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Uchwała  nr V/69 z dnia  25 maja  2017  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 25.05.2017 roku  

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 25.05.2017 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr V/70  z dnia 25 maja  2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 

 
Na podstawie par. 8 ust. 2 Uchwały nr II/56 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad i trybu obsługi Funduszu Pomocy Koleżeńskiej PZPN w zw. 
z art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Niniejszym odwołuje się  Pana  Czesława Gołębiowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady 
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej. 
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek   
 

71 
Uchwała nr V/71  z dnia 25 maja 2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie powołania Przewodniczącej Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 
 

Na podstawie par. 8 ust. 2 Uchwały nr II/56 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad i trybu obsługi Funduszu Pomocy Koleżeńskiej PZPN w zw. 

z art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Powołuje się Panią  Lidię Borską na funkcję Przewodniczącej Rady Funduszu Pomocy 
Koleżeńskiej. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek   
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Uchwała nr V/72 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w składzie Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 

 
Na podstawie par. 8 ust. 2 Uchwały nr II/56 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad i trybu obsługi Funduszu Pomocy Koleżeńskiej PZPN w zw. 
z art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
  
 
I. Ze składu Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej odwołuje się następujące osoby: 
 
1.Walenty Biechoński  

2.Ryszard Kosiński  



3.Janusz Kowalski 

4.Bogusław Hajdas 
5.Józef Wiśniewski 
 
II. W skład Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej powołuje się następujące osoby:  
 
1.Danuta Budek 
2.Jerzy Figas 
3. Czesław Gołębiowski 
4.Janusz Kowalski  
 

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

                                                                            73 
Uchwała nr  V/73  z dnia 25 maja 2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie sprawozdania finansowego PZPN za rok 2016 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:   
 
I. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dyrektora Departamentu Finansowego PZPN oraz opinią 

biegłego rewidenta przyjmuje się sprawozdanie finansowe PZPN za rok 2016, stanowiące 
załącznik do niniejszej Uchwały.   
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr V/74 z dnia 25 maja  2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zatwierdzenia ramowego terminarza rozgrywek I i II ligi, Pucharu Polski oraz 

Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2017/2018 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 12) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN zatwierdza się ramowy terminarz 
rozgrywek I i II ligi oraz Pucharu Polski na sezon 2017/2018, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
Uchwały.  
 

II. Na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN zatwierdza się ramowy terminarz 
rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-19 na sezon 2017/2018, stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej Uchwały. 
 
III. Na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN zatwierdza się ramowy terminarz 
rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 I U-15 na sezon 2017/2018, stanowiący załącznik nr 3 do 
niniejszej Uchwały. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek



ZAŁ.NR 1.Terminarz rozgrywek I i II ligi oraz Pucharu Polski na sezon 2017/2018 
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CL – Liga Mistrzów  

EL – Liga Europy 
REP – Terminy meczów  FIFA 
PP 1/32 rez – Termin rezerwowy dla klubów  Ekstraklasy w sezonie 2017/2018, które uczestniczyły w rozgrywkach I ligi w  sezonie 2016/2017.  

Rez – Terminy rezerwowe dla meczów, które mogą być przełożone ze względu na pow ołania zawodników na mecze rozgrywane w terminach FIFA. 
 

 

ZAŁ. NR 2.Terminarz rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-19 na sezon 2017/2018 
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REP – Terminy meczów  FIFA 

Rez – Terminy rezerwowe dla meczów, które mogą być przełożone ze względu na pow ołania zawodników na mecze rozgrywane w terminach FIFA. 
 
 

ZAŁ. NR 3.Terminarz rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 i Centralnej Ligi Juniorów U-15 na sezon 2017/2018 
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REP – Terminy meczów  FIFA 
Rez – Terminy rezerwowe dla meczów, które mogą być przełożone ze względu na pow ołania zawodników na mecze rozgrywane w terminach FIFA. 
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  Uchwała nr V/75 z dnia 25 maja  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami 

Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA 

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

 

ROZDZIAŁ I 
 

§ 1 

Cel Uchwały 

 

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

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

Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich oraz Karty Grassroots UEFA.  

 

2. Prowadzenie kursów kształcenia trenerów w ramach Programu Kształcenia Trenerów UEFA 

(zwanym dalej: PKT UEFA) oraz wydawanie dyplomów i licencji kategorii:  UEFA PRO, UEFA 

ELITE YOUTH A,  UEFA A,  UEFA B+A, UEFA B i A ZINTEGROWANY, UEFA GOALKEEPER 

A,  UEFA B, UEFA B WYRÓWNAWCZY, UEFA FUTSAL B, GOALKEEPER B,  GRASROOTS 

C, FUTSAL C, GRASSROOTS D -  przysługuje wyłącznie Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.     

 

3.  Mając na uwadze ust. 1 niniejszego paragrafu Polski Związek Piłki Nożnej może udzielić 

jednorazowej zgody na organizację kursu kształcenia trenerów:  UEFA A, UEFA B i A 

ZINTEGROWANY, UEFA B, UEFA B WYRÓWNAWCZY, UEFA FUTSAL B, GOALKEEPER B,  

GRASROOTS C, FUTSAL C, GRASSROOTS D -  Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej  pod 

warunkiem, że pełny nadzór nad organizacją i realizacją programu w/w kursów przysługuje zgodnie 

z wymogami Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu  Kwalifikacji Trenerskich oraz niniejszej 

Uchwały - Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.   

 

4. WZPN-y mają obowiązek przygotowania i zarejestrowania w Extranet24 rocznego planu kursów.  

 

5.Co do zasady, wymagane jest, aby uczestnik był obecny na 100% zajęć kursu trenerskiego 

organizowanego na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Na pisemną i uzasadnioną prośbę 

organizator kursu może zezwolić uczestnikowi na odrobienie opuszczonych części kursu pod 

warunkiem, że łączna nieobecność nie przekracza 10%. Wszystkie opuszczone zajęcia muszą 

zostać odrobione w ciągu dwóch lat i nie mogą zostać rozdzielone na więcej niż jeden kurs 

dodatkowy. 

 

6. Dyplomy i licencje są wydawane bezpłatnie osobom, które ukończyły kurs oraz zdały egzamin 

końcowy na okres minimum 3 lat, do 31 grudnia danego roku.  

 

7. Uczestnik, o którym mowa ust. 5, ma prawo do dwukrotnej poprawki egzaminu końcowego w 

przeciągu 2 lat od daty pierwotnego egzaminu końcowego. Koszt pierwszego egzaminu 

poprawkowego wynosi 5% opłaty za dany kurs, a drugiego 10% opłaty za kurs.     



 

8. W przypadku niezaliczenia egzaminów końcowych, o którym mowa w ust. 6 kandydat musi 

ponownie ukończyć kurs.     

 

9. Okres ważności licencji osoby, o której mowa w ust.6 biegnie  od daty zakończenia kursu w 

którym ta osoba uczestniczyła.  

 

10. Zasady odbywania stażów trenerskich określa każdorazowo organizator kursu.   

 

§ 2 

Nadzór organizacyjno-merytoryczny kursów kształcenia trenerów 
                                           

1.  Organem Polskiego Związku Piłki Nożnej nadzorującym program kształcenia trenerów i 

udzielającym zgody na organizację kursów kształcenia trenerów jest Komisja Techniczna PZPN 

oraz działający w jej ramach Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.  

 

2.  Nadzór nad zgodną z wymogami PKT UEFA realizacją kursów trenerskich, organizowanych 

przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, sprawują osoby wyznaczane przez PZPN - w ramach 

przeprowadzanych hospitacji. 

 

3.   Osoby, o których mowa w ust. 2., są zobowiązane do złożenia do Zespołu Kształcenia i 

Licencjonowania Trenerów PZPN raportu z odbytej hospitacji w terminie do 7  dni po jej 

przeprowadzeniu, zgodnie z regulaminem. 

 

4.Z tytułu przeprowadzanych hospitacji , konsultacji organizacyjno-merytorycznych oraz złożonego 

raportu, przedstawicielowi PZPN, o którym mowa w ust. 2 przysługuje zwrot kosztów podróży oraz 

ekwiwalent w wysokości 600 zł za każdy dzień hospitacji. Powyższe koszty są pokrywane przez 

PZPN. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT, 

kwota ta jest powiększona o wysokość tego podatku. 

 

§ 3 

Kwalifikacje kadry wykładowców na kursach kształcenia trenerów  

 

1. Zgodnie z art.  19  Konwencji Trenerskiej UEFA, na każdym kursie organizowanym w ramach 

PKT UEFA  mogą  wykładać wyłącznie osoby stanowiące wykwalifikowaną kadrę Trenerów 

Edukatorów. 

 

2. Kwalifikowany Trener Edukator jest upoważniony do prowadzenia wykładów na wszystkich 

kursach w ramach Programu Kursów Trenerskich UEFA i PZPN.  

