyspozycjami nin. 
Uchwały przy odpowiednim zastosowaniu przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie 
rozwiązania stosunku pracy.  
 
5. licencją trenerską jest zezwolenie udzielone przez PZPN lub z jego upoważnienia przez 
wojewódzkie związki piłki nożnej  na prowadzenie zespołu piłkarskiego w danej klasie 
rozgrywkowej lub pełnienie innej funkcji  trenerskiej  na podstawie odrębnych przepisów PZPN.  
 

6. sezon piłkarski oznacza okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku 
kalendarzowego, składający się z rundy jesiennej: od 1 lipca do 31 grudnia oraz z rundy 
wiosennej: od 1 stycznia do  30 czerwca.  
 
Rozdział II – Kontrakt trenerski 
 

Art.3 
 
1.Kontrakt trenerski określa podstawowe prawa i obowiązki stron w  relacjach pomiędzy klubem 
sportowym a świadczącym na jego rzecz usługi trenerem piłki nożnej.  

2. Kontrakt może mieć postać profesjonalnego lub amatorskiego kontraktu trenerskiego.  
3. Profesjonalnym kontraktem trenerskim jest umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę  
zawierana obligatoryjnie przez klub sportowy z pierwszym trenerem prowadzącym zespół 
Ekstraklasy, I i II ligi piłki nożnej jedenastoosobowej, jak również z pierwszym trenerem 
prowadzącym zespół uczestniczący w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, zaś fakultatywnie z 
każdym innym trenerem piłki nożnej.   
4. Amatorskim kontraktem trenerskim jest umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę zawierana 
obligatoryjnie przez klub sportowy z trenerem prowadzącym zespół III lub IV ligi piłki nożnej 
jedenastoosobowej –  którego nie łączy z klubem podpisany profesjonalny kontrakt trenerski -  a 
fakultatywnie z każdym innym trenerem piłki nożnej, z wyłączeniem trenerów prowadzących 

zespoły Ekstraklasy, I i II ligi lub klub uczestniczący w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.    
 

Art. 4 
 
Klub sportowy jest zobowiązany do: 
1.stworzenia trenerowi piłki nożnej warunków do prawidłowego wykonywania kontraktu 
trenerskiego i obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzzwiązkowych,  
2. terminowej wypłaty wynagrodzenia przysługującego trenerowi na podstawie kontraktu.  
 

Art. 5 

 
1.W przypadku choroby uniemożliwiającej trenerowi świadczenie usług trenerskich, stwierdzonej 
zaświadczeniem lekarskim, trenerowi przysługuje wynagrodzenie określone w kontrakcie. W 
takim przypadku trener otrzymuje świadczenia od klubu lub ZUS w wysokości określonej 
odpowiednimi przepisami państwowymi oraz ewentualne świadczenie uzupełniające ze strony 
klubu do 100% wynagrodzenia kontraktowego, płatne od pierwszego dnia niezdolności do 
świadczenia usług trenerskich.   
2. W przypadku choroby uniemożliwiającej trenerowi świadczenie usług trenerskich przez okres 
dłuższy niż 3 miesiące, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim klub może rozwiązać kontrakt 
trenerski lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia do kwoty 50% wynagrodzenia kontraktowego, 
płatnej nie dłużej niż do dnia zakończenia kontraktu.  

3. W sytuacjach, o których mowa w ust.1 i 2,  prowadzenie zespołu – który dotychczas prowadził 
trener korzystający ze zwolnienia lekarskiego – może przejąć, na czas jego nieobecności, jego 
asystent lub inny trener mający ważną licencję trenerską, wymaganą w danej klasie 
rozgrywkowej. 



4. Wszelkie kwestie sporne powstające w związku z realizacją postanowień ust.1 -3 rozstrzyga 

podmiot prowadzący rozgrywki piłkarskie, w których uczestniczy zespół, na rzecz którego 
świadczył ostatnio usługi trener korzystający ze zwolnienia lekarskiego.  
 
 

Art. 6 
 
W zakresie wykonywanych czynności i pełnionej funkcji pierwszego trenera zespołu seniorów lub 
juniorów klubu, trener jest uprawniony i zobowiązany do sprawowania kontroli nad czynnościam i 
zawodników oraz osób wchodzących w skład kadry szkoleniowo-medycznej zespołu.  
 

Art. 7 
 
1.Do szczegółowych praw i obowiązków trenera pierwszego zespołu piłki nożnej  klubu należy:  
 
1)planowanie i bezpośrednia realizacja procesu szkoleniowego, obejmującego w szczególności  
elementy przygotowania fizycznego, taktycznego i techniki gry w piłkę nożną,  
 
2)selekcja zawodników klubu do kadry pierwszego zespołu oraz powoływanie kadry tego  
zespołu na zgrupowania przygotowawcze i  konkretne mecze ligowe, pucharowe lub towarzyskie, 
 

3) kierowanie grą pierwszego zespołu klubu w trakcie spotkań ligowych, pucharowych i 
towarzyskich, przy akceptowaniu decyzji podejmowanych przez arbitrów zawodów,  
 
4) opiniowanie przydatności poszczególnych zawodników pierwszego zespołu  w związku z 
możliwością ich transferowania do klubu lub z klubu w sposób i w terminach wskazanych przez 
Zarząd klubu,   
 
5) analizowanie i ocena poziomu sportowego oraz osiąganych wyników przez pierwszy zespół  
klubu, jak też poszczególnych zawodników oraz przekazywanie informacji w tym zakresie 
Zarządowi klubu,  

 
6) udział w organizowanych konferencjach prasowych (w tym pomeczowych) oraz godne 
reprezentowanie klubu w działaniach promocyjnych podejmowanych na rzecz oraz w interesie 
klubu, 
 
7) realizacja  obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzzwiązkowych i  klubowych oraz 
kontraktu trenerskiego,  a także dbanie o przestrzeganie dyscypliny i regulaminów  sportowych 
przez podległych trenerowi zawodników klubu,  
 
8) stosowanie się do nakazów i poleceń Zarządu klubu w sprawach dotyczących realizacji 

kontraktu trenerskiego.  
 
9) udostępnianie wizerunku trenera na rzecz klubu utrwalonego w trakcie obowiązywania 
kontraktu trenerskiego, w sposób umożliwiający również marketingowe wykorzystywanie  jego 
wizerunku w związku z rozgrywkami prowadzonymi przez PZPN oraz inne uprawnione podmioty,  
 
2. Czas wykonywania obowiązków kontraktowych przez trenera określony jest wymiarem jego 
zadań wynikających z kontraktu. 
3. Prawa i obowiązki innych trenerów piłki nożnej, nie prowadzących pierwszego zespołu klubu, 
są określane przy uwzględnieniu specyfiki realizowanych przez nich funkcji i odpowiednim 
zastosowaniu ust.1-2.   

 
Art. 8 

 
1. Zabroniony jest udział trenera piłki nożnej w zakładach bukmacherskich dot. wszelkich 
rozgrywek sportowych odbywających się w Polsce i za granicą. Naruszenie powyższego zakazu 



pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych, łącznie z możliwością 

rozwiązania kontraktu trenerskiego  w trybie natychmiastowym.  
 
2. W przypadku dopuszczenia się przez trenera piłki nożnej przestępstwa  przekupstwa 
sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego lub prawomocną decyzją 
organu dyscyplinarnego PZPN lub WZPN trener zobowiązany jest wpłacić na konto PZPN ( 
trener szczebla centralnego) lub wojewódzkiego związku piłki nożnej ( trener III ligi lub niższych 
klas rozgrywkowych) kwotę odpowiadającą rocznym zarobkom otrzymanym od klubu w sezonie, 
w  którym stwierdzono popełnienie przestępstwa przekupstwa sportowego.  
 
3. Zobowiązanie określone w ust.1, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej Uchwały stanowi integralną część każdego kontraktu trenerskiego.   
 
 

Art. 9 
 

1.Trener może w trakcie jednej rundy sezonu piłkarskiego świadczyć usługi trenerskie lub 
z nimi związane tylko w jednym klubie występującym w tej samej grupie  danej klasy 
rozgrywkowej, chyba że rozwiązanie z nim  kontraktu  nastąpiło przed pierwszym mecze m 
ligowym w danej rundzie.  
2. W sytuacji rozwiązania kontraktu w trakcie rundy rozgrywkowej, po pierwszym me czu 

ligowym w danej rundzie, trener nie może być zatrudniony lub pełnić funkcji społecznej w 
innym klubie, występującym w tej samej grupie  danej k lasy rozgrywkowej, do czasu 
zakończenia rundy, w trakcie której nastąpiło rozwiązanie kontraktu.  
3. Nieprzestrzeganie zasad, o których mowa w ust.1 i 2, stanowi rażące naruszenie prawa 
związkowego i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także skutkuje wstrzymanie m 
licencji trenerskiej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN na okre s 1 
roku. 
 
 
 

 
 
Rozdział III  - Profesjonalny kontrakt trenerski  
 

Art. 10 
 
1. Profesjonalny kontrakt trenerski jest podpisywany na minimum jeden sezon piłkarski.  
2. Jeżeli kontrakt, o którym mowa w ust.1 jest zawierany w trakcie sezonu piłkarskiego, to musi 
on być zawarty co najmniej do końca danego sezonu piłkarskiego.   
3. Profesjonalny kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną może być również realizowany 

w formie działalności gospodarczej.          
 

Art. 11 
 
1. Pod rygorem nieważności, profesjonalny kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną:  
1) przed rozpoczęciem sezonu piłkarskiego podpisywany jest na czas minimum jednego sezonu 
piłkarskiego,   
2) w trakcie sezonu piłkarskiego  zawierany jest na okres nie krótszy niż do zakończenia danego 
sezonu piłkarskiego,  
3)  określa wszystkie składniki wynagrodzenia trenera za cały okres obowiązywania kontraktu, 
4. sporządzony jest na piśmie w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla klubu, trenera 

i podmiotu prowadzącego rozgrywki. Trzeci egzemplarz przekazywany jest przez klub do Biura 
w.w. podmiotu w  zaklejonej kopercie z formularzem zawierającym oświadczenie sporządzone 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.  
5. podpisywany jest przez trenera oraz przez uprawnionych do reprezentacji  przedstawicieli 
klubu,   



6. zawiera zapis o poddaniu wszelkich sporów majątkowych wynikających z profesjonalnego 

kontraktu trenerskiego będącego umową cywilnoprawną kompetencji Piłkarskiego Sądu 
Polubownego PZPN.  
 
2. Piłkarski Sąd Polubowny PZPN jest również właściwy do rozpoznawania już wynikłych sporów 
z profesjonalnego kontraktu trenerskiego będącego umową o pracę.   
                                                                       

Art. 12 
 
Trener może zawrzeć profesjonalny kontrakt z klubem, jeżeli:  
1) nie jest związany z żadnym klubem piłkarskim kontraktem trenerskim lub umową 

cywilnoprawną, nie będącą kontraktem względnie   
2) jego dotychczasowy kontrakt z klubem piłkarskim lub umowa cywilnoprawna nie będąca 
kontraktem  wygasły lub wygasną w ciągu 6 miesięcy, w szczególności zostały rozwiązane przed 
upływem ich ważności zgodnie z postanowieniami nin. Uchwały. 
    
 

Art. 13 
     
1.Trener może zawrzeć tylko jeden profesjonalny kontrakt trenerski na ustalony okres jego 
obowiązywania.  

2. W trakcie obowiązywania profesjonalnego kontraktu trenerskiego trener nie może realizować 
innego zatrudnienia, prowadzić innej działalności gospodarczej lub innej aktywności utrudniającej 
pełne zaangażowanie się trenera w prowadzenie zespołu piłkarskiego lub świadczenie  innych 
usług trenerskich, chyba że klub wyrazi na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.   
                                   

Art. 14 
 
1. Profesjonalny kontrakt trenerski mający postać umowy cywilnoprawnej  może być rozwiązany:  
a) w  każdym czasie na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonego – pod rygorem 
nieważności -  w formie pisemnej,  

b) poprzez złożenie przez klub oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją wypłaty 
jednorazowego odszkodowania, jeżeli strony przewidziały taką możliwość przy podpisaniu 
kontraktu,  
c) na wniosek trenera - w razie uprzedniego złożenia przez klub oświadczenia o zwolnieniu 
trenera piłki nożnej z obowiązku świadczenia usług trenerskich, z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia  (art.17 ust. 1 - 3), 
d) poprzez złożenie przez trenera oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją zapłaty 
odszkodowania, jeżeli strony przewidziały taką możliwość przy podpisaniu kontraktu,   
e) przez klub w trybie natychmiastowym - w przypadku rażącego naruszenia przez trenera piłki 
nożnej przepisów  prawa lub obowiązków kontraktowych,  

f) przez trenera piłki nożnej w trybie natychmiastowym – w przypadku rażącego naruszenia przez 
klub przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych, w szczególności w przypadku zwłoki z 
zapłatą przez klub wynagrodzenia określonego kontraktem przez okres co najmniej 3 miesięcy.   
 
2.  Profesjonalny kontrakt trenerski mający postać umowy o pracę może być rozwiązany na 
zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy, w szczególności przy zachowaniu istniejących 
okresów wypowiedzenia stosunku pracy oraz bez możliwości zastosowania opcji zapłaty 
odszkodowania przez którąkolwiek ze stron kontraktu trenerskiego.   
 

Art. 15 
 

1. Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art. 14 ust.1 pkt a) wywiera skutki 
w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez klub do podmiotu prowadzącego 
rozgrywki pisma zawierającego zgodne oświadczenia woli obu stron o  rozwiązaniu kontraktu.  
 



2. W razie rozwiązania kontraktu w sposób, o którym mowa w ust.1, trenerowi przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie przez strony.    
      
3. Jeżeli rozwiązanie kontraktu, o którym mowa w ust.1 dotyczy trenera prowadzącego pierwszy 
zespół klubu, może on zawrzeć umowę z nowym trenerem po przedstawieniu podmiotowi 
prowadzącemu rozgrywki, podpisanego przez dotychczasowego trenera dokumentu 
stwierdzającego uregulowanie wobec niego wszystkich należności kontraktowych lub 
porozumienia – w zalakowanej kopercie – określającego  ustalone przez strony kontraktu zasady 
spłaty należności.  
 
4. Brak realizacji którejkolwiek z rat wynagrodzenia, określonego w porozumieniu, o którym mowa 

w ust.3 skutkować będzie odpowiedzialnością związkową klubu.  
 

Art. 16 
 
Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art. 14 ust.1 pkt b)  wywier a skutki 
w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez klub do podmiotu prowadzącego 
rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją odszkodowania przewidzianą przy 
podpisaniu kontraktu z potwierdzeniem otrzymania tego dokumentu przez trenera oraz dowodu 
wpłaty na konto trenera jednorazowego odszkodowania ustalonego przez strony przy zawarciu 
kontraktu. Jeżeli powyższe dokumenty dotyczą trenera prowadzącego pierwszy zespól klubu, to 

od momentu ich przekazania do podmiotu prowadzącego rozgrywki, klub może podpisać umowę 
z nowym trenerem pełniącym tę funkcję. Z zastrzeżeniem treści  art. 9 nin. Uchwały 
dotychczasowy trener może podjąć pracę w nowym klubie.     
                                 

Art. 17 
 
1.W razie nie przyjęcia przez trenera propozycji rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron, 
klub może zwolnić go z obowiązku świadczenia usług trenerskich z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia za czas pozostały do wygaśnięcia kontraktu. W tym okresie trener nie może 
świadczyć usług trenerskich w innym klubie. Przepis art. 15 ust.4 stosuje się odpowiednio.  

 
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 dotyczącej trenera prowadzącego pierwszy zespół  klubu  
może on zatrudnić nowego trenera na powyższą funkcję z dniem dostarczenia do podmiotu 
prowadzącego rozgrywki oświadczenia o zwolnieniu dotychczasowego trenera z obowiązków 
świadczenia usług trenerskich z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas pozostały do 
wygaśnięcia kontraktu.  
 
3. W trakcie wypłacania wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 dotychczasowy trener może 
zwrócić się do klubu z wnioskiem o rozwiązanie kontraktu, który wygasa z dniem wpływu wniosku 
do sekretariatu klubu. Może to w szczególności nastąpić w razie powstania woli podjęcia 

świadczenia usług trenerskich w innym klubie.  
 
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do innych trenerów mających podpisane 
kontrakty profesjonalne z klubem. 
 

Art. 18 
 
Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art. 14 ust.1 pkt d) wywiera skutki w 
zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez trenera do podmiotu prowadzącego 
rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją odszkodowania przewidzianą przy 
podpisaniu kontraktu z potwierdzeniem  otrzymania tego dokumentu przez klub oraz dowodu 

wpłaty na konto klubu jednorazowego odszkodowania ustalonego przez strony przy zawarciu 
kontraktu. Jeżeli powyższe oświadczenie dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół klubu, 
może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.   
 

Art.19 



 

1.Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art.14 ust.1 pkt e) wywiera skutki 
w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez klub podmiotowi prowadzącemu 
rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu ze skutkiem natychmiastowym w p rzypadku 
rażącego, zawinionego przez trenera naruszenia konkretnych przepisów prawa lub obowiązków 
kontraktowych. Jeżeli powyższe oświadczenie dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół 
klubu, może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.        
 
2. Trener, który nie zgadza się z rozwiązaniem przez klub kontraktu w trybie natychmiastowym 
może wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z wnioskiem o uznanie rozwiązania 
kontraktu za sprzeczne z prawem i wypłatę wynagrodzenia kontraktowego za czas pozostały do 

jego wygaśnięcia.  
                       

Art. 20 
 
1.Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art. 14 ust.1  pkt f) wywiera skutki 
w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez trenera podmiotowi prowadzącemu 
rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu ze skutkiem natychmiastowym ze względu na 
rażące naruszenie przez klub konkretnych przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych, w 
szczególności polegające na niepłaceniu wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 3 - miesiące. 
Jeżeli powyższe oświadczenie dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół klubu, to może on 

od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.  
 
2. W sytuacji, o której mowa w ust.1 przepis art. 15 ust.4 stosuje się odpowiednio.  
 
3. Klub, który nie zgadza się z rozwiązaniem przez trenera  profesjonalnego kontraktu 
trenerskiego w trybie natychmiastowym może wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego 
PZPN z wnioskiem o uznanie rozwiązania kontraktu za sprzeczne z prawem.    
 

Art. 21 
 

1.Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego będącego umową o pracę w trybie art. 14 
ust.2 wywiera skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia do podmiotu 
prowadzącego rozgrywki pisma jednej ze stron umowy o pracy o jej  wypowiedzeniu lub pisma 
wskazującego na wygaśnięcie stosunku pracy  z innych przyczyn.                    
 
2. Jeżeli rozwiązanie kontraktu, o którym mowa w ust.1 dotyczy  trenera prowadzącego pierwszy 
zespół klubu, to może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę 
funkcję.    
 
 

Rozdział IV   - Amatorski kontrakt  trenerski  
 

Art. 22 
 
1.Amatorski  kontrakt trenerski może mieć postać umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.  
2.Minimalny okres trwania amatorskiego kontraktu trenerskiego, bez względu  na jego formę 
prawną, wynosi 3 miesiące. 
 
 
 
 

Art. 23 
 
1. Pod rygorem nieważności, amatorski kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną:  
1) zawierany jest na czas określony, nie krótszy niż  3 miesiące,  
2)  określa wszystkie składniki wynagrodzenia trenera na cały okres obowiązywania kontraktu,  



3) sporządzony jest na piśmie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla klubu i 

trenera.  
4)  podpisywany jest przez trenera oraz przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli 
klubu.  
5) zawiera zapis o poddaniu wszelkich sporów wynikających z kontraktu amatorskiego będącego 
umową cywilnoprawną pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN lub innego 
właściwego  sądu arbitrażowego. 
  
2. Piłkarski Sad Polubowny PZPN lub inny właściwy sąd arbitrażowy jest kompetentny do 
rozstrzygania już wynikłych sporów z amatorskiego kontraktu trenerskiego będącego umową o 
pracę. 

                                                           
Art. 24 

 
Trener może zawrzeć amatorski kontrakt trenerski z klubem, jeżeli: 
1) z zastrzeżeniem treści art. 25 nie  jest związany z żadnym klubem piłkarskim profesjonalnym 
kontraktem trenerskim lub umową cywilnoprawną, nie będącą kontraktem      względnie  
2 jego dotychczasowy kontrakt z klubem piłkarskim lub umowa cywilnoprawna nie będąca 
kontraktem wygasły lub wygasną w ciągu 3 miesięcy, w szczególności zostały rozwiązane przed 
upływem ich ważności, zgodnie z postanowieniami nin. Uchwały.   

 

 
Art.  25 

 
1.Trener powinien zawrzeć tylko jeden amatorski kontrakt trenerski na ustalony czas jego 
obowiązywania.  
2. Obowiązywanie kontraktu, o którym mowa w ust.1 nie wyklucza równoczesnej realizacji przez 
trenera innej aktywności zawodowej, jeśli klub będący stroną kontraktu wyrazi na to zgodę na 
piśmie pod rygorem nieważności.  
 

Art. 26 

 
1. Amatorski kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną może być rozwiązany:  
a) w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonego – pod rygorem 
nieważności – w formie pisemnej,  
b) w razie pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron, z zachowaniem 1 -miesięcznego 
okresu wypowiedzenia,  
c) przez klub w trybie natychmiastowym - w przypadku rażącego, zawinionego naruszenia przez 
trenera przepisów prawa  lub obowiązków kontraktowych,  
d) przez trenera w trybie natychmiastowym – w przypadku rażącego naruszenia przez klub 
przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych, w szczególności w razie zwłoki z zapłatą przez 

klub wynagrodzenia określonego kontraktem przez okres co najmniej 3 miesięcy. 
 
2. Amatorski kontrakt trenerski mający postać umowy o pracę może być rozwiązany na zasadach 
przewidzianych w przepisach prawa pracy, w szczególności z zachowaniem istniejących okresów 
wypowiedzenia stosunku pracy. 
 

Art. 27 
 
1.Rozwiązanie amatorskiego  kontraktu trenerskiego będącego  umową cywilnoprawną w trybie 
art. 26 ust.1 pkt a)  wywiera skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez 
klub do podmiotu prowadzącego rozgrywki pisma zawierającego oświadczenia obu stron o 

zgodnym rozwiązaniu kontraktu oraz dowodu uregulowania ustalonego wynagrodzenia trenerowi 
lub zaakceptowanego przez niego dokumentu określającego sposób spłaty w przyszłości 
przysługującego mu wynagrodzenia. Art. 15 ust.4 stosuje się odpowiednio.  
2. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust.1 dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół klubu, to 
może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.   



      

Art. 28 
 
1. Skuteczne rozwiązanie amatorskiego kontraktu trenersk iego w trybie art. 26 ust.1 pkt b) w 
drodze wypowiedzenia wymaga  dostarczenia przez klub lub trenera do podmiotu prowadzącego 
rozgrywki pisma zawierającego oświadczenie którejkolwiek ze stron w zakresie wypowiedzenia 
kontraktu z 1-miesięcznym wyprzedzeniem oraz poświadczonego dowodu wpłaty na konto 
trenera przysługującego mu wynagrodzenia lub zaakceptowanego przez niego dokumentu 
określającego sposób spłaty przysługującego mu wynagrodzenia. Przepis art. 15 ust.4 stosuje się 
odpowiednio.  
 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 klub może zwolnić trenera z obowiązku świadczenia usług 
trenerskich po dniu złożenia wypowiedzenia, a także zatrudnić nowego trenera, w tym jako 
prowadzącego pierwszy zespół klubu po przedstawieniu do podmiotu prowadzącego rozgrywki 
dokumentów, o których mowa w ust.1. 
 

Art. 29 
 
1.Rozwiązanie  kontraktu trenerskiego w trybie art.26 ust.1 pkt c) wywiera skutki w zakresie 
rozgrywek piłkarskich  z dniem dostarczenia przez klub podmiotowi prowadzącemu rozgrywki 
oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu ze skutkiem natychmiastowym ze względu na rażące, 

zawinione naruszenie przez trenera konkretnych przepisów prawa lub obowiązków 
kontraktowych.   
 
2. Trener, który nie zgadza się z rozwiązaniem przez klub kontraktu w trybie natychmiastowym 
może wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN lub innego właściwego sądu 
arbitrażowego z wnioskiem o uznanie rozwiązania kontraktu za sprzeczne z prawem i wypłatę 
wynagrodzenia kontraktowego za czas pozostały do jego wygaśnięcia.  
 
3. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust.1 dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół 
klubu, to może on od tego momentu zatrudnić nowego trenera pełniącego tę funkcję.  

                   
Art. 30 

 
1.Rozwiązanie kontraktu trenerskiego w trybie art. 26 ust.1 pkt d) wywiera skutki w zakresie 
rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez trenera podmiotowi prowadzącemu rozgrywki 
oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu ze skutkiem natychmiastowym ze względu nas rażące 
naruszenie przez klub konkretnych przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych, w 
szczególności związanych z niepłaceniem wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 3 - miesiące.  
 
2. W sytuacji, o której mowa w ust.1 przepis art. 15 ust.4 stosuje się odpowiednio.  

 
2. Klub, który nie zgadza się z rozwiązaniem przez trenera kontraktu  w trybie natychmiastowym 
może wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN lub innego właściwego sądu 
arbitrażowego  z wnioskiem o uznanie rozwiązania za sprzeczne z prawem.  
 
3. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust.1 dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół 
klubu, to może on od tego momentu podpisać  umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.  
                                                                            

Art. 31 
 
1. Rozwiązanie kontraktu trenerskiego będącego umową o pracę w trybie art. 25 ust.2 wywiera 

skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia podmiotowi prowadzącemu 
rozgrywki pisma jednej ze stron umowy o pracę o jej wypowiedzeniu lub pisma wskazującego na 
wygaśnięcie stosunku pracy z innych przyczyn. 
                       



2. Jeśli sytuacja, o której mowa w ust.1 dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespól Klubu, to 

może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.  
 
V. Postanowienia końcowe  
 

Art. 32 
 
W sprawach nieunormowanych w niniejszej Uchwale stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 
cywilnego oraz/lub przepisy prawa pracy. 
 

Art. 33 

 
Prawo interpretacji postanowień niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.   
 
 
 

Art.34 
 
Traci moc Uchwała nr III/25 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu PZPN dot. „Zasad” regulujących 
stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej.  
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2015 roku.      

        Prezes PZPN  Zbigniew Boniek   
                                                                         
 
                                                                         

  



 

 
                                              Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku 
                                               Zarządu PZPN  dot.  Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem  
                                              sportowym a trenerem piłki nożnej                                             
 
……………………………………. 
( imię i nazwisko) 
……………………………………. 
( nazwa klubu) 

 

                                                               O Ś W I A D C Z E N I E  

        Jako trener piłki nożnej zdaję sobie sprawę z ciążącej na mnie odpowiedzialności oraz 

zobowiązuję się do sumiennego wypełniania obowiązków zarówno trenera, jak i wychowawcy. 

Będę dbał nie tylko o rozwój piłkarskich umiejętności moich podopiecznych, ale także o 

kształtowanie ich osobowości. Postaram się uświadomić im, że zwycięstwo ważne jest jedynie 

wtedy, gdy zostało odniesione w walce prowadzonej według reguł fair play. W przypadku 

dopuszczenia się przeze mnie   przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym 

wyrokiem sądu karnego i/lub prawomocną decyzją dyscyplinarną organu PZPN (WZPN) 

zobowiązuję się wpłacić na konto PZPN  (wojewódzkiego związku piłki nożnej) kwotę 

odpowiadającą rocznym zarobkom otrzymanym od klubu na podstawie kontraktu w sezonie, w 

którym stwierdzono popełnienie przekupstwa sportowego.  

                                                                             …………………………………………………….. 

                                                                                            ( podpis trenera) 

……………………………………………………. 

( poświadczenie przyjęcia oświadczenia) 

  



 

                                                Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku                                                                                    
                                                Zarządu PZPN dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy 

                                                klubem sportowym a trenerem piłki nożnej             
 
  
 

Klub 
 

 

Imię i nazwisko trenera 

 

 

Okres obowiązywania kontraktu  
(do dnia) 

 

Potwierdzamy, że niniejsza koperta 
zawiera profesjonalny kontrakt trenerski  
zawarty w dniu _________________________ 
 

Podpis przedstawiciela klubu/pieczęć Podpis trenera 
 
 

Data 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Powyższy formularz należy nakleić na kopercie A4 bądź wydrukować od razu na kopercie A4  
 
 
 

  



 

63 
Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących 
w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce 

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

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 
Art. 1 
 
Niniejsza uchwała określa zasady: przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, 
wstrzymania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez 
trenerów zespołów uczestniczących w rozgrywkach  piłki nożnej w Polsce.  
 
Art. 2 
 

Prowadzenie zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce bez posiadania 
ważnej licencji trenerskiej jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. 
Obowiązek posiadania ważnej licencji trenerskiej, odpowiedniej do ligi i klasy rozgrywko wej, 
spoczywa na trenerze.  
 