 

3. Dla uzyskania statusu kwalifikowanego Trenera Edukatora niezbędne jest spełnienie  

następujących  warunków: 

 

a. legitymowanie się znacznym doświadczeniem i dorobkiem w pracy trenerskiej, 

b. wykazanie się aktywnością w sferze kształcenia i dokształcania kadr trenerskich,  

c. posiadanie ważnej licencji trenera UEFA PRO, UEFA ELITE YOUTH A lub UEFA A,  

d. ukończenie kursu dla Trenerów Edukatorów, 

e. posiadanie ważnej licencji Trenera Edukatora. 

 



4. Licencja Trenera Edukatora jest wydawana po zakończonym kursie dla Trenerów Edukatorów 

organizowanym przez PZPN lub UEFA i ważna przez minimum 3 lata  - do 31 grudnia danego 

roku. W celu przedłużenia licencji  Trenera Edukatora wnioskodawca jest zobowiązany do udziału 

w specjalistycznym kursie dla Trenerów Edukatorów organizowanym przez UEFA lub PZPN  w 

wymiarze min. 20 godz. (raz na 3 lata).  

 

5. Komisja Techniczna PZPN na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN , 

może zezwolić na prowadzenie wykładów na kursach trenerskich PZPN przez wykładowców nie 

posiadających wymaganych  licencji UEFA i nieposiadających licencji Trenera Edukatora.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

§ 4 

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy 
 

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu 
informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  - wniosek 
zawierający: 
 

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

b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z 

wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich 
wnioskodawca  wykonywał swój zawód,   

c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery 
zawodniczej, 

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

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

 
2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone: 

 

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,  

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na 
dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami 
niniejszej uchwały,  

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty 

wystawienia, 

d. 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, 

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,  

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do  podjęcia 

zajęć praktycznych na kursie trenerskim, 

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy. 

 
 

ROZDZIAŁ III - KURSY 

 

§ 5  

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


Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA PRO 

 
Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA PRO przysługuje wyłącznie Szkole 
Trenerów PZPN.  Maksymalna liczba uczestników kursu to 24 osoby. 
 

§ 6 
 

Szczegółowe kryteria przyjęć na Kurs Trenerów UEFA PRO 
 

Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA PRO może być osoba, 

która spełnia następujące kryteria: 

 

1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA ELITE YOUTH A lub UEFA A,   

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA A minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu 

UEFA PRO,  

1.3 pozytywnie  zaliczyła  egzamin wstępny składający się z części  teoretycznej i praktycznej  

          oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

                                                    § 7 
 

Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA PRO 
 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie zagranicznego stażu trenerskiego, 

1.4 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,  

1.5 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 

praktyczna). 

 
§ 8 

 

Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA PRO 

 

Dyplomy i licencje UEFA PRO dla absolwentów kursu wydaje PZPN.   
 

§ 9 

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA  Elite Youth A 

 
Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA Elite Youth A przysługuje wyłącznie 
Szkole Trenerów PZPN. Maksymalna ilość uczestników kursu to 24 osoby.        

 
§ 10 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA Elite Youth A 

 
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA Elite Youth A może 
być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

 

1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA A,   

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA A minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu 

UEFA Elite Youth A, 

1.3 pozytywnie  zaliczyła  egzamin wstępny składający się z części  teoretycznej i praktycznej.    



 

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA Elite Youth A zobowiązany 

jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.  

 
§ 11 

 
Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA Elite Youth A 

 

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:  
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie  dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.4 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,  

1.5 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 

praktyczna). 

§ 12 
 

Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich  UEFA Elite Youth A 

 

Dyplomy i licencje UEFA ELITE YOUTH A dla absolwentów kursów  wydaje PZPN.   
 

§ 13 

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA  A 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów UEFA A  przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 

 
1.Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 

ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania  Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi  dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających  wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających  licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i 
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c. listą maksymalnie 24 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 

Trenerów PZPN. 
 

§ 14 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA  A 

 
1.Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA A  może być osoba, 
która spełnia następujące kryteria: 
 

1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA B,   

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu 

UEFA A, 

1.3 pozytywnie  zaliczyła  egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.  

           



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

zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.  

  

 
§ 15 

 
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A 

 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie  dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.3 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,  

1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 

praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN 

wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN.       

 
§ 16 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA A 

 

Dyplomy i licencje UEFA A dla absolwentów kursów  wydają właściwe Wojewódzkie Związki Piłki 
Nożnej.  

 
§ 17 

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA B + A dla byłych profesjonalnych  
zawodników 

 
Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA B+A dla byłych zawodników  przysługuje 

wyłącznie Szkole Trenerów PZPN.  Maksymalna ilość uczestników kursu to 20 osób.                
 

§ 18 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych zawodników  

 
Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B+A dla byłych 
profesjonalnych zawodników może być  były zawodnik posiadający udokumentowany staż 
zawodniczy (minimum 7 lat na poziomie Ekstraklasy lub dawnej I ligi).  

 
§ 19 

 
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych 

zawodników 
 

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:  
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie  dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie dwóch stażów trenerskich, 

1.3 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej, 

1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 
praktyczna). 

 



 

 
§ 20 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA A 

 
Dyplomy i licencje UEFA  A dla absolwentów kursów  wyda je PZPN.   
 
 

§ 21 

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY  

 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków: 

 
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania  Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi  dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających  wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 

posiadających  licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i 
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 60 dni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
§ 22 

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY  
 

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA A  może być osoba, 
która spełnia następujące kryteria: 
 

1.1  posiada dyplom Trenera klasy M, lub klasy I-szej, lub klasy II-giej, 

1.2 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, 

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

 

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu wyrównawczego UEFA B i A 

ZINTEGROWANY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla 

kobiet.  

  



 

§ 23 
 

Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY  
 

1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:  
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie  dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.4 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,  

1.5 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 

praktyczna).  

 

2.W pracach Komisji Egzaminacyjnej musi brać udział w charakterze  przewodniczącego Komisji 

- przedstawiciel PZPN  wyznaczony przez Komisję Techniczną PZPN.      

  

 

§ 24 
 

Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA A 

 

Dyplomy i licencje UEFA A dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie Związki 
Piłki Nożnej wydają właściwe  WZPN.    

 
§ 25 

Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA GOALKEEPER A 
 

Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA GOALKEEPER A przysługuje wyłącznie 
Szkole Trenerów PZPN. Maksymalna ilość uczestników kursu to 16 osób.  

                
§ 26 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA GOALKEEPER A 

  
Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA Goalkeeper A  może 
być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

  

1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA B,   

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu 

UEFA Goalkeeper A oraz 

1.3 legitymuje się co najmniej 5 letnim stażem gry na pozycji bramkarza w najwyższej klasie 

rozgrywkowej (dawniej I liga) i rozegrała 10 meczy w Reprezentacji A,  

1.4 lub legitymuje się co najmniej 3 letnim stażem pracy jako trener bramkarzy w trzech 

najwyższych klasach rozgrywkowych (w obecnym systemie: ESA, I Liga, II Liga),  

1.5 lub ukończyła kurs i posiada dyplom Goalkeeper B minimum 2 (dwa) lata rzed rozpoczęciem 

kursu UEFA Goalkeeper A i 

1.6 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny. 

  



 

§ 27 
 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA GOALKEEPER UEFA A 
 

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:  
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

 1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego - egzamin 
praktyczny w warunkach klubowych.  
 
 

§ 28 
 

Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich  UEFA GOALKEEPER A 

 

Dyplomy i licencje UEFA GOALKEEPER A dla absolwentów wydaje PZPN.   
 

§ 29 

Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA B 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów UEFA B przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 

 
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania  Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi  dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających  wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających  licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i 
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 

kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
 

§ 30 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B 
 
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B  może być osoba, 

która spełnia następujące kryteria: 
  

1.1 posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz 

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum 1 

(jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B, 

1.3 lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie 

III ligi lub dawnej IV ligi (ma  możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu 

UEFA B) i  

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

 



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

zarezerwować na liście  uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.  

 

 
§ 31 

 
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B 

 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie  dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 
praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN 
wyznaczona przez  Komisję Techniczną PZPN.       

 
 

§ 32 
 

Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA B 

 
Dyplomy i licencje UEFA B dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie Związki 
Piłki Nożnej wydają właściwe  WZPN.   
 

§ 33 
 

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY  
 

Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów UEFA B Wyrównawczy przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków: 

 
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania  Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi  dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających  wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających  licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i 
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
 - listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni 

przed kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
§ 34 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY 

 
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA B  Wyrównawczy 
może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

  

1.1 posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie  obowiązującymi - do 23 

sierpnia 2013 roku, 



1.2 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,  

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

 
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B WYRÓWNAWCZY 
zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.  
 

§ 35 

 
Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY  

 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:  
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie  dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 
praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego 
osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN. 

 

§ 36 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA B 

 
Dyplomy i licencje UEFA B dla absolwentów kursów  organizowanych przez Wojewódzkie Związki 
Piłki Nożnej wydają właściwe  WZPN.   
 

§ 37 

Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA FUTSAL B 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 

organizację kursu trenerów UEFA Futsal  B przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 
 

1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania  Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi  dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających  wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających  licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i 
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  

c.listą maksymalnie 30 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
 

 



§ 38 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA FUTSAL B 

 
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA Futsal  B  może być 
osoba, która spełnia następujące kryteria: 
  

1.1 posiada ważna licencję UEFA C, GRASSROOTS C lub Futsal C, 

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom GRASSROOTS C, UEFA C lub FUTSAL C minimum 1 

(jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA Futsal B, 

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

 

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA FUTSAL B zobowiązany 
jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.  

 

§ 39 

 
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA FUTSAL B 

 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:  
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

      1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 
praktyczna).W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego 
osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną. 

 
§ 40 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA FUTSAL B 

 
Dyplomy i licencje UEFA FUTSAL B dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie 
Związki Piłki Nożnej wydaje PZPN.   
 
 

§ 41 

Uprawnienia i warunki organizacji kursów Goalkeeper B 
 

Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów Goalkeeper B przysługuje wyłącznie Szkole 
Trenerów PZPN.  Maksymalna ilość uczestników kursu to 24 osoby.                
 

§ 42 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Goalkeeper B 
 

Z zastrzeżeniem postanowień par. 4,kandydatem na kurs trenerów Goalkeeper B może być osoba, 
która spełnia następujące kryteria: 
  

1.1 posiada ważną licencję UEFA C lub GRASSROOTS C, 

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C lub UEFA C minimum 1 (jeden) rok przed 

rozpoczęciem kursu Goalkeeper B, 

1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny. 

 

 



§ 43 

 
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Goalkeeper B 

 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie  dziennika kursu uczestnika, 

1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego. W składzie Komisji 
Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba  reprezentująca PZPN 
wyznaczona przez Komisję Techniczną. 

 
§ 44 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich Goalkeeper B 

 
Dyplomy i licencje Goalkeeper B dla absolwentów kursu wydaje PZPN.   
 
 

§ 45 
 

Uprawnienia i warunki organizacji kursów Grasroots C 
 

Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów Grassroots C przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 

 
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania  Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi  dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających  wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających  licencję Trenera Edukatora,  

b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i 
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
 

§ 46 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grasroots C 
 

Kandydatem na kurs trenerów Grasroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne 

określone w  par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu  na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.  

 
§ 47 

 
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Grasroots C 

 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

            1.2 prowadzenie  dziennika kursu uczestnika, 
 1.3 odbycie stażu trenerskiego, 



1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna 

i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze 
przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.  
 

 
§ 48 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich Grasroots C 

 
Dyplomy i licencje Grasroots C dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie 
Związki Piłki Nożnej wydają właściwe  WZPN. 

 
 

§ 49 
 

Uprawnienia i warunki organizacji kursów Futsal C 
 

Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów Futsal C przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 
 

1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania  Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi  dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających  wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających  licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy 
zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   

2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
 

§ 50 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Futsal C 
 

Kandydatem na kurs trenerów Futsal C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone 

w  par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

 
§ 51 

 
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Futsal C 

 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

            1.2 prowadzenie  dziennika kursu uczestnika, 
1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną WZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna 
i praktyczna). 
 
 

 



§ 52 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich Futsal C 

 
Dyplomy i licencje Futsal C dla absolwentów kursów  organizowanych przez Wojewódzkie Związki 
Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.   
 
 

§ 53 

Uprawnienia i warunki organizacji kursu Grasroots D 
 

Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów Grassroots D przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 
 

1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania  Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi  dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających  wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki , 
posiadających  licencję Trenera Edukatora,  

b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy 
zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
 

§ 54 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grasroots D 

  

Kandydatem na kurs trenerów Grasroots D może być osoba, która spełnia warunki formalne. 

określone w  par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu  na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

§ 55 
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Grasroots D 

 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 

 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną WZPN egzaminu końcowego (część 

pisemna – test). 

 
§ 56 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich  Grasroots D 

 
Dyplomy i licencje Grasroots D dla absolwentów kursów  organizowanych przez wojewódzkie 
Związki Piłki Nożnej wydają właściwe  WZPN.   
 
 
 
 
 
 



§ 57 

 
Załączniki 

 
Schemat  kształcenia oraz szczegółowe zasady dot. wysokości odpłatności za poszczególne kursy, 
wysokości stawek dla wykładowców, zostały określone w Załącznikach do niniejszej Uchwały:  
nr 1  – Schemat kształcenia trenerów  
nr 2  – Wysokość opłat za kursy 
nr 3  – Stawki wynagrodzeń wykładowców  
nr 4  – Stawki egzaminatorów na kursach 
nr 5  – Czas trwania kursu i liczba kursów w danym ZPN 

 
 

II. Traci moc Uchwała Zarządu PZPN nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku dot.  organizacji 
kursów kształcenia trenerów piłki nożnej zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA 
oraz Karty Grassroots UEFA). 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017. 

 
             
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 1  

Schemat kształcenia trenerów 

  



Zał. 2  

Wysokość opłat za kursy 

 

 

 

 

 



 

Zał.3  

Stawki wynagrodzeń wykładowców  

  



Zał.4  

Stawki egzaminatorów na kursach 

 

  



Zał.5  

Czas trwania kursu i liczba kursów w danym ZPN 
 

 

 
 
 
 



 

76 
Uchwała nr V/76 z dnia 25 maja  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 Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu towarzyskiego 
reprezentacji Polski U-19, Polska – Kazachstan, zaplanowanego na 4 września 2017 roku.  
 

II. Powierza się Łódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu eliminacyjnego do 
Mistrzostw Europy reprezentacji Polski U-21, Polska – Finlandia, zaplanowanego na 6 
października 2017 roku. 
 
III. Powierza się Lubelskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację dwumeczu towarzyskiego 
reprezentacji kobiet WU-15, Polska – Białoruś, zaplanowanego na 20 i 22 października 2017 roku. 
 
IV. Powierza się Wielkopolskiemu  Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu  reprezentacji Polski 
U-20, Polska – Holandia, zaplanowanego na 9 października 2017 roku.  
 

V. Powierza się Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację turnieju  reprezentacji Polski U-19, 
zaplanowanego w terminie od 3 do 11  października 2017 roku. 
 
VI. Powierza się Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację turnieju reprezentacji 
kobiet WU-17,zaplanowanego w terminie od 9 do 17  października 2017 roku. 
 
VII. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.  
  
VIII.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji 
dot. lokalizacji ww. meczów  reprezentacji narodowych w przypadku niespełnienia przez 

organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
IX. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
 

77 
Uchwała nr V/77  z dnia 25 maja 2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia PZPN 
Panu Hubertowi Kostce 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN w zw. z § 5 Regulaminu Nadawania Diamentowego 
Odznaczenia PZPN postanawia się, co następuje:  
 

I.Na wniosek  Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN nadaje się 
Diamentowe Odznaczenie PZPN Panu Hubertowi Kostce.  

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 

 
 
 



 
78 

Uchwała nr V/78 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zasad eksponowania treści na meczach piłki nożnej w ramach rozgrywek  

szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.  
  
  
  

Na podstawie art.36 §1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
§ 1. [cel regulacji, wyjaśnienie pojęć] 
1. Celem niniejszej uchwały jest określenie zasad eksponowania treści na meczach piłki nożnej  

w ramach rozgrywek szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.  
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) transparentach – należy przez to rozumieć także flagi, banery i inne podobne przedmioty  
służące eksponowaniu treści;  

2) eksponowaniu treści – należy przez to rozumieć wznoszenie, głoszenie, ujawnianie lub  
prezentowanie treści, informacji, przekazu w formie haseł, napisów, symboli, obrazów lub  

rysunków; 
3) przekazie ukrytym – należy przez to rozumieć taki sposób eksponowania treści, który może  

prowadzić do ukrycia lub utrudnienia rozpoznania przekazu, np. poprzez zastosowanie  
akronimów, skrótów, symboli, wyrażeń pochodzących z języków obcych itp. 

§ 2. [zasady eksponowania treści] 
1. Na stadionie piłkarskim niedopuszczalne jest obrażanie lub dyskryminacja jakichkolwiek osób.  
2. Rozgrywki piłkarskie muszą być wolne od treści wulgarnych, agitacji politycznej, propagowania 

ideologii faszystowskich, komunistycznych, innych ideologii zbrodniczych lub totalitarnych oraz  
nawoływania do nienawiści. 

3. Na stadionie piłkarskim zabronione jest w szczególności eksponowanie treści o charakterze  

pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających terroryzm, przestępczość, przemoc,  
odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści politycznych, treści o charakterze  
dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, koloru skóry, języka, religii bądź  
pochodzenia itp. 

4. Eksponowanie treści, o których mowa w ust. 1-3, jest niedozwolone zarówno wprost,  
jak i w sposób pośredni, w szczególności w formie przekazu ukrytego.  

5. Sposób prezentowania transparentów nie może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo  
imprezy i jej uczestników oraz komfort oglądania meczu.  