Art. 3 
 
Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie 
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce , który uzyskał uprawnienia 
zgodnie ze strukturą licencjonowania trenerów obowiązującą w PZPN, przy uwzględnieniu 

postanowień Konwencji Trenerskiej UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji 
trenerskich oraz właściwej uchwały Zarządu PZPN  w sprawie organizacji kursów kształcenia 
trenerów piłki nożnej.  
 
Art. 4 
 
Trenerem prowadzącym zespół uczestniczący  w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, może być 
osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 
 

1. posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu w danej lidze i klasie 

rozgrywkowej wydaną przez PZPN lub Wojewódzki ZPN  w trybie niniejszej Uchwały. 
 
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
 
3. korzysta z pełni praw publicznych. 
 
4. 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. 192 i 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.  
 

5. nie jest  osobą: wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w postaci 
zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), chyba że nastąpiło 
zatarcie skazania lub osobą, która podlega karze  bezwzględnej dyskwalifikacji orzeczonej 
przez organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie. 



 

6. nie jest  osobą, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za przewinienia 
określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 
7.nie jest  osobą, która jest wpisana na listę pośredników transakcyjnych prowadzoną 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

 
 

II.RODZAJE LICENCJI TRENERSKICH  
 

  
Art. 5  
 
1.Licencja UEFA PRO uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na  każdym 
szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy 
Futsalu Mężczyzn i  I ligi futsalu. 
 
2.Licencja UEFA Elite Youth A uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na  
każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach 
Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu, z uwzględnieniem 

wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.    
  

3. Licencja UEFA A uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na  każdym 
szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy,  
I  i II ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu.  
 
4.Licencja UEFA Goalkeeper A uprawnia do  pełnienia  funkcji trenera bramkarzy, z 
uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.    
 
5.Licencja UEFA B uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w 

rozgrywkach od ligi/klasy okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za 
wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraligi kobiet, CLJ U-19 i CLJ U-17.  
 
6.Licencja UEFA Futsal B uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach wszystkich lig futsalu. 
 
7.Licencja Goalkeeper B uprawnia do  pełnienia  funkcji trenera bramkarzy, za wyjątkiem 
zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi, z uwzględnieniem wymogów 
podręczników licencyjnych dla poszczególnych lig i klas rozgrywkowych.  
 

8.Licencja Futsal C uprawnia do  prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w 
rozgrywkach futsalu, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraklasy i I l igi 
futsalu, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas 
rozgrywkowych.       

 
9.Licencja Grassroots C uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach od A klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych od  
D1 do G2. 
 
10.Licencja Grassroots D uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych. 

 
11.Licencja PZPN A uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących 
w rozgrywkach od ligi okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem 
zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15. 



 

1) W przypadku trenerów posiadających  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 
- osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest 
zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu 
stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu, 
 

2) Od 1 stycznia  2020 roku  trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać 
uprawnienia trenera Grassroots C,  
 
3) Licencje PZPN A są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku, 
 
4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwan ia 
wyższych uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu 
egzaminu, wg zasad określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie 
późniejszym. 

  

12.Licencja PZPN B uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących 
w rozgrywkach od B klasy do klas niższych. 
 

1) W przypadku trenerów posiadających 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 - osoba ubiegająca 

się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia 

zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia 

tego kursu, 

2) Od 1 stycznia  2020 roku  trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać 

uprawnienia trenera Grassroots D,  

3) Licencje PZPN B są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku, 

4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania 

wyższych uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu, 

wg zasad określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym.  

  

III.TRYB I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O LICENCJĘ 
 
 
Art. 6  
 
Osoba ubiegająca się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej składa - za pośrednictwem 
systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  - wniosek, 
zawierający: 
 

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

http://www.pzpn24.pzpn.pl/


 

2.określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem 
miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód,   
 
3.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni 
praw publicznych, 
 
4.zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków 
trenera piłki nożnej, 
 
5. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej. 

 
 
Art. 7 
 
Do wniosku, o którym mowa w art.6, muszą być dołączone: 
 
1.skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji, 
 
2.skany zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych 
organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN  - minimum 15 h z 3 ostatnich lat, 

 
3.skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia, 
 
4.skan oświadczenia 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.  
 
 
Art. 8 
 

Wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, 
UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy składać  do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN.  
 
 
Art. 9 
 
Wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots 
C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B należy składać do właściwego  dla danego WZPN 
organu ds. licencjonowania trenerów. 

 

IV.PROCEDURA PRZYZNAWANIA/PRZEDŁUŻANIA LICENCJI W TRYBIE ZWYCZAJNYM 

 
 

A) Polski Związek Piłki Nożnej 
 
 

Art. 10 
 
O przyznaniu/przedłużeniu, odmowie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, 
UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B - decyduje - w formie decyzji - Zespół 
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, działający w ramach Komisji Technicznej PZPN, 
na podstawie jej regulaminu.  
 
 



 

 
 
Art. 11 
 
1.Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do 
Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN przed datą wygaśnięcia terminu jej 
ważności w nieprzekraczalnych  terminach: 
 

a) do dnia 30 czerwca danego roku lub  
b) do dnia 31 grudnia danego roku. 

 
2.Wnioski złożone do dnia 30 czerwca danego roku będą rozpatrzone przez Zespół Kształcenia i 
Licencjonowania Trenerów PZPN w terminie do dnia 15 lipca danego roku, zaś wnioski złożone 
do dnia 31 grudnia -  do dnia 15 stycznia kolejnego roku.  
 
3.Procedura, o której mowa ust. 1 i 2, będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2019 roku. Od 
dnia 1 stycznia 2020 roku w trybie zwyczajnym licencje będą przyznawane jeden raz do roku. 
Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć przed 
datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego 
roku. 

 
4. Wnioski złożone poza terminami, o których mowa w ust.1-3,   będą  rozpatrywane w trybie 
nadzwyczajnym. 
 
 
Art. 12 

 
1. Licencje są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia.    
 
2.Absolwenci wszystkich kursów trenerskich otrzymują licencje trenerskie na okres minimum 3 lat 

pod warunkiem terminowego ukończenia kursu, z terminem ważności  licencji  do dnia  31 
grudnia. 
 
Art. 13 

 
1.Na podstawie decyzji o przyznaniu/przedłużeniu  licencji trenerskiej, PZPN wydaje Identyfikator 
Licencji:  UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B,  który 
jest zgodny ze wzorami zawartymi w Dyrektywach UEFA do Konwencji UEFA o Wzajemnym 
Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 
 

2.Identyfikator licencji trenerskiej 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 podpisem 
Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN.  

 
 

B) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 
 
 
Art. 14 

 
O przyznaniu/przedłużeniu, odmowie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA B, Futsal C, 
Goalkeeper B, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B -  decyduje – w formie 
decyzji – właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów na podstawie 

regulaminu.  
 



 

 
Art. 15  

 
1.Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do 
właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów przed datą wygaśnięcia 
terminu jej ważności w nieprzekraczalnych  terminach: 
 

a) do dnia 30 czerwca danego roku lub  
b) do dnia 31 grudnia danego roku. 

 

2.Wnioski złożone do dnia 30 czerwca danego roku będą rozpatrzone przez właściwy dla danego 
WZPN organ ds. licencjonowania trenerów w terminie do dnia 15 lipca danego roku, zaś wnioski 
złożone do dnia 31 grudnia -  do  dnia 15 stycznia kolejnego roku.  
 
3.Procedura, o której mowa ust.ust.1-2, będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2019 roku. Od 
dnia 1 stycznia 2020 roku w trybie zwyczajnym licencje będą przyznawane jeden raz do roku. 
Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć przed 
datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego 
roku. 
 

4. Wnioski złożone poza terminami, o których mowa w ust.ust.1-3, będą  rozpatrywane w trybie 
nadzwyczajnym. 
 
Art. 16 

 
1. Licencje są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia.    
 
2.Absolwenci wszystkich kursów trenerskich otrzymują licencje trenerskie na okres minimum 3 
lat, pod warunkiem terminowego ukończenia kursu, z terminem ważności licencji  do dnia                                     
31 grudnia. 

 
 
Art. 17  
 
1.Na podstawie decyzji o przyznaniu/przedłużeniu licencji trenerskiej, Wojewódzki ZPN wydaje 
Identyfikator Licencji:  UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, 
PZPN A, PZPN B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 
 
2.Identyfikator Licencji trenerskiej wykonany jest z plastiku i opatrzony jest na stronie przedniej 
logo UEFA i PZPN (w przypadku UEFA B), zaś w pozostałych przypadkach logotypem PZPN,  

nazwą kategorii licencji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia posiadacza 
licencji oraz numerem i datą ważności licencji, a na stronie tylnej podpisem Prezesa PZPN, 
Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN. 
 
 

V. OPŁATY ZA PRZYZNANIE/PRZEDŁUŻENIE LICENCJI 
 
 
Art. 18 
 
1.Opłaty za przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej pobierane są za okres maksymalnie 3 lat.  

 
 2.Wprowadza się następujące opłaty od przyznania/przedłużenia licencji w trybie zwyczajnym:  
 
 1) Licencje wydawane przez PZPN:  



 

 a. przyznanie/przedłużenie licencji : 
 

 UEFA PRO    - bezpłatnie 
 UEFA A    - bezpłatnie 
 UEFA Elite Youth A   - bezpłatnie 
 UEFA Goalkeeper A   - bezpłatnie 
 UEFA Futsal B   - bezpłatnie 

 
 
 

 2) Licencje wydawane przez poszczególne WZPN:  
 

 a. przyznanie/przedłużenie licencji : 
 UEFA B    - 300 zł 

UEFA Futsal B   - 300 zł 
Futsal C   - 150 zł 
UEFA C / Grassroots C   -150 zł 
Grassroots D    -   75 zł 
PZPN A    - 300 zł 
PZPN B    - 150 zł 

 
 b. koszty administracyjne wydania licencji (obsługa, wydruk, przesyłka) ponosi PZPN.  
 

VI. PROCEDURA PRZYZNAWANIA/PRZEDŁUŻANIA LICENCJI W TRYBIE NADZWYCZAJNYM  
 
Art.19  
 

1. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej złożone poza terminami, o których 
mowa w  art. 11 i art. 15 niniejszej Uchwały, będą rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym.   

2. Wprowadza się następujące opłaty od przyznania/przedłużenia licencji w trybie 

nadzwyczajnym:  
 
 UEFA PRO   - 5000 zł 
 UEFA Elite Youth A  - 2000 zł 

 UEFA A    - 2000 zł 
 UEFA Goalkeeper A  - 2000 zł 
 UEFA Futsal B   - 1000 zł 

  Goalkeeper B   - 1000 zł 
 UEFA B   - 1500 zł 
 UEFA C   -   750 zł 

      Futsal C   -   750 zł 
 Grassroots C   -   750 zł 

 Grassroots D   -   500 zł 
 PZPN A   - 1500 zł 
 PZPN B    -   500 zł 

 
3. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji złożone w trybie nadzwyczajnym będą 

rozpatrzone przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN / właściwy dla 
danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów -  w terminie 7 dni od daty ich 
złożenia.  

4. Licencje w trybie nadzwyczajnym są przyznawane/przedłużane na okres do 31 grudnia 

danego roku. 
 



VII. ODMOWA PRZYZNANIA/PRZEDŁUŻENIA, WSTRZYMANIE, ZAWIESZENIE   

I POZBAWIENIE LICENCJI  
 
 

A) Polski Związek Piłki Nożnej 
 
 
Art. 20 
 

1. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może odmówić przyznania lub 
przedłużenia licencji trenerskiej, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w  
art. 6  i 7 niniejszej Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo 
wezwania w wyznaczonym terminie. 

2. Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej wymaga pisemnego 

uzasadnienia, a także powiadomienia wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru.  
3. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może wstrzymać obowiązującą 

licencję trenerską na okres 1 roku, w przypadku naruszenia przez trenera postanowienia 
art. 9 ust. 1 i 2  Uchwały Zarządu PZPN dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy 
klubem sportowym a trenerem piłki nożnej. 

4. 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  Uchwały Zarządu PZPN dot. zasad regulujących 
stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej.  

5. 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. 

 
 

Art. 21 
 
1.Działając na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów / Komisji Technicznej / 
Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN,  bądź z  urzędu – Komisja Dyscyplinarna PZPN, może, w 
drodze decyzji, zawiesić korzystanie przez trenera z licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite 

Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B w szczególności w razie:  
a. naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,  
b. naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu 

trenera, 
c. naruszenia 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. stwierdzonego orzeczeniem właściwego organu jednostronnego, 

nieuzasadnionego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu trenerskiego.  
2.W przypadku ponownego naruszenia przez trenera podstawowych obowiązków wynikających  
z przepisów wewnętrznych PZPN, Komisja Dyscyplinarna PZPN działając na wniosek organów,  
o których mowa w ust. 1, bądź z urzędu  może zawiesić licencję na okres do 5 lat. 
 
Art. 22 
 
Działając na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów / Komisji Technicznej / 
Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN,  bądź z  urzędu – Komisja Dyscyplinarna  PZPN, w drodze 
decyzji, pozbawia trenera licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper 

A, UEFA Futsal B 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 pośrednika transakcyjnego,  
d. naruszenia obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych PZPN.  

 
 
Art.23  
 

1.Decyzja w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji trenerskiej wymaga pisemnego 
uzasadnienia, a także powiadomienia  trenera za potwierdzeniem odbioru.  
 
2.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. 
 

B) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 
 
 
Art. 24  
 
Działając na wniosek właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów / 

Rzecznika Dyscyplinarnego WZPN,  bądź z  urzędu – Wydział Dyscypliny WZPN PZPN, może, w 
drodze decyzji, zawiesić korzystanie przez trenera z licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, 
Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B trenera w szczególności w razie:  
 

a. naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,    

b. naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu 

trenera piłki nożnej,  

c. naruszenia 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. stwierdzonego orzeczeniem właściwego organu jednostronnego, 

nieuzasadnionego  rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu trenersk iego.    

 

 

 Art. 25  

 

Działając na wniosek właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów / 
Rzecznika Dyscyplinarnego WZPN,  bądź z  urzędu – Wydział Dyscypliny ZPN,  w drodze 
decyzji,  pozbawia trenera licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, 
Grassroots D, PZPN A, PZPN B , 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,  

c. stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji  pośrednika transakcyjnego,  



d. naruszenia obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych PZPN                    

i WZPN. 

Art. 26 

1.Decyzja w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji trenera wymaga pisemnego 
uzasadnienia, a także powiadomienia  trenera za potwierdzeniem odbioru.  
 
2.Od decyzji Wydziału Dyscypliny ZPN w sprawie zawieszenia lub decyzji w sprawie pozbawienia 
licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPN wniesione w terminie 14 

dni od daty otrzymania decyzji. 
 

VIII.ZASTĘPSTWO PIERWSZEGO TRENERA 
 
 
Art. 27  
 

1. W przypadku zaprzestania prowadzenia danego zespołu przez pierwszego trenera, klub 
ma prawo zastąpić go przez dotychczasowego pierwszego asystenta pierwszego trenera 
lub innego trenera pracującego w tym klubie, posiadającego licencję uprawniającą do 
prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach o jedną klasę rozgrywkową niżej. 

Powyższe uprawnienie obowiązuje do czasu zatrudnienia przez klub trenera 
posiadającego  wymaganą dla danej klasy rozgrywkowej licencję, nie dłużej jednak niż na 
okres 3 kolejnych, oficjalnych meczy (pucharowych  i ligowych) rozgrywanych przez ten 
klub. Powyższe zastępstwo musi zostać zgłoszone drogą e-mailową do organu 
prowadzącego rozgrywki, a także do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN/ właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów.  

2. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN / właściwy dla danego WZPN organ 
ds. licencjonowania trenerów może, na wniosek klubu, wyrazić zgodę na prowadzenie 
pierwszego zespołu przez pierwszego asystenta pierwszego trenera na okres 
przekraczający 3 kolejne oficjalne mecze rozgrywane przez ten klub, nie dłużej jednak niż 

do 30 czerwca lub 31 grudnia danego roku (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej Uchwały). 

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wykorzystane jeden raz w ciągu  
rocznego sezonu rozgrywkowego. 

4. W przypadku niemożności prowadzenia przez pierwszego trenera zespołu, w 
szczególności  z powodu choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, bądź innej 
przeszkody losowej -  klub występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I i  II ligi, CLJ U-19, 
oraz  Ekstraligi kobiet i Ekstraklasy Futsalu  może wystąpić do Zespołu Kształcenia i 
Licencjonowania Trenerów PZPN o wyrażenie zgody na prowadzenie pierwszego zespołu 
przez dotychczasowego pierwszego asystenta pierwszego trenera lub innego trenera 

pracującego w tym klubie, posiadającego licencję co najwyżej o jeden stopień niższą od 
licencji posiadanej przez zastępowanego przez siebie trenera  na okres trwania zwolnienia 
lekarskiego / na okres do ustania przeszkody losowej. Kluby występujące w niższych 
klasach rozgrywkowych kierują wniosek w przedmiotowym zakresie  do właściwego dla 
danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 
do niniejszej Uchwały). 

 

IX. KARY 
 
Art. 28  

 
1. Naruszenie postanowień niniejszej Uchwały, w postaci prowadzenia zespołu Ekstraklasy, 

I i  II ligi, CLJ U-19 oraz 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: 
i. kara pieniężna 100 000 złotych dla klubu Ekstraklasy, 
ii. kara pieniężna  50 000 złotych dla klubu I ligi, 
iii. kara pieniężna  25 000 złotych dla klubu II ligi, 
iv. kara pieniężna 10 000 złotych dla klubu, CLJ U-19. Ekstraklasy Futsalu 

mężczyzn i Ekstraligi kobiet.  
 

b.  drugi mecz: 

i. kara pieniężna 200 000 złotych dla klubu Ekstraklasy, 
ii. kara pieniężna 100 000 złotych dla klubu I ligi, 
iii. kara pieniężna 50 000 złotych dla klubu II ligi, 
iv. kara pieniężna 20 000 złotych dla klubu, CLJ U-19. Ekstraklasy Futsalu 

mężczyzn i Ekstraligi kobiet. 
 

c. trzeci mecz i kolejne: 
i.  dwukrotność ostatniej  nałożonej na klub kary. 

 
2.Realizacja treści  ust. 1 należy do Komisji Dyscyplinarnej PZPN. 

 
 
Art. 29 
 
1.Naruszenie postanowień niniejszej Uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej niższych, 
niż wymienione w art. 28 ust. 1 klas rozgrywkowych, podczas rozgrywek mistrzowskich i 
pucharowych przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej powoduje zastosowanie 
następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do: 
  

 

a. Klubu III ligi: 
i. pierwszy mecz  –  kara pieniężna  10 000 złotych, 
ii. drugi mecz        –  kara pieniężna  20 000 złotych,    
iii. trzeci mecz   – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla 

   zespołu przeciwnego.      
  

b. Klubu uczestniczącego w rozgrywkach: IV ligi, CLJ U-17, CLJ U-15: 
i. pierwszy mecz  –  kara pieniężna  4 000 złotych, 
ii. drugi mecz        –  kara pieniężna  6 000 złotych,    
iii. trzeci mecz   – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla 

   zespołu przeciwnego.     
   

c. Klubu ligi/klasy okręgowej, ligi wojewódzkiej juniorów starszych (A1 i A2)                                
i młodszych (B1 i B2), I i II ligi kobiet, I i II ligi futsalu mężczyzn i kobiet: 

i. pierwszy mecz  –  kara pieniężna 2 000 złotych, 
ii. drugi mecz       –  kara pieniężna  3 500 złotych, 
iii. trzeci mecz   – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla 

   zespołu przeciwnego. 
   

d. Klubu seniorów A klasy, B klasy, C klasy, zespołów dziecięcych i młodzieżowych 
(od C1 do G2), III, IV ligi kobiet oraz Makroregionalnej LJM Kobiet oraz  

pozostałych lig futsalu mężczyzn i kobiet:                                                                                                
i. pierwszy mecz  –  kara pieniężna    1 000 złotych,                                                                                                                                    
ii. drugi mecz        –  kara pieniężna     1 500 złotych,                                                                                                                              
iii. trzeci mecz            – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla z

                zespołu przeciwnego.   



 

2.  Realizacja treści ust. 1 należy do Wydziału Dyscypliny ZPN.  
  
 

X.DUPLIKATY DYPLOMÓW I LICENCJI 
 
 
Art.30  
 

1. Wydanie duplikatu dyplomu trenerskiego: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, 
UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, Grassroots C 

lub Grassroots D podlega opłacie w wysokości 200 zł.  
2. Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu należy zgłosić do organizatora kursu, na którym 

uzyskano wymagany dyplom (PZPN lub poszczególne WZPN).  
3. Wydanie duplikatu licencji trenerskiej: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA 

Goalkeeper A, UEFA Futsal B, Futsal C, UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, Grassroots 
C lub Grassroots D, PZPN A oraz PZPN B podlega opłacie w wysokości 100 zł.  

4. Wniosek o wydanie duplikatu licencji:  UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA 
Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy kierować do PZPN poprzez formularz kontaktowy 
na platformie PZPN24. 

5. Wniosek o wydanie duplikatu licencji:  UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, Futsal C, 

Grassroots C, Grassroots D, PZPN A oraz PZPN B należy kierować do Wojewódzkiego 
ZPN poprzez formularz kontaktowy na platformie PZPN24. 
 

XI.TRENER ZAGRANICZNY 
 
 
Art.31 
 

1. Trener zagraniczny przed podjęciem pracy w klubie uczestniczącym w rozgrywkach piłki 
nożnej w Polsce musi przedstawić do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

PZPN/ właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów ważną 
licencję uprawniającą do prowadzenia zespołu na właściwym poziomie rozgrywek, 
wydaną przed macierzystą federację, będącą stroną konwencji UEFA o Wzajemnym 
Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich.  

2. Trener zagraniczny przed przystąpieniem do prowadzenia zespołu uczestniczącego w 
rozgrywkach piłki nożnej w Polsce  musi zarejestrować się na platformie PZPN 24, 
składając w szczególności skan posiadanej licencji. Klub  zatrudniający danego trenera 
winien udzielić mu wszelkiej niezbędnej pomocy przy procesie rejestracji w systemie 
PZPN. 

3. Klub zatrudniający trenera zagranicznego występuje – za pośrednictwem systemu 

informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl -  do Zespołu 
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN / właściwego  dla danego WZPN organu 
ds. licencjonowania trenerów o wyrażenie zgody na zatrudnienie trenera zagranicznego 
(wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały). 
 

4. Za wydanie zgody, o której mowa w ust. 4, pobrana zostanie  opłata administracyjna  w 
wysokości : 
a. dla klubów Ekstraklasy   - 10 000 zł, 
b. dla klubów I ligi   -  5 000 zł, 
c. dla klubów II ligi    -  2 500 zł, 
d. dla klubów lig niższych  -  1 250 zł. 

 
5. Zgoda, o której mowa w ust. 3, zostaje wydana  na okres ważności licencji udzielonej 

trenerowi zagranicznemu przez jego macierzystą federację, nie dłużej jednak niż na okres 
zatrudnienia w polskim klubie.  

http://www.pzpn24.pzpn.pl/


 

 

XII.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 
Art.32 
 
Trenerzy, którzy kontynuują pracę na podstawie wydanej  warunkowej licencji z prowadzonym 
przez siebie zespołem w sezonie 2016/17 w dalszym ciągu mają możliwość prowadzenia tego 
zespołu w danej klasie rozgrywkowej bez posiadania wymaganej d la danej klasy rozgrywkowej 
licencji. W takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi warunkowo zgoda  na prowadzenie 

zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego roku. Zgoda ta można być przedłużana 
(każdorazowo na okres 1 roku) do momentu zakończenia pracy trenera w danym klubie (wzór 
zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały).  
 
 
 
Art.33 
 
Trenerzy, którzy uzyskali z prowadzonym przez siebie zespołem awans do ligi wymagającej 
od  trenera posiadania wyższej licencji,  w dalszym ciągu mają możliwość prowadzenia tego 

zespołu w wyższej klasie rozgrywkowej. W takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi 
warunkowo zgoda  na prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na ok res jednego roku. 
Zgoda ta może być przedłużana (każdorazowo na okres do końca sezonu) do momentu 
zakończenia pracy trenera w klubie, w którym uzyskał awans (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 
do niniejszej Uchwały). 
 
Art. 34 
 
Zgody, o których mowa w art. 32 i 33, są wydawane przez Zespół ds. Kształcenia i 
Licencjonowania Trenerów PZPN w przypadku klubów: Ekstraklasy, I i II ligi, Futsal Ekstraklasy, 

CLJ U-19 i Ekstraligi kobiet. W przypadku pozostałych klas rozgrywkowych – zgody są 
wydawane przez właściwy  dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów. 
. 
 
 
II. Tracą moc 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 
oraz 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. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  1 
czerwca 2017 roku. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 1 - Schemat Licencjonowania Trenerów PZPN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Załącznik nr 2  - Wzory dyplomów i identyfikatorów licencji trenerskich  
 
                                                                                                                                                                              
Identyfikator Licencji PZPN B 
 

Przód        Tył     

   
 
 
Identyfikator Licencji PZPN A 

 
Przód        Tył     

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Dyplom Grassroots D 

 
 
 
 
 
Identyfikator Licencji Grassroots D 
 

Przód      Tył     

     
 
 



 

 
 
 
Dyplom Grassroots C/ UEFA Grassroots C 

  
 
 

 

 

Identyfikator Licencji Grassroots C 
 

Przód      Tył     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Dyplom Futsal C 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Identyfikator Licencji Futsal C 

 
Przód      Tył     

  
 
 
Dyplom Goalkeeper B 

 
 
 
 
 



 

 
 
Identyfikator Licencji Goalkeeper B 
 

Przód      Tył     

   
 
 
Dyplom UEFA Futsal B 

 
 



 

 
 
Identyfikator Licencji Futsal B 
 

Przód      Tył     

  
 
 
Dyplom UEFA B 

 
 



 

 
 
Identyfikator Licencji UEFA B          
  

Przód      Tył     

  
 
 
 
Dyplom UEFA A          

 



 

 

 

Identyfikator Licencji UEFA A 
 

Przód      Tył     

   
 
 
Dyplom UEFA Elite Youth A 

 
 



 

 
 
Identyfikator Licencji UEFA Elite Youth A 
                   

 Przód       Tył     

  
 
 

 
Dyplom UEFA PRO 

 



 

 
 
 
Identyfikator Licencji UEFA PRO 
 
                          Przód                                                                Tył                                   

   
 

  



Załącznik nr 3 - Wzór zgody na prowadzenie zespołu  
 

Wzór zgody - Polski Związek Piłki Nożnej  

   
 



Wzór zgody - Wojewódzki ZPN 

  
 



Tabela - Wymogi licencyjne dla pierwszych trenerów w poszczególnych klasach rozgrywkowych 

 



 
 

 
 

  



  

64 
Uchwała nr IV/64 z dnia 20 kwietnia 2017 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2017/2018  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2017/2018 w 

następującym brzmieniu:  
 
 

 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI 
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2017/2018 

 
Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są masową 
imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn 

piłkarskich, ubiegających się o to trofeum. 
 

1. Cykl rozgrywek 
 

1.1. Cykl rozgrywek na szczeblu związku piłki nożnej na sezon 2017/2018 kończy się do 30 
czerwca 2017 roku i ma wyłonić 16 drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach na szczeblu 
centralnym w sezonie 2017/2018.  
 
1.2. Cykl rozgrywek na szczeblu centralnym w sezonie 2017/2018 rozpoczyna się 1 lipca 2017 
roku a kończy nie później niż 1 czerwca 2018 roku.  

 
2. Uczestnictwo  
 
2.1. W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraklasy, I, II, III  
i IV ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpić do ZPN  
o zwolnienie z udziału w rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie 
dobrowolności. 
2.2. Warunkiem udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym jest posiadanie przez klub licencji 
uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2017/2018. 
2.3. Drużyny, które zrezygnują z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 

2017/2018 nie będą uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski  
w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek. Niezależnie od powyższego, Komisja Dyscyplinarna 
PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  
2.4. Z zastrzeżeniem pkt 5.1 i 5.2, do udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym uprawnieni 
są wszyscy zawodnicy danej drużyny klubu, którzy zostali uprawnieni w systemie Extranet, do gry 
w rozgrywkach mistrzowskich z jej udziałem w sezonie 2017/2018. 
2.5. Do każdego klubu może być potwierdzona i uprawniona do gry dowolna liczba zawodników - 
cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym meczu na szczeblu 
centralnym może występować równocześnie na boisku 2 zawodników danego klubu - 
cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, z uwzględnieniem postanowień 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 
 
3. Etapy rozgrywek 
 
3.1. Etap I, kończący się do 30 czerwca 2017 r., na szczeblu związku piłki nożnej,  
w którym uczestniczą drużyny: III, IV ligi i klasy okręgowej włącznie oraz na zasadzie 
dobrowolności wszystkie inne zgłoszone do rozgrywek. 



 

   
3.2. Etap II na szczeblu centralnym z udziałem: 

a) 16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej  
w sezonie 2016/2017, 

b) 18 drużyn II ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2016/2017, 
c) 18 drużyn I ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2016/2017, 
d) 16 zespołów ekstraklasy wg stanu na sezon rozgrywkowy 2016/2017. 