§ 3.  [odpowiedzialność dyscyplinarna] 
Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej uchwały stanowi naruszenie Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN.  
§ 4. [przepisy końcowe] 
Traci moc Uchwała nr XV/372 z dnia 29 października 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki  
Nożnej w sprawie szczegółowych zasad eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych   
podobnych przedmiotów na zawodach piłkarskich. 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

        Prezes PZPN  Zbigniew Boniek 
 
 

79 
Uchwała nr V/79 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/70 z dnia 21 

kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczegółowych 
zasad uzupełnienia składu Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi i niższych klas rozgrywkowych 
oraz Centralnej Ligi Juniorów w sytuacji braku uzyskania licencji lub rezygnacji z udziału 

w rozgrywkach 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  



I. Przyjmuje się następujące zmiany do Uchwały nr V/70 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczegółowych zasad uzupełnienia składu Ekstraklasy, 
I ligi, II ligi, III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Centralnej Ligi Juniorów w sytuacji braku 
uzyskania licencji lub rezygnacji z udziału w rozgrywkach: 
1. Rozdział VI. otrzymuje nową nazwę: 
II liga – procedura dla klubów, które występowały w III lidze 
 
2. § 28 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
W sytuacji, gdy klub który zajął 1 miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy III ligi nie otrzyma licencji 
uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, klub ten 
zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach w bieżącym sezonie zgodnie z liczbą zdobytych punktów, 

ale nie otrzyma prawa do udziału w rozgrywkach II ligi w sezonie następnym.   
 
3. § 29 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
W sytuacji, gdy klub który zajął 1 miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy III ligi nie otrzyma  licencji 
uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, skład II ligi 
zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na drugim miejscu w tabeli końcowej danej grupy III 
ligi, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach II ligi. 
 
4. § 30 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
W sytuacji, gdy kluby które zajęły 1 i 2 miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy III ligi nie otrzymają 

licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału  w rozgrywkach, 
skład II ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na kolejnym najwyższym miejscu w tabeli 
końcowej danej grupy III ligi, który otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach II ligi.  
 
5. § 31 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
W sytuacji, gdy wszystkie kluby uczestniczące w bieżącym sezonie w rozgrywkach danej grupy III 
ligi nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w 
rozgrywkach, skład II ligi zostanie uzupełniony o klub  sklasyfikowany na najwyższym miejscu 
spadkowym w tabeli rozgrywek II ligi, który otrzyma licencję uprawniającą do udziału w tych 
rozgrywkach. 

 
6. § 32 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
W sytuacji, gdy wszystkie kluby uczestniczące w bieżącym sezonie w rozgrywkach danej grupy III 
ligi i wszystkie kluby sklasyfikowane na miejscach spadkowych w tabeli końcowej II ligi nie 
otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w 
rozgrywkach, rozgrywki II ligi w następnym sezonie będą prowadzone w pomniejszonym składzie. 
 
7. Skreśla się dotychczasowe § 33 - 36 
8. Dotychczasowe § 37 – 53 otrzymują numerację § 33-49 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                           

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
U. nr V/70 z 21.04.2015 r. 
zm. U. nr V/79 z 25.05.2017 r. 
 

Uchwała nr V/70 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie szczegółowych zasad uzupełnienia składu  Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi i 

niższych klas rozgrywkowych oraz Centralnej Ligi Juniorów w sytuacji  braku uzyskania 
licencji lub rezygnacji z udziału w rozgrywkach 

 
I. Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 
I. Ekstraklasa 

§ 1 
W sytuacji, gdy klub występujący aktualnie w rozgrywkach Ekstraklasy nie uzyska licencji na 
występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury przewidzianej w 



Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, klub ten 

zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach Ekstraklasy w bieżącym sezonie, zgodnie z liczbą 
zdobytych punktów, jednakże zostanie przesunięty do I ligi. W takiej sytuacji miejsce w Ekstraklasie 
zachowuje zespół, który w bieżącym sezonie został sklasyfikowany na 15 miejscu w tabeli 
rozgrywek. 

§ 2 
W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w bieżącym sezonie w rozgrywkach Ekstraklasy 
nie uzyskały licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury 
przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy lub zrezygnowały z udziału w 
rozgrywkach dwa kluby, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach Ekstraklasy w bieżącym 
sezonie zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do I ligi. W takiej 

sytuacji miejsce w Ekstraklasie zachowują zespoły, które w bieżącym sezonie zostały 
sklasyfikowane na 15 i 16 miejscu w tabeli rozgrywek. 

§ 3 
W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w bieżącym sezonie w rozgrywkach Ekstraklasy 
nie uzyskały licencji na występowanie w następnym sezonie w  Ekstraklasie według procedury 
przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy lub zrezygnowały z udziału w 
rozgrywkach trzy kluby – do Ekstraklasy, w następnym sezonie awansuje klub, który w bieżącym 
sezonie został sklasyfikowany na 3 miejscu w tabeli rozgrywek I ligi i uzyska licencję na 
występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury przewidzianej w 
Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy. 

§ 4 
W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w bieżącym sezonie w rozgrywkach Ekstraklasy 
nie uzyskały licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury 
przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy lub zrezygnowały z udziału w 
rozgrywkach cztery lub więcej klubów – do Ekstraklasy w następnym sezonie awansują kluby, które 
w bieżącym sezonie zostały sklasyfikowane na 3, 4 lub kolejnych miejscach w tabeli rozgrywek I 
ligi i uzyskają licencję na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury 
przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy 
 
II Ekstraklasa – procedura dla klubów, które występowały w aktualnym sezonie w I lidze i 

zajęły miejsca 1-2 
§ 5 

W sytuacji, gdy klub który zajął 1 bądź 2 miejsce w bieżącym sezonie w rozgrywkach o mistrzostwo 
I ligi nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury 
przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy lub zrezygnuje z udziału w 
rozgrywkach, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach aktualnego sezonu na miejscu, 
które zajął w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi, ale nie otrzyma prawa gry w rozgrywkach  
Ekstraklasy w sezonie następnym.   
Awans uzyskuje klub który w bieżącym sezonie został sklasyfikowany na 3 miejscu w tabeli 
rozgrywek I ligi i uzyska licencję na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według 

procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy.  
§ 6 

W sytuacji, gdyby  nie otrzymały licencji  lub zrezygnowały z udziału w rozgrywkach kluby, które 
zajęły 1 i 2 miejsce w bieżącym sezonie w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi, kluby te zostaną 
sklasyfikowane w rozgrywkach aktualnego sezonu na miejscu, które zajęły w rozgrywkach o 
mistrzostwo I ligi, ale nie otrzymają prawa gry w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie następnym. 
Awans do Ekstraklasy uzyskują kluby, które w bieżącym sezonie zostały sklasyfikowane na 3 i 4 
miejscu w tabeli rozgrywek I ligi i otrzymają licencję na występowanie w następnym sezonie w 
Ekstraklasie według procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy. 

§ 7 
W sytuacji o której mowa w § 6 gdyby licencji nie otrzymał lub zrezygnował z udziału w rozgrywkach 

jeden z tych klubów bądź oba te kluby, awans do Ekstraklasy uzyskują kolejne drużyny 
sklasyfikowane w tabeli rozgrywek I ligi pod warunkiem uzyskania licencji na występowanie w 
następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym 
dla klubów Ekstraklasy. 
 



 

 
III. I liga 

§ 8 
W sytuacji, gdy klub występujący w danym sezonie w rozgrywkach I ligi nie otrzyma licencji 
uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi w następnym sezonie, klub ten zostanie 
sklasyfikowany w rozgrywkach I ligi w bieżącym sezonie, zgodnie z liczbą zdobytych punktów, 
jednakże zostanie przesunięty do II ligi. 

§ 9 
W sytuacji gdy, przed rozegraniem meczów barażowych, klub występujący w danym sezonie w 
rozgrywkach Ekstraklasy lub I ligi nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi 

lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach w następnym sezonie, skład I ligi zostanie uzupełniony o 
kluby uprawnione do udziału w meczach barażowych, o ile otrzymają licencję uprawniającą do 
udziału w rozgrywkach I ligi. 

§ 10 
W sytuacji gdy, przed rozegraniem meczów barażowych, nie otrzymają licencji uprawniającej do 
udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach 2 kluby lub więcej, skład I ligi 
zostanie uzupełniony o kluby uprawnione do udziału w meczach barażowych oraz dodatkowo o 
odpowiednią liczbę klubów zajmujących najwyżej sklasyfikowane miejsca spadkowe w tabeli 
końcowej I ligi, o ile kluby te otrzymają licencje uprawniające do udziału w rozgrywkach I ligi.  