 
4. Pierwszy etap 

 

4.1. Pierwszy etap rozgrywek, kończący się do 30 czerwca 2017 r., przeprowadzają związki piłki 
nożnej na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów.  
 
4.2. Orzecznictwo dyscyplinarne wobec zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do 
wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związków 
piłki nożnej należy do właściwości organów dyscyplinarnych związków piłki nożnej, chyba, że ze 
względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania przez Komisję 
Dyscyplinarną PZPN. 

 
4.3. Wszystkie związki piłki nożnej obowiązane są w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. zgłosić 

pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużyny, które zakwalifikowały się do 
rozgrywek na szczeblu centralnym. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie spowodu je odmowę 
dopuszczenia drużyny do rozgrywek na szczeblu centralnym. 

 
5. Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej w jednym cyklu rozgrywek 

 
Wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny, w jednym cyklu rozgrywek, zobowiązuje do 
stosowania następujących zasad: 
 

a) Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie 

tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej, 
b) Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, najwyżej 3 zawodników 

tej drużyny może występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, która 
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek, 

c) Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w 
których one aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w 
najwyższej klasie rozgrywkowej, itd. 

 
6. Drugi Etap 
  

Runda wstępna 
 
6.1. W Rundzie wstępnej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.  W tej rundzie udział bierze: 

a) 16 zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej; 
b) 18 zespołów II-ej Ligi w sezonie 2016/2017; 
c) 6 zespołów I ligi w sezonie 2016/2017, które zajęły miejsca 13-18 w tabeli rozgrywek. 

 
Zwycięzcy uzyskują awans do I rundy – 1/32 finału Pucharu Polski. 
 
6.2 Gospodarzami meczów rundy wstępnej Pucharu Polski są zdobywcy Pucharu Polski na 
szczeblu ZPN. W przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn gospodarzami są zespoły 

występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2017/2018. W przypadku meczów z 
udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy, 
gospodarzami meczów będą zespoły, które podczas losowania par rundy wstępnej zostały 
wylosowane jako pierwsze. 
 



6.3  Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 6.1, uzyskają awans do rundy 

pierwszej Pucharu Polski.  
 
7. Pierwsza runda - 1/32 finału Pucharu Polski 
 
7.1  W rundzie pierwszej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział bierze: 

a) 20 zespołów – zwycięzców meczów z Rundy Wstępnej, 
b) 12 zespołów I Ligi w sezonie 2016/2017, które zajęły miejsca 1-12 w tabeli rozgrywek. 

 
7.2  Gospodarzami meczów 1/32 Finału Pucharu Polski są zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu 
ZPN. W przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn, gospodarzami są zespoły 

występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2017/2018. W przypadku meczów z 
udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy, 
gospodarza wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
po rozegraniu meczów Rundy Wstępnej. 
 
7.3  Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 7.1 , uzyskają awans do rundy 
drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski.  
 
8. Druga runda – 1/16 finału Pucharu Polski 
 

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

a) 16 zespołów Ekstraklasy w sezonie 2016/2017; 
b) zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 7.1.  

 
8.2. Gospodarzami meczów 1/16 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące w niższej klasie 
rozgrywkowej w sezonie 2017/2018. W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w 
sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzami są zespoły,  zajmujące wyższą 
pozycję w „Schemacie Rozgrywek o Puchar Polski”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

 
8.3. Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 8.1 , uzyskają awans do rundy 
trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski.  
 
9. Trzecia runda – 1/8 finału Pucharu Polski 
 
9.1. W rundzie trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W 1/8 finału udział 
bierze 16 zwycięzców meczów rundy drugiej. 

 
9.2. Gospodarzami meczów 1/8 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące w niższej klasie 

rozgrywkowej w sezonie 2017/2018. W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w 
sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarza wyłoni losowanie 
przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/16  
finału rozgrywek. 
 
9.3. Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt  9.1 uzyskają awans do rundy 
czwartej – 1/4 finału Pucharu Polski. 
 
 
10. Czwarta runda – 1/4 finału Pucharu Polski 
 

10.1. W rundzie czwartej - 1/4 finału Pucharu Polski rozgrywa się dwa mecze (mecz  
i rewanż). W rundzie czwartej udział bierze 8 zespołów – zwycięzców meczów rundy trzeciej; 
 
10.2. Gospodarzami pierwszych meczów 1/4 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące w 
niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2017/2018. W przypadku meczów z udziałem drużyn 



uczestniczących w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarza pierwszego 

meczu wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po 
rozegraniu meczów 1/8 finału rozgrywek. 
 
10.3. Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 10.1, uzyskają awans do 
rundy piątej – 1/2 finału Pucharu Polski. 
 
11. Piąta runda – 1/2 finału Pucharu Polski 
 
11.1. W rundzie piątej - 1/2 finału Pucharu Polski rozgrywa się dwa mecze (mecz i rewanż).  
W rundzie piątej udział biorą 4 zespoły – zwycięzcy meczów rundy czwartej. 

 
11.2. Zestaw par i gospodarzy pierwszych meczów 1/2 Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie 
przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/4 
finału rozgrywek. Gospodarzami pierwszych meczów 1/2 Finału Pucharu Polski będą drużyny , 
które w poszczególnych parach zostały wylosowane jako pierwsze. 
 
11.3. Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 11.1, uzyskają awans do 
finału Pucharu Polski. 
 
12. Runda szósta - Finał Pucharu Polski 

 
12.1. W rundzie szóstej - Finale Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W rundzie szóstej 
udział biorą 2 zespoły – zwycięzcy meczów rundy piątej. 
 
12.2. Formalnego gospodarza Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie przeprowadzone przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/2 finału rozgrywek.  
 
12.3. Mecz Finałowy zostanie rozegrany 2 maja 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie.  
 
13. Losowanie zestawu par i gospodarzy 

 
13.1. Zestaw par i gospodarzy w meczach rundy wstępnej i 1/32 Finału rozgrywek wyłoni 
losowanie, przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, wg zasad 
opracowanych przez ten Departament. 
 
13.2. Zestaw par i gospodarzy 1/16 i 1/8 oraz par i gospodarzy pierwszych meczów 1/4 Finału 
Pucharu Polski wyłoni losowanie, przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN, według schematu i zasad określonych w „Schemacie Rozgrywek o Puchar Polski”, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 

13.3 Zestaw par i gospodarzy pierwszych meczów 1/2 Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie 
przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/4 
finału rozgrywek. 
 
13.4. Formalnego gospodarza Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie przeprowadzone przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, po rozegraniu meczów 1/2 Finału rozgrywek.  
 
13.5. W przypadku realnej możliwości nierozegrania pierwszego meczu 1/4 lub 1/2 Finału 
rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych niezależnych od 
gospodarza zawodów okoliczności, organ prowadzący rozgrywki zastrzega sobie prawo zmiany 
gospodarza meczu, wyłonionego w drodze losowania. 

 
14. Zasady awansu – jeden mecz oraz mecz finałowy 
 
W rundach, w których rozgrywa się jeden mecz oraz w meczu finałowym, w przypadku wyniku 
remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym czasie zarządzona będzie dogrywka 2 x 



15 minut. Jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli zarządza się rzuty 

karne według obowiązujących przepisów.  
 
15. Zasady awansu – dwa mecze (mecz i rewanż) 
 
15.1. W 1/4 oraz 1/2 Finału Pucharu Polski awans do dalszej rundy rozgrywek, uzyska zespół, 
który zgromadzi większą liczbę punktów. 
 
15.2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie bądź wywalczeniu  Pucharu 
Polski decyduje: 
 

a) przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn; 

b) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 
wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 
bramkami  w spotkaniach tych drużyn; 

c) przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut; 
d) jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone na 

wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) , zgodnie z zasadami przyjętymi w 
UEFA w rozgrywkach europejskich; 

e) jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty karne 

według obowiązujących przepisów.  
 
16. Zasady ogólne  
 
16.1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające 
w meczach odpadają.  
 
16.2. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu centralnym, uprawnione 
są do wymiany 3 zawodników przez cały okres trwania gry. 
 

16.3. Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry w piłkę 
nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi  w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 
2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w 
piłkę nożną oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 
 
16.4. Ostrzeżenia i wykluczenia. 
 
Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie 
automatycznie ukarany: 

a) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

b) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
c) przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym itd.) – kara dyskwalifikacji 

w wymiarze 2 meczów.  
 
Kary, o których mowa powyżej, są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych. 
 
16.5. Jeżeli w czasie jednych zawodów o Puchar Polski co najmniej p ięciu zawodników jednej 
drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka), klub ukaranych 
zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną 
PZPN, nie mniejszej niż 500 zł.  
 

16.6. Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu Pucharu Polski na szczeblu 
Związków Piłki Nożnej zostają anulowane. 
 



16.7. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących  

w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków Piłki Nożnej wykonywane są  w kolejnych etapach 
lub cyklach Pucharu Polski. 
 
16.8. Po rozegraniu meczów 1/4 Finału, żółte kartki otrzymane przez zawodników na szczeblu 
centralnym zostają anulowane. 
 
16.9. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które awansowały do 1/2 F inału, są 
wykonywane w kolejnych meczach lub cyklach Pucharu Polski. 
 
16.10. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które nie awansowały do 1/2 Finału 

są wykonywane w kolejnych cyklach Pucharu Polski. 
 
16.11. Klub organizujący zawody, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni 
i płycie stadionu, zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z 
zespołem ratowniczym, 

b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 
c) począwszy od 1/32 Finału, filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia 

nagrania, w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, 

d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 
e) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, 
f) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),  
g) począwszy od 1/32 Finału zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w 

trakcie zawodów, 
h) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 

sanitarne, szatnie, bufety), 
i) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań 

antydopingowych dla zawodników, 
j) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników 

rezerwowych, 
k) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz 

umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości 
także komunikacji, 

l)  niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek 
każdego klubu uczestniczącego w rozgrywkach, możliwości filmowania całego przebiegu 
zawodów na własne potrzeby szkoleniowe, 

m)  zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania 
zawodów, dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu 
Extranet, 

n) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem 
spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych 
warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania 
zawodów przy sztucznym oświetleniu, 

o) zapewnienia sztucznego oświetlenia, utrzymującego minimalne natężenie o wartości nie 
mniejszej niż 800 Ev (lx) – w przypadku rozgrywania zawodów przy sztucznym 
oświetleniu, z których nie jest przeprowadzana bezpośrednia transmisja telewizyjna, 

p) zapewnienia min. 10 bezpłatnych zaproszeń na trybunę VIP dla przedstawicieli klubu 
gości, o ile zgłoszenie zapotrzebowania na nie nastąpi nie później niż na 24 godziny 
przed rozpoczęciem meczu. 

 

16.12 Niezależnie od postanowień pkt 16.11, w związku z faktem iż mecze o Puchar Polski będą 
rejestrowane i transmitowane, zobowiązuje się kluby do: 

a) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do 
rozgrywek o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla 
klubów przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z nadawcą), 



umożliwiających należyte przeprowadzenie transmisji i dokonanie nagrania 

audiowizualnego meczów (w tym warunków dotyczących obsługi technicznej meczów,  z 
uwzględnieniem profesjonalnie przygotowanych miejsc dla komentatorów sportowych, 
nagłośnienia i odpowiedniego oświetlenia obiektu lub miejsca, w którym odbywają się 
mecze, przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz ochrony obiektu lub 
miejsca, w którym odbywają się mecze podczas produkcji telewizyjnej),  

b) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do 
rozgrywek o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla 
klubów przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z nadawcą) do 
zorganizowania studia w ramach realizacji transmisji z meczów tj. w szczególności 
udostepnienia przestrzeni, niezbędnej do zorganizowania studia na terenie stadionów, na 

których rozgrywane będą mecze. 

16.13  Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych 
dot. uprawnień podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów o Pucharu 
Polski oraz standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki 
techniczno-produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający 
licencję głównego nadawcy podczas Rozgrywek o Puchar Polski obowiązujących w sezonie 
2017/2018. 

16.14  Kluby uczestniczące w rozgrywkach są bezwzględnie zobowiązane do umożliwienia PZPN 
oraz udzielenia należytego wsparcia przy realizacji przez PZPN i podmioty posiadające licencję 
oraz Partnera/Sponsora Pucharu Polski ich praw komercyjnych, w tym w szczególności praw 

telewizyjnych i pokrewnych praw medialnych oraz praw marketingowych dotyczących rozgrywek. 
 
W szczególności oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt , na którym rozgrywany 
będzie mecz, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

16.15 Zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN 
zobowiązuje się kluby do: 

a) monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach, 
b) przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół 

boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie 
przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat meczowy) w 

porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać 
mecz, 

c) stosowania tzw. „zakazu klubowego” wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 
informowania o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i 
Infrastruktury PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju,  

d) dostarczania właściwym podmiotom informacji organizacyjnych związanych z meczem 
oraz wypełniania pozostałych obowiązków wynikających z oficjalnych druków meczowych 
(Informacja Klubu Gościa, Spotkanie Organizacyjne w Dniu Meczu, Lista Obecności, 
Informacja Organizatora Zawodów). Oficjalne druki meczowe znajdują się w Załączniku nr 
7 do niniejszego Regulaminu i stanowią jego integralną część.  

16.16  Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar 
ten zatrzyma się na 45 i 90 minucie. 

16.17 Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed  meczem lub w jego przerwie 
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN,  
a w wyjątkowych przypadkach z delegatem meczowym PZPN. 

16.18 Gospodarz meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach wewnątrz 
stadionu z zachowaniem następujących zasad:  

a) w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może 
pokazywać powtórek,  



b) w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może 

pokazywać jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub 
sprzecznych z zasadami fair-play. 

 
16.19 Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską 
obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek 
mistrzowskich, w której występuje dana drużyna. 
Naruszenie powyższych postanowień powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych 
w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich. 
 
16.20  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.  

Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w 
sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. 
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Klubu, Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN może wyrazić zgodę na przebywanie na ławce rezerwowych innej osoby niż wymienione 
powyżej, w szczególności dyrektora sportowego danego klubu. Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, przy czym nie jest 
zobowiązany do jego uwzględnienia.  

Jeśli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego i delegata meczowego, może otrzymać 
dodatkowe trzy miejsca dla swojego sztabu (np. dla trenera przygotowania fizycznego itp.). 
Miejsca te muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za 
lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska tych osób muszą 
znaleźć się w sprawozdaniu sędziego (w arkuszu dodatkowym). 
Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest zabronione i 
stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. 

16.21 W przypadku rozgrywania meczów na boiskach z nawierzchnią naturalną obowiązują 
następujące zasady koszenia trawy: 

a) w polach karnych - 3 pasy zieleni (równoległe do linii bramkowej), każdy po 5,5 metra 

szerokości 

b) obszar między linią pola karnego, a linią środkową – 6 pasów zieleni, każdy po 6 metrów 

szerokości 

c) w przypadku boisk krótszych niż 105 metrów, pas przylegający do linii środkowej winien 

być odpowiednio krótszy (np. na połowie 100-metrowego pola gry powinno być 5 pasów 

po 6 metrów każdy i 1 pas o szerokości 1 metra). 

 

16.22 Jeżeli organizator meczu zamierza podlewać murawę przed meczem, winien 

poinformować o tym drużynę przeciwną i sędziów na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym.  

Całe boisko winno być podlewane równomiernie, a nie tylko wybrane strefy. Podlewanie może 

odbywać się tylko w następujących okresach: 

a) do 60 minut przed meczem,  

b) między 10 a 5 minutą przed meczem, 



c) w przerwie meczu (maksymalnie 5 minut). 

Sędzia, po konsultacji z wyznaczonym delegatem, ma prawo zmienić powyższe ustalenia. 

16.23 Klub, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności określone  

w art. 16.12, 16.14 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, podlega karze finansowej 
do 500.000 złotych. Niezależnie od powyższego Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć 
także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 
 
17. Terminy i miejsce rozegrania zawodów 
 
17.1. Zawody muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN. W uzasadnionych przypadkach, Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN może wyznaczyć termin rozegrania meczu, przypadający poza terminem 
wynikającym z ramowego terminarza rozgrywek. 

 
17.2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w porozumieniu z podmiotem posiadającym 
licencję nadawcy telewizyjnego może wyznaczyć rozegranie zawodów na inny dzień lub godzinę. 
Terminy spotkań, rozgrywanych od 1/16 finału Pucharu Polski wymagają uprzednich konsultacji z 
Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA.  
 
17.3. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego 
lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów,  
 

17.4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament 
Rozgrywek Krajowych podlega karze finansowej do 500.000- złotych. Niezależnie od 
powyższego, Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w 
Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 
 
17.5. Mecze o Puchar Polski mogą być rozgrywane wyłącznie na stadionie zweryfikowanym dla 
danej lub wyższej klasy rozgrywek mistrzowskich, w której uczestniczy dana drużyna, 
wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy. 
 
17.6. Z zastrzeżeniem postanowień Pkt 13.5, w przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od 

gospodarza przeszkody uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym stadionie, ma 
on obowiązek przenieść zawody na inny stadion spełniający wymogi licencyjne określone w 
Podręczniku Licencyjnym dla klubów danej klasy rozgrywkowej.  
 
18. Nagrody 

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

a) przechodni Puchar Polski, 
b) replikę/miniaturę Pucharu Polski na własność, 

c) 35 medali pamiątkowych 
 
18.2. Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski) otrzymuje 35 medali pamiątkowych. 
 
18.3.  Niezależnie od postanowień pkt 18.1 oraz 18.2, kluby uczestniczące w rozgrywkach o 
Puchar Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2017/2018 uprawnione są do otrzymania 
nagrody finansowej w wysokości: 
 

a) Runda Wstępna: 

• Zwycięzca rozgrywek na szczeblu ZPN w sezonie 2016/2017 – 30.000 PLN netto, 

• Pozostali uczestnicy – 5.000 PLN netto; 

 
b) I runda PP – każdy z uczestników  – 5 000 PLN netto; 



c) 1/16 finału PP – każdy z uczestników – 10 000 PLN netto; 

d) 1/8 finału PP – każdy z uczestników - 25 000 PLN netto; 
e) 1/4 finału PP – każdy z uczestników - 50 000 PLN netto; 
f) 1/2 finału PP – każdy z uczestników - 100 000 PLN netto; 
g) finalista PP –200 000 PLN netto; 
h) zdobywca PP – 1 000 000 PLN netto. 

 
18.4 Nagrody, o których mowa w pkt 18.3, nie przysługują klubom, które wycofały się lub nie 
przystąpiły do rozgrywek o Puchar Polski w sezonie 2017/2018.  
 
18.5 Przyjmuje się następujący harmonogram wypłat nagród przysługujących klubom z tytułu 

uczestnictwa w rozgrywkach Pucharu Polski w sezonie 2017/2018: 
a) Wypłata nagród za uczestnictwo do 1/8 finału PP – do 30 grudnia 2017 r. 
b) Wypłata nagród dla pozostałych uczestników – do 31 maja 2018 r. 

 
18.6 Wypłata nagród, o których mowa w pkt 18.3 nastąpi po wystawieniu przez klub 
odpowiedniego dokumentu obciążeniowego. 
 
19. Sędziowie  
 
19.1. Obsadę sędziowską wyznaczają Kolegia Sędziów ZPN dla zawodów na szczeblu związku 

piłki nożnej oraz Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów szczebla centralnego.  
 
19.2. Zasady pokrywania kosztów obsady sędziowskiej na szczeblu ZPN ustala właściwy 
Związek Piłki Nożnej, przy czym drużyny szkolne i nie zrzeszone zwolnione są od opłat 
sędziowskich. 
 
19.3. Koszty obsady sędziowskiej na szczeblu centralnym ponosi PZPN.  
 
20. Koszty organizacji zawodów 
 

20.1. Zawody organizuje klub będący gospodarzem, który pokrywa wszystkie koszty związane z 
organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na koszt własny.  
 
21. Protesty 
 
21.1. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego muszą wpłynąć 
do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 48 godzin po zawodach, 
przy jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do przeciwnika. Do protestu należy dołączyć 
potwierdzenie wpłaty, na rachunek PZPN, kaucji protestowej w wysokości określonej w 
regulaminie rozgrywek mistrzowskich w której uczestniczy drużyna klubu.  

 
22. Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach  
 
22.1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, 
prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o Puchar Polski przysługują wszelkie prawa 
komercyjne, w tym w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa 
marketingowe dotyczące rozgrywek. 
Uprawnienia Partnerów i Sponsorów Pucharu Polski, uprawnienia PZPN oraz prawa i obowiązki 
Klubów w zakresie praw marketingowych stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
 
22.2. Prawa telewizyjne i pośrednie prawa medialne są scentralizowane i należą do PZPN od 

etapu II, pierwszej rundy 1/32 finału Pucharu Polski. Kluby zobowiązane są do umożliwienia 
sprawnej współpracy przy planowaniu i realizacji transmisji telewizyjnych.  
 
 
 



22.3. PZPN przysługuje prawo do: 

a) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz 
przedstawicieli klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów oraz 
koszulek meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek Pucharu Polski. 
Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-
wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane mediom, sponsorom i partnerom 
celem publikacji, 

b) wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek sponsorów fotografii 
i nagrań video obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz 
fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych, 

c) umieszczania logotypu Partnera/Sponsora rozgrywek na koszulkach zawodników, w 

przedniej, górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pola 100 mm x 40 
mm, 80 mm x 50 mm, etc.), zgodnie z załącznikiem nr 6, 

d) łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz 
pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich Klubów,  

e) organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym 
odbywają się rozgrywki Pucharu Polski, przez PZPN oraz Sponsorów i Partnerów 
rozgrywek 

 
22.4. Ustala się, iż kluby uczestniczące w drugim etapie rozgrywek o Puchar Polski zarezerwują 
dla Polskiego Związku Piłki Nożnej i w razie potrzeby przekażą: 

a) na mecze od 1/32 do 1/8 finału: 
• 100 biletów 1. kategorii w sektorze neutralnym 
• 40 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem)  

b) na mecze 1/4 finału (ćwierćfinałowe): 
• 150 biletów 1. kategorii w sektorze neutralnym 
• 60 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem)  

c) na mecze 1/2 finału (półfinałowe): 
• 200 biletów 1. kategorii w sektorze neutralnym 
•  80 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem)  

 

Przyjmuje się, iż liczba zaproszeń VIP nie może przekroczyć 20% miejsc siedzących w strefie 
VIP. 
 
PZPN powiadomi klub z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed terminem 
rozegrania meczu, ile z danej puli biletów i zaproszeń nie zostanie wykorzystanych.  
 
Dodatkowo, każdy klub uczestniczący od 1/16 Finału rozgrywek zobowiązany jest do przekazania 
do Działu Sponsoringu i Marketingu PZPN jednej koszulki meczowej z rozgrywek Pucharu Polski 
z podpisami zawodników, w ciągu 5 dni po każdym meczu.  
 

Bilety, zaproszenia i koszulki, o których mowa powyżej, mogą być wykorzystane przez PZPN w 
celu promocji rozgrywek. 
 
22.5. Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów, włączając mecze półfinałowe oraz wpływy z 
reklam na stadionie, z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie niniejszej Uchwały dla PZPN. 
 
22.6. Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne należą do PZPN.  
 
22.7. Ustala się, że naszywki z logotypami, flagi Pucharu Polski, pliki graficzne z logotypem 
Pucharu Polski oraz wzory plakatów i banerów internetowych zostaną dostarczone klubom na 
podstawie zamówienia wysłanego do PZPN faksem, bądź podpisanego  skanu mail-em na adres 

marketing@pzpn.pl do 15 lipca 2017 r. na druku zamówienia, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4. Tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska 
na mecze transmitowane przez oficjalnego nadawcę Pucharu Polski dostarczy klubom PZPN lub 
podmiot przez niego wskazany. Na pozostałe mecze kluby powinny wykonać ścianki na własny 
koszt, według wzoru otrzymanego od PZPN. 



22.8. Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny być interpretowane 

jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w rozgrywkach przy zawieraniu 
umów dotyczących rozgrywek o Puchar Polski, gdyż nie są one w konflikcie z umowami 
komercyjnymi i zobowiązaniami klubów. 
 
22.9. Szczegółowe zobowiązania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski są 
opisane w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 
22.10. Wykorzystanie logotypów związanych z rozgrywkami oraz wizerunku statuetki Pucharu 
Polski, wymaga każdorazowej akceptacji PZPN. Materiały zawierające ww. oznaczenia należy 
przesłać, celem akceptacji, na adres marketing@pzpn.pl. 

 
22.11. Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały stanowi Księga znaku Pucharu Polski. 
 
23. Zasady interpretacji 

 
23.1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  
 
24. Data zatwierdzenia 
 
24.1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 20 kwietnia 2017 r. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/64  z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar 
Polski na sezon 2017/2018 
 

Schemat rozgrywek o Puchar Polski na sezon 2017/2018  
 
 

 
 

Komentarz do schematu rozgrywek o Puchar Polski 
1. Przed 1/16 Finału przeprowadza się losowanie par, które skutkuje jednocześnie 

osadzeniem drużyny w konkretnym miejscu „drabinki” meczowej. Dobór kolejnych 

przeciwników wynika z przyporządkowania do odpowiedniego miejsca w schemacie.  
2. Przed losowaniem 1/16 Finału rozstawione zostają dwie najlepsze drużyny Ekstraklasy 

wg tabeli ostatniego zakończonego sezonu rozgrywek ligowych.  
3. Pierwsza część losowania polega na dolosowaniu do dwóch rozstawionych klubów 

dwóch numerów z zakresu 1-16 i 17-32, które odpowiadać będą pozycjom tych klubów w 
drabince rozgrywek, przy czym: 

• do pierwszego wylosowanego klubu dolosowany zostanie numer z zakresu 1-16, 

• do drugiego klubu dolosowany zostanie numer z zakresu 17-32. 
4. W dalszej kolejności do kolejnych 30 nazw klubów dolosowywanych jest pozostałych 30 

numerów odpowiadających pozycjom w drabince. 
5. Gospodarzami meczów 1/16 Finału są drużyny występujące w niższej klasie 

rozgrywkowej w sezonie 2017/2018. W przypadku meczów z udziałem drużyn 
uczestniczących w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzami są 
zespoły, zajmujące wyższą pozycję w „Schemacie Rozgrywek o Puchar Polski”.  

6. Gospodarzami meczów 1/8 Finału są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej 
w sezonie 2017/2018. W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w 
sezonie 2017/2018 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarza wyłoni losowanie 
przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 
1/16 finału rozgrywek. 

7. Gospodarzami pierwszych meczów 1/4 Finału (rozgrywanego wg. zasady mecz i rewanż) 
są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2017/2018.  W 



przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2017/2018 w 

rozgrywkach tej samej klasy, gospodarza pierwszego meczu wyłoni losowanie 
przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 
1/8 finału rozgrywek. 

8. Zestaw par i gospodarzy pierwszych meczów 1/2 Finału (rozgrywanego wg. zasady mecz 
i rewanż) wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN po rozegraniu meczów 1/4 finału rozgrywek. Gospodarzami pierwszych meczów 
1/2 Finału Pucharu Polski będą drużyny, które w poszczególnych parach zostały 
wylosowane jaki pierwsze. 

9. W przypadku realnej możliwości nierozegrania pierwszego meczu 1/4 lub 1/2 Finału 
rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub innych niezależnych 

od gospodarza zawodów okoliczności, organ prowadzący rozgrywki może dokonać 
zmiany gospodarza meczu, wyłonionego w drodze losowania.  

10. Formalnego gospodarza Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie przeprowadzone przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/2 finału rozgrywek.  

11. Finał (jeden mecz) zostanie rozegrany 2 maja 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/64 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar 
Polski na sezon 2017/2018 
 
W przypadku gdy z danego meczu rozgrywek o Puchar Polski (niezależnie od Etapu i Rundy,  
w których jest on rozgrywany) przeprowadzana jest transmisja telewizyjna przez nadawcę 
telewizyjnego posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski, PZPN, poza 
prawami telewizyjnymi i pokrewnymi prawami medialnymi, przysługują również wszelkie prawa 
marketingowe dotyczące danego meczu, w tym w szczególności prawo do dysponowania całą 
przestrzenią komercyjną obiektu, na którym mecz jest rozgrywany (obejmującą zwłaszcza 
wszelkie powierzchnie i nośniki reklamowe). 

 
Kluby piłkarskie uczestniczące w rozgrywkach o Puchar Polski zobowiązane są do 
przestrzegania i wdrażania podczas meczów następujących zapisów wynikających z 
postanowień zawartych w umowach z Partnerami/Sponsorami Pucharu Polski.  
 