§ 11 

W sytuacji gdy, przed rozegraniem meczów barażowych, nie otrzymają licencji uprawniającej do 
udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach 2 kluby lub więcej, a ponadto 
wszystkie kluby zajmujące miejsca spadkowe w tabeli końcowej I ligi nie otrzymają licencji 
uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, skład I ligi 
zostanie uzupełniony o kluby uprawnione do udziału w meczach barażowych, o ile kluby te 
otrzymają licencję uprawniająca do udziału w rozgrywkach I ligi oraz dodatkowo o klub 
sklasyfikowany na najwyższym miejscu w tabeli końcowej II ligi, z wyłączeniem miejsc 1-4, który 
otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi.  

§ 12 
W sytuacji gdy, po rozegraniu meczów barażowych, klub występujący w bieżącym sezonie w 

rozgrywkach Ekstraklasy lub I ligi nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi 
lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach w następnym sezonie, skład I ligi zostanie uzupełniony o 
klub – przegrany w  meczach barażowych, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w 
rozgrywkach I ligi. 

§ 13 
W sytuacji gdy, po rozegraniu meczów barażowych, nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału 
w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach 2 kluby lub więcej, skład I ligi zostanie 
uzupełniony o klub – przegrany w meczach barażowych oraz dodatkowo o odpowiednią liczbę 
klubów zajmujących najwyżej sklasyfikowane miejsca spadkowe w tabeli końcowej I ligi, o ile kluby 
te otrzymają licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi.  

§ 14 
W sytuacji gdy, po rozegraniu meczów barażowych, nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału 
w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach 2 kluby lub więcej, a ponadto wszystkie 
kluby zajmujące miejsca spadkowe w tabeli końcowej I ligi nie otrzymają licencji uprawniającej do 
udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, skład I ligi zostanie 
uzupełniony o klub – przegrany w meczach barażowych, o ile otrzyma licencję uprawniająca do 
udziału w rozgrywkach I ligi oraz dodatkowo o klub sklasyfikowany na najwyższym miejscu w tabeli  
końcowej II ligi, z wyłączeniem miejsc 1-4, który otrzyma licencję uprawniającą do udziału w 
rozgrywkach I ligi. 
 
IV. Mecze barażowe o awans do I ligi 

§ 15 
Do udziału w meczach barażowych o awans do I ligi uprawnione są wyłącznie kluby zajmujące 15 
miejsce w rozgrywkach I ligi oraz 4 miejsce w rozgrywkach II ligi.  

§ 16 



Warunkiem dopuszczenia drużyny do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek I ligi 

jest terminowe złożenie wniosku o przyznanie licencji, uprawniającej do występów w tej klasie  
rozgrywkowej. Brak złożenia wniosku będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w meczach 
barażowych. 

§ 17 
W sytuacji gdy, przed rozegraniem meczów barażowych, jeden z uczestników nie otrzyma licencji 
uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnuje z udziału w  meczach barażowych lub 
zrezygnuje z udziału w rozgrywkach w następnym sezonie, skład I ligi zostanie uzupełniony o klub 
- przeciwnika w meczach barażowych, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w 
rozgrywkach I ligi. 

§ 18 

W sytuacji gdy, przed rozegraniem meczów barażowych, obaj uczestnicy nie otrzymają licencji 
uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w meczach barażowych lub 
zrezygnują z udziału w rozgrywkach w następnym sezonie, skład I ligi zostanie uzupełniony o  klub 
sklasyfikowany na najwyższym miejscu spadkowym w tabeli końcowej I ligi, o ile otrzyma licencję 
uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi. 

§ 19 
W sytuacji gdy przed rozegraniem meczów barażowych obaj uczestnicy meczów barażowych nie 
otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w meczach 
barażowych lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach w następnym sezonie, a ponadto wszystkie 
kluby zajmujące miejsca spadkowe w tabeli końcowej I ligi nie otrzymają licencji uprawniającej do 

udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, skład I ligi zostanie 
uzupełniony o klub sklasyfikowany na najwyższym miejscu w tabeli końcowej II ligi, z wyłączeniem 
miejsc 1-4, który otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi.  

§ 20 
W sytuacji gdy, po rozegraniu meczów barażowych, ich zwycięzca nie otrzyma licencji 
uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach w następnym 
sezonie, skład I ligi zostanie uzupełniony o klub -  przegrany w meczach barażowych, o ile otrzyma 
licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi. 

 § 21 
W sytuacji gdy, po rozegraniu meczów barażowych, obaj uczestnicy nie otrzymają licencji 

uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach w następnym 
sezonie, skład I ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na najwyższym miejscu 
spadkowym w tabeli końcowej I ligi, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach 
I ligi. 

§ 22 
W sytuacji gdy po rozegraniu meczów barażowych obaj uczestnicy meczów barażowych nie 
otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w 
rozgrywkach w następnym sezonie, a ponadto wszystkie kluby zajmujące miejsca spadkowe w 
tabeli końcowej I ligi nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub 
zrezygnują z udziału w rozgrywkach, skład I ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na 

najwyższym miejscu w tabeli końcowej II ligi, z wyłączeniem miejsc 1-4, który otrzyma licencję 
uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi. 

§ 23 
Rezygnacja z udziału w jednym z meczów barażowych oznacza rezygnację z udziału w meczach 
barażowych. 
 
V. II liga 

§ 24 
W sytuacji, gdy klub występujący w danym sezonie w rozgrywkach II ligi nie otrzyma licencji 
uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi w następnym sezonie, klub ten zostanie 
sklasyfikowany w rozgrywkach II ligi w bieżącym sezonie, zgodnie z liczbą zdobytych punktów, 

jednakże zostanie przesunięty do właściwej terytorialnie grupy III ligi. 
§ 25 

W sytuacji, gdy klub występujący w danym sezonie w rozgrywkach I lub II ligi nie otrzyma licencji 
uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach w 
następnym sezonie, skład II ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na najwyższym 



miejscu spadkowym w tabeli końcowej II ligi, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w 

rozgrywkach II ligi 
§ 26 

W sytuacji, gdy nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują 
z udziału w rozgrywkach 2 lub więcej klubów występujących w danym sezonie w rozgrywkach I lub 
II ligi, skład II ligi zostanie uzupełniony o odpowiednią liczbę klubów zajmujących najwyżej 
sklasyfikowane miejsca spadkowe w tabeli końcowej II ligi, o ile kluby te otrzymają licencje 
uprawniające do udziału w rozgrywkach II ligi. 

§ 27 
W sytuacji gdy nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują 
z udziału w rozgrywkach 2 lub więcej klubów występujących w danym sezonie w rozgrywkach I lub 

II ligi, a ponadto wszystkie kluby zajmujące miejsca spadkowe w tabeli końcowej II ligi nie otrzymają 
licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, 
rozgrywki II ligi w następnym sezonie będą prowadzone w pomniejszonym składzie.  
 
VI. II liga– procedura dla klubów, które występowały w III lidze  

§ 28 
W sytuacji, gdy klub który zajął 1 miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy III ligi nie otrzyma 
licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnuje z udziału w 
rozgrywkach, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach w bieżącym sezonie  zgodnie 
z liczbą zdobytych punktów, ale nie otrzyma prawa do udziału w rozgrywkach II ligi w 

sezonie następnym.   
§ 29 

W sytuacji, gdy klub który zajął 1 miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy III ligi nie otrzyma 
licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnuje z udziału w 
rozgrywkach, skład II ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na drugim miejscu w 
tabeli końcowej danej grupy III ligi, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w 
rozgrywkach II ligi. 

§ 30 
W sytuacji, gdy kluby które zajęły 1 i 2 miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy III ligi nie 
otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w 

rozgrywkach, skład II ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na kolejnym 
najwyższym miejscu w tabeli końcowej danej grupy III ligi, który otrzyma licencję 
uprawniającą do udziału w rozgrywkach II ligi. 

§ 31 
W sytuacji, gdy wszystkie kluby uczestniczące w bieżącym sezonie w rozgrywkach danej 
grupy III ligi nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub 
zrezygnują z udziału w rozgrywkach, skład II ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany 
na najwyższym miejscu spadkowym w tabeli rozgrywek II ligi, który otrzyma licencję 
uprawniającą do udziału w tych rozgrywkach. 

§ 32 

W sytuacji, gdy wszystkie kluby uczestniczące w bieżącym sezonie w rozgrywkach danej 
grupy III ligi i wszystkie kluby sklasyfikowane na miejscach spadkowych w tabeli końcowej 
II ligi nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z 
udziału w rozgrywkach, rozgrywki II ligi w następnym sezonie będą prowadzone w 
pomniejszonym składzie. 
 
VII. Centralna Liga Juniorów 

§ 33 
W sytuacji, gdy klub występujący w danym sezonie w rozgrywkach CLJ i uprawniony do  udziału w 
rozgrywkach CLJ w następnym sezonie zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, uprawnionym do 
udziału w rozgrywkach danej grupy CLJ zostanie będzie klub sklasyfikowany na najwyższym 

miejscu w tabeli końcowej danej grupy CLJ spośród drużyn o statusie drużyn spadkowych, który 
nie zrezygnuje z udziału w rozgrywkach. 
 

§ 34 



W sytuacji, gdy 2 lub więcej klubów występujących w danym sezonie w rozgrywkach CLJ i 

uprawnionych do udziału w rozgrywkach CLJ w następnym sezonie zrezygnuje z udziału w 
rozgrywkach, uprawnionymi do udziału w rozgrywkach danej grupy CLJ będzie odpowiednia liczba 
klubów sklasyfikowanych na najwyższych miejscach w tabeli końcowej danej grupy CLJ spośród 
drużyn o statusie drużyn spadkowych, które nie zrezygnują z udziału w rozgrywkach.  

§ 35 
W sytuacji, gdy kluby występujące w danym sezonie w rozgrywkach CLJ i uprawnione do udziału 
w rozgrywkach CLJ w następnym sezonie zrezygnują z udziału w rozgrywkach, a ponadto 
wszystkie kluby o statusie drużyn spadkowych zrezygnują z udziału w rozgrywkach, rozgrywki 
danej grupy CLJ w następnym sezonie będą prowadzone w pomniejszonym składzie.  
 

VIII. Mecze barażowe o awans do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów  
§ 36 

Do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek CLJ uprawnieni są mistrzowie 
poszczególnych Lig Wojewódzkich w kategorii Junior Starszy.  

§ 37 
W sytuacji, gdy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek 
Centralnej Ligi Juniorów zrezygnuje z udziału w meczach barażowych, w jego miejsce wystąpi klub 
zajmujący kolejne miejsce w tabeli Ligi Wojewódzkiej w kategorii Junior Starszy.  

§ 38 
W sytuacji, gdy po rozegraniu meczów barażowych ich zwycięzca zrezygnuje z udziału w 

rozgrywkach CLJ, awans do rozgrywek CLJ uzyska klub -  przegrany w meczach barażowych. 
§ 39 

W sytuacji, gdy po rozegraniu meczów barażowych obaj ich uczestnicy zrezygnują z udziału w 
rozgrywkach CLJ, skład danej grupy zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na najwyższym 
miejscu w tabeli końcowej danej grupy CLJ spośród drużyn o statusie drużyn spadkowych, który 
nie zrezygnuje z udziału w rozgrywkach CLJ. 

§ 40 
W sytuacji gdy po rozegraniu meczów barażowych, obaj uczestnicy meczów barażowych 
zrezygnują z udziału w rozgrywkach CLJ, a ponadto wszystkie kluby o statusie drużyn spadkowych 
w danej grupie zrezygnują z udziału w rozgrywkach, rozgrywki danej grupy CLJ w następnym 

sezonie będą prowadzone w pomniejszonym składzie. 
§ 41 

Rezygnacja z udziału w jednym z meczów barażowych oznacza rezygnację z udziału w meczach 
barażowych. 
IX. III liga – procedura w przypadku braku uzyskania licencji przez klub, dla klubów 
występujących aktualnie w III lidze  

§42 
W sytuacji, gdy klub występujący aktualnie w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi nie uzyska licencji 
na występowanie w następnym sezonie w III lidze, według procedury przewidzianej w stosownej 
Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III ligi, klub ten zostanie sklasyfikowany w 

aktualnych rozgrywkach na ostatnim miejscu tabeli grupy III ligi, w której występował w 
zakończonym sezonie, bez względu na liczbę zdobytych punktów i zostanie przesunięty do klasy 
niższej. 

§ 43 
W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w aktualnym sezonie w danej grupie rozgrywek 
o mistrzostwo III ligi nie uzyskał licencji na występowanie w następnym sezonie w III lidze, według 
procedury przewidzianej w stosownej Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III ligi, 
więcej niż jeden klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach aktualnego sezonu ex aequo 
na ostatnim miejscu w danej grupie III ligi bez względu na liczbę zdobytych punktów i zostaną 
przesunięte do klasy niższej. 

§ 44 

W sytuacji, gdy po zakończeniu rozgrywek aktualnego sezonu nie uzyska licencji na występowan ie 
w następnym sezonie w danej grupie III ligi, według procedury przewidzianej w stosownej Uchwale 
Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III ligi,  więcej klubów niż ilość drużyn, które zgodnie 
z regulaminem rozgrywek spadają do IV ligi z danej grupy, wówczas decyzję o sposobie 



uzupełnienia ilości drużyn podejmie Zarząd Związku Wojewódzkiego prowadzącego rozgrywki III 

ligi w następnym sezonie. 
 
X. III liga – procedura w przypadku braku uzyskania licencji przez klub, dla klubów, które 
występowały w aktualnym sezonie w IV lidze i zajęły miejsca 1-2 

§ 45 
W sytuacji, gdy klub występujący w aktualnym sezonie, który zajął miejsce 1 lub 2 w rozgrywkach 
o mistrzostwo IV ligi nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w III lidze według 
procedury przewidzianej w stosownej Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III ligi, 
klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach aktualnego sezonu na miejscu, które zajął w 
rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi, ale zostanie w tej samej klasie rozgrywkowej. Wówczas awans 

do III ligi uzyskuje klub, który zajmie trzecie miejsce w tabeli końcowej w danych rozgrywkach o 
mistrzostwo IV ligi i uzyska licencję na występowanie w następnym sezonie w III lidze według 
procedury wskazanej powyżej.  

§ 46 
W sytuacji gdy licencji nie otrzymały oba kluby wskazane w § 49 wówczas ilość drużyn 
występujących w III lidze zostanie uzupełniona o drużyny, które zajęły najwyższe miejsca 
spadkowe i uzyskały licencję na występowanie w następnym sezonie w III lidze według procedury 
przewidzianej w stosownej Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III ligi. 
 
XI. III liga - procedura w przypadku rezygnacji klubu z udziału w rozgrywkach 

§ 47 
W sytuacji rezygnacji klubu z udziału w rozgrywkach III ligi, zastosowanie mają postanowienia 
Uchwały nr 13/102 z dnia 7 września 2006 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie uzupełnienia składu poszczególnych klas rozgrywkowych w przypadku wycofania się 
drużyn lub rezygnacji z wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej  
XII. IV liga i niższe klasy rozgrywkowe – procedura w przypadku braku uzyskania licencji 
przez klub 

§ 48 
W sytuacji gdy przepisy właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki nożnej nie regulują procedury 
uzupełniania składu IV ligi lub niższych klas rozgrywkowych w zakresie braku uzyskania licencji 

przez klub, mają zastosowanie postanowienia niniejszej Uchwały.  
XII. IV liga i niższe klasy rozgrywkowe – procedura w przypadku rezygnacji klubu z udziału 
w rozgrywkach 

§ 49 
W sytuacji gdy przepisy właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki nożnej nie regulują procedury 
uzupełniania składu IV ligi lub niższych klas rozgrywkowych w przypadku rezygnacji klubu z udziału 
w rozgrywkach, mają zastosowanie postanowienia Uchwały nr 13/102 z dnia 7 września 2006 roku 
Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu 
poszczególnych klas rozgrywkowych w przypadku wycofania się drużyn lub rezygnacji z 
wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej. 

II. Traci moc Uchwała nr Uchwała nr VI/96  z dnia 19 kwietnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie szczegółowych zasad uzupełniania klas rozgrywkowych w sytuacji braku 
uzyskania licencji przez klub 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

80 
Uchwała nr V/80 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie wyznaczenia terminu meczu o Superpuchar w roku 2017   
 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Mecz o Superpuchar w roku 2017 zostanie rozegrany w dniu 7 lipca 2017 r. 
 



II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
 

81 
Uchwała nr V/81 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Superpuchar na rok 2017 i następne  

 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Superpuchar na rok 2017 i następne w następującym 
brzmieniu: 
  

Regulamin rozgrywek o Superpuchar na rok 2017 i następne 
 
Art. 1. Wstęp  
1.1. Rozgrywki o Superpuchar organizowane są przez Polski Związek Piłki Nożnej.  
 
1.2 Niniejszy regulamin określa prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność stron uczestniczących 
oraz biorących udział w przygotowaniach do organizacji rozgrywek o  Superpuchar.  
 
Art. 2. Uczestnicy  
2.1. W rozgrywkach o Superpuchar biorą udział aktualny Mistrz Polski oraz Zdobywca Pucharu 

Polski ostatniej edycji. 
2.2. W sytuacji, gdy aktualny Mistrz Polski jest jednocześnie Zdobywcą Pucharu Polski ostatniej 
edycji, w rozgrywkach biorą udział aktualny Mistrz Polski i finalista Pucharu Polski ostatniej edycji.  
 
Art. 3. Obowiązki uczestników  
3.1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach o Superpuchar, zobowiązane są rozegrać mecz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawić w zawodach najsilniejszy 
skład.  
 
3.2 Trenerzy obu drużyn zobowiązani są, do udziału w konferencji prasowej w dniu 

poprzedzającym rozegranie meczu. 
 
3.3 Gospodarz meczu jest zobowiązany udostępnić płytę boiska (głównego lub treningowego) i 
infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia oficjalnego treningu i konferencji prasowej. 
 