1. Szczegółowe zobowiązania i wytyczne dla klubów: 
 
1.1. I Runda – 1/32 Finału Pucharu Polski 

a) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska.  
b) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek 

reklam.  
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam, 

c) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Partnera/Sponsora rozgrywek 
o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka koszulek 
meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z wzorem 
przedstawionym w załączniku nr 6). 

d) Umieszczenie logotypu Partnera/Sponsora na koszulkach zawodników, w przedniej, 
górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pole 40 mm x 80 mm) (zgodnie 
z wzorem przedstawionym w załączniku nr 6). 

e) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego 

przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie 
konferencji prasowych. 

f) Obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na 
organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej. 

g) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek.  
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia 
oznaczeń innych rozgrywek. 

h) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest 
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane 
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych 

wg. wzoru wskazanego przez PZPN. 
i) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk  

w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki  
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN. 

j) Obowiązek umieszczenia logotypów Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski na 
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach.  

k) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach 
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu 
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego 
do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca 
2017 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4.  

l) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania 
koła środkowego  – tylko w przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN). 

m) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw 
marketingowych. 



n) Zachowanie wyłączności branżowej Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich 

powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół 
boiska. 
Klub będący gospodarzem meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia 
reklam wskazanych przez PZPN.  

o) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz 
wyznaczenie przez klub dzieci do obsługi koła środkowego.  

p) Wykorzystanie papieru firmowego Pucharu Polski, wg wzoru opracowanego przez PZPN, 
do prezentacji składów meczowych 

 
W przypadku realizacji transmisji telewizyjnej z meczu: 

a) Udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 3). 
Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie 
mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych , innych od wskazanych i 
zaakceptowanych przez PZPN. 

b) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia  go bezpłatnie 
PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji podczas 
każdego meczu na wskazania niekomercyjne. 

 
W przypadku braku transmisji telewizyjnej z meczu: 

a) Umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band reklamowych 
o wymiarach 12x1 m 

b) Umieszczenie 10 tablic reklamowych zastrzeżonych do dyspozycji PZPN tj.  
w szczególności dla Partnera/Sponsora Pucharu Polski, w pierwszym rzędzie band 
reklamowych o wymiarach 6m x 1m każda (zgodnie z wzorem przedstawionym  
w załączniku nr 3). 

c) Jeśli klub korzysta z systemu reklam elektronicznych (LED / video) PZPN przysługuje 
uprawnienie do 30 minut realnego czasu ekspozycji podczas każdego meczu.  

 
 

1.2. II Runda – 1/16 Finału Pucharu Polski 
a) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska. 
b) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek 

reklam.  
Klub będący gospodarzem, na własny koszt, dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam. 
Za uprzednią zgodą PZPN, klub może wykorzystać wskazaną przez PZPN powierzchnię 
reklamową do celów związanych z promocją niekomercyjnych podmiotów, wydarzeń, 
akcji itp. 

c) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Partnera/Sponsora rozgrywek 
o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka koszulek 

meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z wzorem 
przedstawionym w załączniku nr 6). 

d) Umieszczenie logotypu Partnera/Sponsora na koszulkach zawodników, w przedniej, 
górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pole 40 mm x 80 mm) (zgodnie 
z wzorem przedstawionym w załączniku nr 6). 

e) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego 
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie  mieszanej oraz w trakcie 
konferencji prasowych.  

f) Obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na 
organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej.  

g) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek.  

Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia 
oznaczeń innych rozgrywek. 

h) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest 
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane 



przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych 

wg. wzoru wskazanego przez PZPN. 
i) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk  

w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki  
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN. 

j) Obowiązek umieszczania logotypów Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski na 
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach.  

k) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach 
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu 
Polski, zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego 
do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca 

2017 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4.  
l) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania 

koła środkowego – tylko w przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN). 
m) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela 

Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw 
marketingowych. 

n) Zachowanie wyłączności branżowej Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich 
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół 
boiska. 
Klub będący gospodarzem meczu, na własny koszt,dokonuje demontażu lub zasłonięcia 

reklam wskazanych przez PZPN.  
o) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz 

wyznaczenie przez klub dzieci do obsługi koła środkowego. 
p) Wykorzystanie papieru firmowego Pucharu Polski, wg wzoru opracowanego przez PZPN, 

do prezentacji składów meczowych 
 

 
W przypadku realizacji transmisji telewizyjnej z meczu: 

a) Udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 3. 

Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie 
mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych  
i zaakceptowanych przez PZPN. 

b) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go 
bezpłatnie PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji 
podczas każdego meczu na wskazania n iekomercyjne. 

 
W przypadku braku transmisji telewizyjnej z meczu: 

a) Umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band reklamowych 
o wymiarach 12x1 m. 

b) Umieszczenie 10 tablic reklamowych zastrzeżonych do dyspozycji PZPN tj.  
w szczególności dla Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski, w pierwszym rzędzie band 
reklamowych o wymiarach 6m x 1m każda (zgodnie z wzorem przedstawionym  
w załączniku nr 3). 

c) Jeśli klub korzysta z systemu reklam elektronicznych (LED / video) PZPN przysługuje  
uprawnienie do 30 minut realnego czasu ekspozycji podczas każdego meczu.  

 
1.3. III Runda – 1/8 Finału Pucharu Polski 

a) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek 
reklam.  
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam. 

Za uprzednią zgodą PZPN klub może wykorzystać wskazaną przez PZPN powierzchnię 
reklamową do celów związanych z promocją niekomercyjnych podmiotów, wydarzeń, 
akcji itp. 

b) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Partnera/Sponsora rozgrywek 
o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka koszulek 



meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z wzorem 

przedstawionym w załączniku nr 6). 
c) Umieszczenie logotypu Partnera/Sponsora na koszulkach zawodników, w przedniej, 

górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pole 40 mm x 80 mm) (zgodnie 
z wzorem przedstawionym w załączniku nr 6). 

d) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego 
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie 
konferencji prasowych.  

e) Obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na 
organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej.  

f) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek.  

Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia 
oznaczeń innych rozgrywek, 

g) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest 
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane 
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych 
wg. wzoru wskazanego przez PZPN, 

h) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk  
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki  
w okolicach bramek etc.),  bez uprzedniej zgody PZPN, 

i) Obowiązek umieszczania logotypów Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski na 

materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach,  
j) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach 

drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu 
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego 
do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca 
2017 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4,  

k) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania 
koła środkowego – tylko w przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN), 

l) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw 

marketingowych, 
m) Zachowanie wyłączności branżowej Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich 

powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół 
boiska, 
Klub będący gospodarzem meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia 
reklam wskazanych przez PZPN.  

n) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz 
wyznaczenie przez klub dzieci do obsługi koła środkowego.  

o) Wykorzystanie papieru firmowego Pucharu Polski, wg wzoru opracowanego przez PZPN, 
do prezentacji składów meczowych. 

 
W przypadku realizacji transmisji telewizyjnej z meczu: 

a) Udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 3. 
Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie 
mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych  
i zaakceptowanych przez PZPN. 

b) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia  go 
bezpłatnie PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji 
podczas każdego meczu na wskazania niekomercyjne. 

 

W przypadku braku transmisji telewizyjnej z meczu: 
a) Umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band reklamowych 

o wymiarach 12x1 m. 
b) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska.  



c) Umieszczenie 10 tablic reklamowych zastrzeżonych do dyspozycji PZPN tj.  

w szczególności dla Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski, w pierwszym rzędzie band 
reklamowych o wymiarach 6 m x 1m każda (zgodnie z wzorem przedstawionym  
w załączniku nr 3). 

d) Jeśli klub korzysta z systemu reklam elektronicznych (LED / video) PZPN przysługuje 
uprawnienie do 30 minut realnego czasu ekspozycji podczas każdego meczu.  

 
1.4. IV i V Runda – 1/4 i 1/2 Finału Pucharu Polski 

a) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska.  
b) Udostępnienie PZPN wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 

reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 3. 

Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie 
mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych  
i zaakceptowanych przez PZPN. 
Klub będący gospodarzem, na własny koszt, dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam. 
Za uprzednią zgodą PZPN klub może wykorzystać wskazaną przez PZPN powierzchnię 
reklamową do celów związanych z promocją niekomercyjnych podmiotów, wydarzeń, 
akcji itp. 

c) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek 
reklam.  
Klub będący gospodarzem, na własny koszt, dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam, 

d) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Partnera/Sponsorarozgrywek o 
Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka koszulek 
meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z wzorem 
przedstawionym w załączniku nr 6). 

e) Umieszczenie logotypu Partnera/Sponsora rozgrywek na koszulkach zawodników, w 
przedniej, górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pole 40 mm x 80 
mm) (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 6). 

f) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego 
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie 
konferencji prasowych. 

g) Obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na 
organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej.  

h) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek. 
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia 
oznaczeń innych rozgrywek. 

i) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest 
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane 
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych 
wg. wzoru wskazanego przez PZPN. 

j) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk  

w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki  
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN. 

k) Obowiązek umieszczania logotypów Partnerów/Sponsorów rozgrywek Pucharu Polski na 
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach.  

l) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach 
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu 
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego 
do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca 
2017 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4.  

m) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania 
koła środkowego. 

n) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw 
marketingowych. 



o) Zachowanie wyłączności branżowej Partnera/Sponsora Pucharu Polski na wszelkich 

powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół 
boiska. 
Klub będący gospodarzem meczu, na własny koszt, dokonuje demontażu lub zasłonięcia 
reklam wskazanych przez PZPN.  

p) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz dzieci 
desygnowanych do obsługi koła środkowego.  

q) Wykorzystanie papieru firmowego Pucharu Polski, wg wzoru opracowanego przez PZPN, 
do prezentacji składów meczowych 

 
 

W przypadku transmisji telewizyjnej z meczu: 
a) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępn ia go 

bezpłatnie PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji 
podczas każdego meczu na wskazania niekomercyjne. 

 
1.5. Finał Pucharu Polski  

a) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Partnerów/Sponsorów  
rozgrywek o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka 
koszulek meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z 
wzorem przedstawionym w załączniku nr 6). 

b) Umieszczenie logotypu Partnera/Sponsora rozgrywek na koszulkach zawodników, w 
przedniej, górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pole 40 mm x 80 
mm) (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 6). 

c) obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na 
organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej. 

d) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek na strojach meczowych.  
e) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest 

wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski,  przygotowywane 
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych 
wg. wzoru wskazanego przez PZPN. 

 
2. Koło środkowe Pucharu Polski może zawierać logotyp Pucharu Polski lub logotyp 

Partnera/Sponsora rozgrywek o Puchar Polski lub logotyp kompozytowy Pucharu Polski i 
Partnera/Sponsora Pucharu Polski. 

 
3. Naszywki z logotypami, flagi Pucharu Polski, pliki graficzne z logotypem Pucharu Polski oraz 

wzory plakatów i banerów internetowych zostaną dostarczone klubom na podstawie 
zamówienia wysłanego do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres 
marketing@pzpn.pl do 15 lipca 2017 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4. 
Tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska na mecze 

transmitowane przez nadawcę posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar 
Polski dostarczy klubom PZPN lub podmiot przez niego wskazany. Na pozostałe mecze kluby 
powinny wykonać ścianki na własny koszt według wzoru otrzymanego od PZPN.  

 
4. Tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płytach boisk zostaną dostarczone na 

stadion, na którym będzie odbywał się mecz, transmitowany przez nadawcę posiadającego 
prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski, najpóźniej w dniu meczu.  

 
 

 
 



Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/64 z dnia 20  kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar 
Polski na sezon 2017/2018 

 



 



Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/64 z dnia 20  kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar 
Polski na sezon 2017/2018 

 
Formularz zamówienia dla klubów uczestniczących  
w 1/32 finału Pucharu Polski w sezonie 2017/2018  

 
Wypełniony formularz zamówienia powinien zostać przesłany faksem do Polskiego Związku Piłki 
Nożnej (+48 22 55 12 240), bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl 
najpóźniej do 15 lipca 2017 roku. 
 

Klub  

Ulica, nr  

Kod pocztowy, miasto  

Adres e-mail  

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, telefon, e-
mail) 

 

 

 

Podstawowy zestaw materiałów reklamowych (naszywki-150 sztuk) 

 Flaga masztowa z logotypem Pucharu Polski 

 

Płyta CD z zestawem plików graficznych (logotyp, naszywki, tablica środkowa, wzór plakatu  

i baneru internetowego, wzór ścianki konferencyjnej, księga znaku)  

 

Dodatkowe naszywki na strój meczowy na koszt klubu, cena za sztukę 3,50 PLN netto,  

liczba zamawianych sztuk ………. 

Płatność za naszywki na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polski Związek Piłki Nożnej.  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Komunikacji i Marketingu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej (tel. +48 22 55 12 336) lub pod adresem e-mail marketing@pzpn.pl 
 
 
……………………………………… 
Data i podpis składającego zamówienie 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 5 do Uchwały nr IV/64 z dnia 20  kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar 
Polski na sezon 2017/2018 
 

 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
 



Załącznik nr 6 do Uchwały nr IV/64 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar 
Polski na sezon 2017/2018 
 

 
 

Od 1/32 finału Pucharu Polski klub są zobowiązane do umieszczania Partnera/Sponsora 
rozgrywek na koszulkach zawodników, w przedniej, górnej części koszulek, na powierzchni max. 

40 cm2 (np. pole 40 mm x 80 mm) 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 7 do Uchwały nr IV/64 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar 
Polski na sezon 2017/2018 

  



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

 
 



 

65 
Uchwała nr IV/65 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie upoważnienia Zarządów wojewódzkich związków piłki nożnej do przyjęcia 
regulacji w sprawie podwyższenia wieku sędziów piłki nożnej i obserwatorów 

uprawniającego do prowadzenia (oceny) zawodów piłki nożnej IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych. 

 
Na podstawie art. 36 ust.1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się , co następuje:  
 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Upoważnia się Zarządy wojewódzkich związków piłki nożnej do wprowadzenia, począwszy od 
sezonu piłkarskiego 2017/2018, wyższych – od dotychczas istniejących – limitów wieku sędziów 
prowadzących zawody piłki nożnej, sędziów asystentów i obserwatorów w IV lidze i niższych 
klasach rozgrywkowych oraz w rozgrywkach młodzieżowych, z wyłączeniem Centralnej Ligi 
Juniorów oraz innych rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez PZPN.  
 
2. Możliwość przyjęcia regulacji, o których mowa w pkt. 1  - które mogą być zróżnicowane w 
poszczególnych ZPN - wiąże się w szczególności z celowością dostosowania istniejących 
rozwiązań wewnątrzzwiązkowych do regulacji prawnych umożliwiających realizację różnych form 

aktywności życiowej, bez względu na wiek danej osoby fizycznej.  
 