3.4. PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio - i wizualnego materiału 
dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz 
koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów o Superpuchar. 
Na żądanie, kluby muszą wyposażyć PZPN – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i 
stosowną dokumentację. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audio - i 

wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.  
 
Art. 4. Nagrody 
4.1. Zwycięska drużyna otrzyma okolicznościowe trofeum, a zawodnicy obu drużyn jego replikę.   
 
Art. 5. Organizacja  
5.1 Organizatorem meczu o Superpuchar jest klub – aktualny Mistrz Polski. 
 
5.2 Organizatorem ceremonii otwarcia i ceremonii finałowej (dekoracji) jest PZPN, który odpowiada 
za ich przygotowanie i przebieg. 
 



5.3. Wszystkie osoby i kluby uczestniczące w meczu o Superpuchar są zobowiązane do pokrycia 

we własnym zakresie stosownego ubezpieczenia. Klub musi dokonać stosownego zabezpieczenia 
i ubezpieczenia imprezy tak, jak przy organizacji meczu w ramach rozgrywek mistrzowskich.  
 
Art. 6. System rozgrywek  
6.1. W ramach rozgrywek o Superpuchar rozgrywa się jedno spotkanie.  
 
6.2. Jeżeli po zakończeniu regulaminowego czasu zawodów jest rezultat remisowy, dogrywki nie 
rozgrywa się, zaś sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących 
przepisów.  
 

Art. 7. Odmowa rozegrania meczu, mecz przerwany lub niedokończony 
7.1. Klub, który odmówi rozegrania meczu, lub naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, w 
szczególności określone w Art. 13.4, 13.5 i 13.6 podlega karze 500.000 PLN. Niezależnie od 
powyższego Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary , przewidziane 
w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 
 
7.2. W przypadku przerwania meczu lub jego niedokończenia mają zastosowanie przepisy ogólne 
PZPN. 
 
Art. 8. Termin meczu  

8.1. Mecz o Superpuchar jest rozgrywany w terminie wyznaczonym przez PZPN.  
 
 
Art. 9. Piłki  
9.1. Mecz o Superpuchar rozgrywany jest piłkami dostarczonymi przez PZPN. 
 
9.2. Organizator meczu zobowiązany jest zapewnić nie mniej niż 12 dzieci do podawania piłek 
podczas zawodów. 
 
Art. 10. Przepisy gry  

10.1. Mecz o Superpuchar rozgrywany jest zgodnie z Przepisami Gry oraz innymi ogólnymi 
przepisami, chyba, że określono to odrębnie w niniejszym regulaminie.  
 
10.2. Drużyny biorące udział w meczu o Superpuchar uprawnione są do wymiany pięciu 
zawodników. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, po 
uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i dopełnieniu formalności wpisania przed zawodami do 
protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry. 
 
10.3. Zawodnicy obu klubów muszą być uprawnieni do rozgrywek w klasie, w której w danym 
sezonie uczestniczy drużyna klubu. Uprawnienie do rozgrywek mistrzowskich oznacza 

automatycznie uprawnienie do rozgrywek o Superpuchar.  
 
10.4. Sędziowie, obserwator oraz ew. delegat zawodów są wyznaczani przez odpowiednie organy 
PZPN.  
 
10.5. Na 75 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 
systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy 
dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich.  
 

10.6. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów 
w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. Oryginalne egzemplarze 
załączników do protokołów oraz wydruki o których mowa w pkt 10.5, sędzia jest zobowiązany 
dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin od zakończenia 
spotkania. 



 

10.7. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o  których 
mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, 
spośród osób pełniących następujące funkcje:  
  

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

b) Lekarz, posiadający licencję PZPN, 
c) Trener bramkarzy, 
d) Trener przygotowania fizycznego, 

e) Drugi asystent trenera, 
f) Kierownik drużyny, 
g) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,  
h) Masażysta, 
i) Drugi masażysta.  

  
Jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego może otrzymać dodatkowe trzy miejsca 
dla swego sztabu, na których mogą zasiadać wyłącznie osoby wskazane w pkt. a) - i). Miejsca te 
muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej p ięciu metrów za lub z boku 
ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni.  

  
Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w 
sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. 
 
Do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób do pełnienia określonej funkcji 
upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny zawodów.  
 
Art. 11. Przepisy dyscyplinarne i protesty  
11.1. W rozgrywkach o Superpuchar mają zastosowanie ogólne przepisy dyscyplinarne, chyba, że 
niniejszy regulamin stanowi inaczej.  

 
11.2. Zawodnik, który otrzymał samoistną czerwoną kartkę w meczu o Superpuchar jest 
zawieszony na jeden mecz w ramach rozgrywek mistrzowskich, w których uczestniczy  drużyna 
klubu w danym sezonie. W przypadku, gdy przewinienie polegało na:  

a) naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób biorących udział 
w grze lub poza nią,  

b) wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się przed, w czasie meczu 
lub poza nim, to w wyżej wymienionych przypadkach Komisja Dyscyplinarna PZPN 
przeprowadza postępowanie dyscyplinarne, po którym orzeka karę dyskwalifikacji od 3 
meczów do kary dyskwalifikacji czasowej.  

 
11.3. Żółte kartki, otrzymane w meczu o Superpuchar, nie są uwzględniane w innych rozgrywkach. 
 
11.4. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy 
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po 
zawodach. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej w 
wysokości 1000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  
 
Art. 12. Sprawy finansowe  
 

12.1. Koszty organizacji meczu, w tym obsługi sprzedaży biletów, ponosi jego organizator tj. 
aktualny Mistrz Polski. 
 
12.2. Opłaty za prowadzenie meczów o Superpuchar (sędziowie, obserwator, delegat) pokrywane 
są przez PZPN według zasad obowiązujących w rozgrywkach Ekstraklasy.  



 

12.3. PZPN pokrywa koszty produkcji sygnału telewizyjnego. 
 
12.4. PZPN pokrywa koszty cateringu podczas meczu, przeznaczonego dla gości PZPN.  
 
12.5. Organizator meczu jest zobowiązany udostępnić kibicom drużyny gościa nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby udostępnionych miejsc na stadionie oraz zapewnić dla niepełnosprawnych kibiców 
drużyny gościa nie mniej niż 5% ogólnej liczby miejsc na stadionie udostępnionych dla kibiców 
niepełnosprawnych. Dokładna liczba udostępnionych miejsc winna być ustalona pomiędzy 
zainteresowanymi klubami w sposób najkorzystniejszy dla grupy kibiców gości.  
 

12.6. Organizatorowi meczu przysługują wpływy z dystrybucji biletów.  
 
12.7. Klub drużyny gościa otrzyma od PZPN dofinansowanie w wysokości 15.000,00 - zł netto 
(piętnaście tysięcy złotych netto) na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanego z 
udziałem w meczu o Superpuchar. 
 
Art. 13. Wykorzystanie praw komercyjnych i marketingowych 
 
13.1. PZPN jest wyłącznym i jedynym właścicielem wszelkich praw komercyjnych związanych z 
rozgrywkami o Superpuchar, włączając to w szczególności:  

a. wszelkie obecne i przyszłe ogólnoświatowe wizualne, audiowizualne i dźwiękowe prawa do 
nieruchomych oraz ruchomych obrazów z rozgrywek o Superpuchar, transmitowanych przez radio, 
telewizję lub obecne i/lub przeszłe media elektroniczne (włączając Internet oraz technologię 
bezprzewodową) na żywo lub z opóźnieniem; jak też i wszystkie obecne i/lub przyszłe prawa 
wynikające z wykorzystania powyższych oraz  
b. wszystkie marketingowe, sponsorskie, reklamowe, licencyjne, franchisingowe i  organizacyjne 
prawa, jak też i wszelkie prawa do rezultatów, danych oraz statystyk Superpucharu.  
 
13.2. PZPN jest upoważniony do wykorzystania, zatrzymania i dystrybucji wszelkich wpływów, 
pochodzących z wykorzystania praw komercyjnych (działając wyłącznie lub poprzez upoważnioną 

i działającą na jej rzecz trzecią stronę). Żadna trzecia strona nie może wykorzystać jakichkolwiek 
praw komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody PZPN.  
 
13.3. Żaden z istniejących kontraktów, ograniczających wykorzystanie praw audiowizualnych i 
dźwiękowych, reklamowych, merchadisingowych, licencyjnych, korzystania z zarezerwowanych 
miejsc itp. nie będzie uznawany przez PZPN, bez jego pisemnej zgody.  
 
13.4. Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN:  

a) Umieszczenie koła środkowego Superpucharu na środku boiska. 
b) Udostępnienie PZPN wszelkich powierzchni reklamowych na stadionie, zwłaszcza band 

reklamowych wokół boiska. 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, akc ji 
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 Superpucharu i/lub Partnera/Sponsora meczu o 

Superpuchar 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 meczu o Superpuchar na koszulkach 

zawodników, w przedniej, górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pole 
40 mm x 80 mm)  

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 meczu  w 
Superpuchar, na organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej.  

h) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek na terenie stadionu. 
i) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek na strojach meczowych.  
j) Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia oznaczeń 

innych rozgrywek. 
k) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest 

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

l) 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. 

m) Obowiązek umieszczania logotypów Partnerów/Sponsorów meczu o Superpuchar  na 
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach.  

n) Obowiązek umieszczenia logotypu meczu o Superpuchar i logotypu PZPN na materiałach 
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczu o Superpuchar 
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 czerwca danego 
roku 

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

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

q) Zachowanie wyłączności branżowej Partnera/Sponsora meczu o Superpuchar 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.  

r) Wykorzystanie, przekazanych przez PZPN, koszulek dla eskorty dziecięcej oraz dzieci 
desygnowanych do obsługi koła środkowego.  

s) Wykorzystanie papieru firmowego meczu o Superpuchar, wg wzoru opracowanego przez 
PZPN, do prezentacji składów meczowych. 

 

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 
 
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 meczu o Superpuchar, najpóźniej w dniu meczu. 
 
13.5. Ponadto, 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 meczu o Superpuchar. 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) łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz 
pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich Klubów,  

d) organizacji aktywności eventowych, przez PZPN oraz Sponsorów i Partnerów meczu np. 
na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym odbywa się mecz o Superpuchar  
 

13.6. Ponadto Organizator meczu jest zobowiązany do : 
 

a) zachowania całego terenu wokół płyty boiska wolnego od jakichkolwiek reklam, 

z wyłączeniem oznakowania najemców lóż oraz trwałych reklam na zewnątrz Stadionu,  

b) uzyskania akceptacji PZPN w sprawach dot. sposobu eksponowania Logotypu 

Superpucharu na materiałach promocyjnych projektowanych przez klub,   

Materiały zawierające ww. oznaczenia należy przesłać, celem akceptacji, na adres 

marketing@pzpn.pl. 

c) udostępnienia stadionu na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem meczu w celu 

przygotowania brandingu oraz scenografii do ceremonii dekoracji zdobywcy Superpucharu, 

d) odstąpienia PZPN, po kosztach cateringu, wejściówek VIP w liczbie: 

• wszystkich miejsc w loży centralnej, jeżeli stadion taką dysponuje; 

• 50 zaproszeń VIP w najlepszej lokalizacji, jeżeli na obiekcie nie znajduje się loża 
centralna lub jej pojemność jest mniejsza niż 40 miejsc; 

• 50 wejściówek z dostępem do cateringu, zlokalizowanych w miejscach z najlepszą 
widocznością. 

e) bezpłatnego przekazania na rzecz PZPN 200 biletów I kategorii zlokalizowanych w 
miejscach z najlepszą widocznością.  

 
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. 
 

13.7. Kluby uczestniczące w meczu o Superpuchar zobowiązane są do przekazania do Działu 
Sponsoringu i Marketingu PZPN jednej koszulki meczowej z podpisami zawodników z meczu o 
Superpuchar, w ciągu 3 dni po jego rozegraniu.  

 
13.8. Bilety, zaproszenia i koszulki o których mowa w Art. 13.6 i 13.7 mogą być wykorzystane przez 

PZPN na użytek własny, w celu promocji meczu, w tym również na rzecz sponsorów i partnerów 
PZPN 
 
13.9. PZPN może podjąć decyzję o wyłączeniu ze sprzedaży lub  udostępniania wybranych miejsc 
na trybunach. 
 
 
Art. 14. Wykorzystanie praw intelektualnych  
14.1. PZPN jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych dotyczących 
Superpucharu, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Superpucharu, logo, znaków, itd. 

Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody PZPN oraz musi 
nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami PZPN  
 
14.2. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów zawodów stanowią wyłączną własność PZPN  
 
Art. 15. Pozostałe sprawy  
15.1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają rozstrzygnięciu przez 
Zarząd PZPN.  
 

mailto:marketing@pzpn.pl


15.2 Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, mogą być przedmiotem 

odrębnego porozumienia, zawartego pomiędzy PZPN a organizatorem meczu.  
 
15.3. W przypadku zmiany terminu bądź odwołania meczu z przyczyn niezależnych od PZPN i 
Organizatora, każda ze Stron pokryje połowę udokumentowanych kosztów poniesionych z tego 
tytułu przez Organizatora. W przypadku zmiany terminu bądź odwołania meczu z przyczyn 
zawinionych przez jedną ze Stron, Strona ta w całości pokryje udokumentowane koszty poniesione 
z tego tytułu przez Organizatora. 
 

II. Traci moc Uchwała nr VI/86 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Superpuchar na rok 2015 i następne . 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

                 

 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

82 
Uchwała nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 

występujących w rozgrywkach futsalu 
 

I. Na podstawie art. 36 § 1 ust. 9, w związku z ust 23 Statutu PZPN, postanawia się co następuje: 

§ 1 

Począwszy od sezonu 2017/2018 w rozgrywkach futsalu mogą brać udział zawodnicy potwierdzeni 

do klubu przez właściwy terytorialnie Wojewódzki Związek Piłki Nożnej i uprawnieni do gry przez 

właściwy organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet. 

§ 2 

1. W przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz futsal, w sytuacji gdy 

klubem macierzystym zawodnika jest klub występujący w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, 

do uprawnienia zawodnika do rozgrywek futsalu niezbędna jest: 

1. pisemna zgoda klubu występującego w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II i III ligi mężczyzn  

oraz Ekstraligi i I ligi kobiet piłki nożnej 11-osobowej, niezależnie od statusu zawodnika 

(amator / zawodnik profesjonalny); 

2. pisemna zgoda klubu występującego w niższych, niż wskazane w pkt 1, klasach 

rozgrywkowych piłki nożnej 11-osobowej, w przypadku zawodnika profesjonalnego. 

2. Pisemna zgoda klubu macierzystego, występującego w rozgrywkach klas niższych niż 

Ekstraklasa, I, II i III liga mężczyzn oraz Ekstraliga i I liga kobiet piłki nożnej nie jest wymagana  

w przypadku zawodnika o statusie amatora. 

§ 3 

Począwszy od sezonu 2017/2018, zawodnik dla którego klubem macierzystym jest klub futsalu, 

bez względu na jego status (amator / zawodnik profesjonalny), może łączyć grę w futsal z udziałem 

w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, niezależnie od klasy rozgrywkowej.  

§ 4 

1. W przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz futsal, w sytuacji gdy 

klubem macierzystym zawodnika jest klub występujący w rozgrywkach futsalu, do uprawnienia 



zawodnika do rozgrywek Ekstraklasy, I, II i III ligi mężczyzn oraz Ekstraligi i I ligi kobiet piłki nożnej 

11-osobowej, niezbędna jest pisemna zgoda klubu macierzystego. 

2. Pisemna zgoda klubu macierzystego, występującego w rozgrywkach futsalu nie jest wymagana 

do uprawnienia zawodnika do rozgrywek klas niższych niż Ekstraklasa, I, II i III liga mężczyzn oraz 

Ekstraliga i I liga kobiet piłki nożnej 11-osobowej. 

II. Traci moc Uchwała nr VII/183 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu 

zawodników występujących w rozgrywkach futsalu. 

III. Niniejsza  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                           

Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

83 
Uchwała nr V/83  z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do Systemu rejestracyjnego Pośredników na 
sezony 2017/2018 i 2018/2019 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Ustala się opłatę w wysokości 1000 zł (w tym VAT) za wpis do Systemu rejestracyjnego 

Pośredników, obowiązującą w sezonach 2017/2018 oraz 2018/2019.  
 
II. Wprowadza się obowiązek ubezpieczenia Pośredników od odpowiedzialności cywilnej 
zawodowej w związku z wykonywaną działalnością pośrednika transakcyjnego.  
 
III. Suma ubezpieczenia, a także wysokość składki zostanie wynegocjowana przez PZPN.  
 
IV. Opłata, o której mowa w pkt I, nie zawiera składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej Pośrednika, która będzie opłacana dodatkowo przez Pośrednika.  
 

V. Z opłaty, o której mowa w pkt I zwolnieni są rodzice i inni opiekunowie prawni, działający na 
rzecz swoich podopiecznych, którzy zobowiązani są do ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej. 
 
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

84 
Uchwała  nr V/84   z dnia  25 maja  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 16 czerwca  2017 
roku w Lublinie.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

 
 
 
 
 



85 

Uchwała nr V\85 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę formy prawnej Miejskiego Klubu Sportowego 

Sandecja Nowy Sącz  
 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN  w zw. z par. 18 ust.5 i par. 19 ust. 1  Uchwały nr 
XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie, postanawia się, co następuje: 
 
I. Zarząd PZPN niniejszym wyraża zgodę  na zmianę formy prawnej Miejskiego Klubu Sportowego 
Sandecja Nowy Sącz ze stowarzyszenia w spółkę akcyjną, zgodnie z treścią art. 15 ust. 3 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.  

 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

           Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
 