3. Dopuszczenie osób, które przekroczyły dotychczas istniejące limity wiekowe - określanych 
poniżej mianem sędziów i obserwatorów w kategorii Senior – do prowadzenia lub obserwacji 
meczów piłkarskich w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych oraz w rozgrywkach 
młodzieżowych – z wyłączeniem Centralnej Ligi Juniorów i innych rozgrywek młodzieżowych 
prowadzonych przez PZPN - uzależnione jest od spełnienia dwóch podstawowych warunków, t.j.:  
 
a) stałego posiadania przez sędziego lub obserwatora w kategorii Senior ważnej karty zdrowia 
wystawionej przez specjalistyczną Przychodnię Sportowo-Lekarską lub upoważnionego lekarza 

medycyny sportowej,  
 
b) utrzymywania sprawności fizycznej i intelektualnej oraz aktywności szkoleniowej, 
weryfikowanej na podstawie  przeprowadzonych testów sprawnościowych i psychofizycznych, 
według kryteriów stosowanych dla sędziów i obserwatorów danej klasy rozgrywkowej.  
 
4. Przy wprowadzaniu podwyższonych limitów wieku dla sędziów prowadzących zawody, 
sędziów asystentów oraz obserwatorów w kategorii Senior Zarządy właściwych wojewódzkich 
związków piłki nożnej mogą także uwzględnić ogólną liczbę zespołów występujących we 
wszystkich rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych prowadzonych przez dany 

Związek, liczbę wszystkich sędziów prowadzących zawody, sędziów asystentów i obserwatorów 
działających na terenie poszczególnych ZPN, dotychczasowe  miejsca zajmowane przez  
sędziów kategorii Senior na listach klasyfikacyjnych na koniec każdego sezonu w danej klasie 
rozgrywkowej oraz lokalne uwarunkowania społeczne i psychologiczne wiążące się z 
zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas zawodów piłkarskich 
prowadzonych przez starszych wiekowo sędziów.   
 
 II. Warunki  kontynuowania kariery sędziowskiej przez osoby, które przekroczyły 
dotychczasowe limity wiekowe.  
 
1.W poszczególnych wojewódzkich związkach piłki nożnej wprowadza się kategorię sędziego 

SENIOR, która odnosi się do sędziów prowadzących zawody oraz sędziów asystentów. 
 
2. Poszczególne wojewódzkie związki piłki nożnej powinny przyjąć w swoich regulaminach 
maksymalny, podwyższony limit wiekowy dla sędziów kategorii Senior, który może być 
zróżnicowany w konkretnych związkach. 



 

3. Sędziowie kategorii Senior, będący dotychczas bądź sędziami szczebla centralnego Top 
Amator A lub B bądź sędziami asystentami szczebla centralnego, mogą, po spełnieniu 
wskazanych powyżej warunków, prowadzić zawody jako sędzia główny w rozgrywkach seniorów 
ustalonych przez poszczególne związki, co dotyczy również odpowiednio sędziów asystentów, 
jak również w rozgrywkach młodzieżowych na szczeblu danego związku,  z wyłączeniem 
Centralnej Ligi Juniorów i innych rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez PZPN.    
 
4. Sędziowie kategorii Senior, będący dotychczas bądź sędziami III ligi i niższych klas 
rozgrywkowych, bądź sędziami asystentami w tych klasach rozgrywkowych, mogą po spełnieniu 
stosownych wymogów, prowadzić zawody, jako sędzia główny i sędzia asystent w rozgrywkach 

seniorów, ustalonych przez poszczególne związki, jak również w rozgrywkach młodzieżowych na 
szczeblu danego związku,  z wyłączeniem Centralnej Ligi Juniorów i innych rozgrywek 
młodzieżowych prowadzonych przez PZPN.   
 
5. Wszyscy sędziowie kategorii Senior poddawani są egzaminom kondycyjnym i teoretycznym 
minimum dwukrotnie w trakcie sezonu piłkarskiego. Pierwsze, odbywają się latem, przed 
rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego, drugie zimą - przed rozpoczęciem rundy wiosennej.  
 
6. Program kursów dla sędziów kategorii Senior oraz zakres egzaminów będą każdorazowo 
ustalane w odrębnym trybie przez Komisję Szkoleniową Kolegium Sędziów ZPN i zatwierdzane 

wraz ze składem Komisji Egzaminacyjnej przez Zarząd właściwego ZPN.  
 
7. Warunkiem uzyskania nominacji do prowadzenia w następnym sezonie rozgrywkowym 
zawodów przez sędziów kategorii Senior jest zaliczenie odpowiednich egzaminów. Warunkiem 
dopuszczenia kandydata na sędziego w powyższej kategorii do egzaminów kondycyjnych jest 
posiadanie ważnej karty zdrowia wystawionej przez specjalistyczną  Przychodnię Sportowo-
Lekarską lub upoważnionego lekarza medycyny sportowej, zgodnie z pkt I.3 b) nin. uchwały.  
 
8. Sprawdzian kondycyjny dla sędziów kategorii Senior mających prowadzić zawody piłkarskie (w  
zawodach seniorów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych  oraz w rozgrywkach  młodzieżowych)  

składa się z dwóch testów. Warunkiem zaliczenia wskazanego sprawdzianu przez kandydata na 
sędziego w kategorii Senior jest uzyskanie minimów zaliczeniowych z testu nr 1 (test szybkości) i 
testu nr 2 (bieg interwałowy), adekwatnych dla klasy rozgrywkowej, w której dany sędzia ma 
prowadzić zawody. Szczegółowy tryb przeprowadzenia egzaminu - określający w szczególności 
jego zakres oraz limity czasowe – regulują odrębne postanowienia i instrukcje, które muszą być 
opublikowane na stronie internetowej właściwego Kolegium Sędziów ZPN, najpóźniej 3 miesiące 
przed planowanym terminem egzaminu. Zmiana rodzaju testu oraz/lub limitów czasowych musi 
być podana przez Komisję Szkoleniową do wiadomości najpóźniej 1 kwietnia – odnośnie 
egzaminów letnich i 1 listopada – odnośnie egzaminów zimowych.  
 

 9. Test teoretyczny, któremu podlegają kandydaci na sędziego w kategorii Senior powinien być 
przeprowadzony minimum 2 razy w roku. Test pisemny zawiera 30 pytań ( czas na odpowiedź 30 
minut) i  dla jego zdania wymagane jest udzielenie przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi.  
 
10. Kandydaci na sędziego w kategorii Senior, którzy nie przystąpili do egzaminu kondycyjnego 
lub teoretycznego w pierwszym terminie bądź nie zaliczyli jednego z tych egzaminów w tym 
terminie mogą przystąpić do egzaminów w drugim terminie. Niezaliczenie jednego z tych 
egzaminów w drugim terminie powoduje przerwę w prowadzeniu zawodów do czasu zaliczenia 
egzaminów przed kolejną rundą.  
 
11. Na zawodach mistrzowskich i pucharowych organizowanych przez dany ZPN sędziowie w 

kategorii Senior będą poddawani egzaminowi praktycznemu (obserwacji) przez obserwatorów nie 
należących do kategorii obserwator – Senior. Liczba obserwacji będzie proporcjonalna do ilości 
prowadzonych zawodów, lecz będzie ona nie mniejsza niż 2 w ramach jednej rundy. Oceny 
wystawiane są w skali 5.0 – 10.0. co 0,1 i stanowią jeden z elementów listy klasyfikacyjnej 
uwzględnianej przy obsadzie kolejnych zawodów dla sędziów kategorii Senior.  



 

12. Sędziowie w kategorii Senior prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów mogą być 
częściej uwzględniani w obsadzie zawodów, natomiast prezentujący słabszy poziom rzadziej. 
Ilość wyznaczonych zawodów nie podlega roszczeniu ze strony sędziego i nie podlega 
uzasadnieniu ze strony Kolegium Sędziów ZPN. 
 
13. W przypadku popełnienia przez sędziego w kategorii Senior poważnego błędu, może on być 
odsunięty od prowadzenia zawodów do końca danej rundy rozgrywkowej.  
 
 
III. Warunki wykonywania funkcji przez obserwatorów kategorii Senior.  

 
1.W poszczególnych wojewódzkich związkach piłki nożnej wprowadza się kategorię obserwator – 
Senior. 
 
2. W  poszczególnych wojewódzkich związkach piłki nożnej przyjmuje się maksymalny, 
podwyższony limit wiekowy w stosunku do obserwatora – Seniora, który może być zróżnicowany 
w konkretnych związkach.   
 
3. Obserwatorzy kategorii Senior, będący w przeszłości sędziami szczebla centralnego Top 
Amator A lub B bądź obserwatorami zawodów szczebla centralnego, mogą, po spełnieniu 

stosownych wymogów,  oceniać sędziów prowadzących zawody i sędziów asystentów w 
zawodach seniorów i młodzieżowych, ustalonych przez poszczególne Związki, z wyłączeniem 
Centralnej Ligi Juniorów i innych rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez PZPN.  
 
4. Wszyscy obserwatorzy kategorii Senior poddawani są egzaminom teoretycznym minimum 
dwukrotnie w trakcie sezonu piłkarskiego. Pierwsze, odbywają się latem, przed rozpoczęciem 
sezonu rozgrywkowego, drugie zimą – przed rozpoczęciem rundy wiosennej.  
 
5. Program kursów teoretycznych dla obserwatorów kategorii Senior oraz zakres egzaminu 
teoretycznego będą każdorazowo ustalane w odrębnym trybie przez Komisję Szkoleniową i 

zatwierdzane wraz ze składem Komisji Egzaminacyjnej przez Zarząd właściwego ZPN.  
 
6. Warunkiem uzyskania nominacji do pełnienia funkcji obserwatora w kategorii Senior jest 
zaliczenie egzaminu teoretycznego. Warunkiem dopuszczenia kandydata na obserwatora w 
powyższej kategorii do egzaminu teoretycznego jest posiadanie ważnej karty zdrowia 
wystawionej przez specjalistyczną Przychodnię Sportowo-Lekarską lub upoważnionego lekarza 
medycyny sportowej, obejmującej również testy psychologiczne.  
 
7. Egzamin teoretyczny, któremu podlegają kandydaci na obserwatora w kategorii Senior 
powinien być przeprowadzony minimum 2 razy w roku. Test pisemny zawiera 30 pytań ( czas na 

odpowiedź 30 minut) i dla jego zdania niezbędne jest udzielenie 80 % poprawnych odpowiedzi.  
 
8. Kandydaci na obserwatora w kategorii Senior, którzy nie przystąpili do egzaminu 
teoretycznego w pierwszym terminie bądź nie zaliczyli tego egzaminu mogą przystąpić do niego 
w drugim terminie. Niezaliczenie egzaminu teoretycznego lub brak ważnej karty zdrowia, o której 
mowa w ust. 6 powoduje przerwę w obserwacji zawodów piłkarskich do końca sezonu 
piłkarskiego. 
 
9. W przypadku popełnienia przez obserwatora w kategorii Senior poważnego błędu w zakresie 
oceny wystawionej sędziemu prowadzącemu zawody, może on być odsunięty od obserwacji 
zawodów piłkarskich do końca danej rundy rozgrywkowej.   

 
 
 
 
 



IV . Postanowienia końcowe. 

 
1.Ninejsza Uchwała stanowi podstawę do wydania przez Zarząd właściwego wojewódzkiego 
związku piłki nożnej odrębnej Uchwały dopuszczającej wykonywanie funkcji sędziego 
prowadzącego zawody IV ligi i niższych klas rozgrywkowych i rozgrywki młodzieżowe - z 
wyłączeniem Centralnej Ligi Juniorów i innych rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez 
PZPN, sędziego asystenta w  kategorii Senior oraz obserwatora w kategorii Senior.  
 
2. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.  
 
3. Realizację niniejszej uchwały powierza się Kolegium Sędziów PZPN.  

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

 

66 
Uchwała nr IV/66 z dnia 20 kwietnia 2017  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 się Zachodniopomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju Syrenka Cup 
z udziałem reprezentacji Polski do lat 16 (U-16), zaplanowanego w terminie od 28 sierpnia  do 3 
września 2017 roku. 
 
II. Powierza się Świętokrzyskiemu  Związkowi Piłki Nożnej organizację dwumeczu towarzyskiego 
Reprezentacji U-16 Polska-Szkocja, zaplanowanego w terminie 18 i 20 września 2017 roku.  
 
III. Powierza się Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu Reprezentacji U-20 
Elite Leaque 2017/2018 Polska -Szwajcaria, zaplanowanego na 31 sierpnia 2017 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  
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Uchwała  nr  IV/67  z dnia  20 kwietnia 2017   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 25  maja 2017 roku 
w Warszawie.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  



 

 
 
 
 
 

68 
Uchwała  nr  IV/68   z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie  podziału środków, przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017  związanych ze szkoleniem zawodników 
w ramach Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i 

współzawodnictwa młodzieży 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN, w związku z Decyzją nr 2  Ministra Sportu 

i Turystyki z dnia 12 stycznia 2017 roku sprawie ogłoszenia „Program dofinansowania zadań z 

obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” postanawia się, co 

następuje: 

 

I.  W związku z przyznaniem dotacji na rok 2017, w wysokości 7  000 000,00 zł, realizowane będą 
następujące zadania: 
 

1. Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo OSSM 

 

2. Przygotowanie szkoleniowe młodzieżowych reprezentacji Polski.  

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

1. Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo OSSM – 5 484 000,00 zł 

 

2. Przygotowanie szkoleniowe młodzieżowych reprezentacji Polski – 1 516 000,00 zł. 

 

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

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

niniejszą Uchwałą, na realizację ww. zadań, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.  

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

  



KRYTERIA PODZIAŁU ŚRODKÓW Z FRKF 

PRZYZNANYCH POLSKIEMU ZWIĄZKOWI PIŁKI NOŻNEJ  

W ROKU 2017 

 

Szkolenie odbywa się w oparciu o postanowienia zgodne z  Decyzją nr 2  Ministra Sportu 

i Turystyki z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania zadań 

z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”.  

 

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

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

 

Kryteria podziału środków:  

✓ ustalenie niezbędnego minimum dofinansowania, które jednocześnie gwarantowało będzie 

zapewnienie wysokiego poziomu szkolenia 

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

potrzeb szkoleniowych zaplanowanych do realizacji na rok 2017 

 

I. OŚRODKI SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY – 5 484 000 ZŁ 

 

1) KOSZTY WPZN - 5 210 000,00 zł 

Celem zabezpieczenia szkolenia i równych szans szkoleniowych każdego z OSSM, 

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

pośrednie max. do 7% kosztów bezpośrednich) oraz dodatkowej kwoty w wysokości 5 000 zł na 

doszkalanie trenerów dla każdego OSSM. 

2) CENTRALNE SZKOLENIE TRENERÓW OSSM – 50 000 zł 

 

3) KOSZTY MONITORINGU OSSM (koszty pośrednie PZPN) – 224 000,00 zł 

 

 

II. MŁODZIEŻOWE  REPREZENTACJE POLSKI – 1 516 000,00 zł 

 

 


