
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XII/2017 
Z DNIA 8 GRUDNIA 2017 ROKU 

 
Spis treści:  

 
1. Uchwała  nr XII/184 z dnia  8 grudnia  2017  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 8.12.2017 roku. 
 
2. Uchwała nr XII/185  z dnia 8 grudnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów Ekstraklasy na sezon 
2018/2019 i następne”. 
 
3. Uchwała nr XII/186 z dnia 8 grudnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie organizacji rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategoriach wiekowych U-12 i 
U-11 w roku 2018. 
 
4. Uchwała nr XII/187 z dnia 8 grudnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie korekty planu finansowego na rok 2017. 

5. Uchwała nr XII/188  z dnia 8 grudnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie wyksięgowania nieściągalnych należności osób fizycznych i osób prawnych, w tym 

klubów piłkarskich, których nieściągalność jest uprawdopodobniona, objętych odpisem 

aktualizującym.  

6. Uchwała  nr  XII/189  z dnia  8 grudnia 2017   roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  ustalenia terminu  kolejnego  posiedzenia  Zarządu PZPN. 
 
7. Uchwała nr XII/190 z dnia 8 grudnia  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. 
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Uchwała  nr XII/184 z dnia  8 grudnia  2017  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 8.12.2017 roku 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 8.12.2017 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 XII/185  z dnia 8 grudnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów Ekstraklasy na 

sezon 2018/2019 i następne” 
 

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

I. Niniejszym zatwierdza się „Podręcznik Licencyjny PZPN dla klubów Ekstraklasy  na sezon 

2018/2019 i następne”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

186 
Uchwała nr XII/186 z dnia 8 grudnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie organizacji rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategoriach wiekowych U-12 i 
U-11 w roku 2018 

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

 

§ 1 

Celem popularyzacji piłki nożnej, rywalizacji sportowej w okresie zimowym oraz selekcji 

utalentowanej młodzieży, zorganizowane zostaną rozgrywki o Puchar Prezesa PZPN w 

kategoriach wiekowych U-12 i U-11 w roku 2018. 

 

§ 2 

Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania, w porozumieniu z 

Komisją ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN, regulaminów rozgrywek o których 

mowa w § 1. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/187 z dnia 8 grudnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie korekty planu finansowego na rok 2017 

Na podstawie art. 78 § 5 i 6 w zw. z art. 36 § 1 pkt pkt 2) - 3) Statutu PZPN postanawia się, co 

następuje: 

I. Pozycje kosztów zmiennych budżetu A.II.1. – A.II.12. Koszty zmienne z zakresu 

Komunikacji i Marketingu traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do 

wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych.   

II. Przychód w wysokości 1 000 000 złotych z tytułu Dotacji z FIFA i UEFA pozycja A.4. 

oraz przychód w wysokości 1 200 000 złotych z tytułu Transferów krajowych i 

zagranicznych pozycja A.3. przeznacza się na rzecz pozycji B.II.1 Reprezentacje 

Narodowe Młodzieżowe i Juniorskie.  

 
III. Przychód w wysokości 450 000 złotych z Dotacji z FIFA i UEFA pozycja A.4.  

przeznacza się na rzecz pozycji B.II.4. Piłka Nożna Kobiet – reprezentacje 

narodowe . 

 
IV. Przychód w wysokości 180 000 złotych z tytułu Dotacji z FIFA i UEFA pozycja A.4. 

oraz przychód w wysokości 500 000 złotych z tytułu Transferów krajowych i 

zagranicznych pozycja A.3. przeznacza się na rzecz pozycji B.II.5. Futsal (piłka 

halowa) – reprezentacje narodowe. 

 

V. Przychód w wysokości 40 000 złotych z tytułu Dotacji z FIFA i UEFA pozycja A.4. 

oraz przychód w wysokości 290 000 złotych z tytułu Transferów krajowych i 

zagranicznych pozycja A.3. przeznacza się na rzecz pozycji B.II.6. Piłka Plażowa – 

reprezentacje narodowe.  

 
VI. Pozycje kosztów zmiennych budżetu: 

B.II.2. Komisja Techniczna   

B.II.3. Szkoła Trenerów 

B.II.7. Materiały szkoleniowe dot. szkolenia dzieci i młodzieży  

traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w 

nich zapreliminowanych.  

 

VII. Przychód w wysokości 55 000 złotych z tytułu Transferów krajowych i 

zagranicznych pozycja A.3. przeznacza się na rzecz pozycji B.II.8. Skauting/Sprawy 

zagraniczne.  

 

VIII. Pozycje kosztów zmiennych budżetu:  

D.II.a.2.e. Akademia Młodych Orłów  

D.II.a.2.f. Letnia Akademia Młodych Orłów – obozy letnie  

traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w 

nich zapreliminowanych.  

 

IX. Pozycje kosztów zmiennych budżetu:  

D.II.b.2. Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego 

D.II.b.3. Region’s Cup 



D.II.b.4. Centralna Liga Juniorów U-19 

D.II.b.5. Centralna Liga Juniorów U-17 

traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w 

nich zapreliminowanych.  

 

X. Przychód w wysokości 1 090 000 złotych z tytułu celowego programu FIFA Forward z 

tytułu Dotacji z FIFA i UEFA pozycja A.4. przeznacza się na rzecz pozycji Centralne 

Ligi Juniorów (w tym nowoutworzona Liga U-15)  

 

XI. Przychód w wysokości 270 000 złotych z tytułu celowego programu FIFA Forward z 

tytułu Dotacji z FIFA i UEFA pozycja A.4. oraz przychód w wysokości 1 880 000 

złotych z tytułu Biletów pozycja A.1. przeznacza się na rzecz pozycji Kolegium 

Sędziów (w tym ryczałty sędziów i obserwatorów) pozycja E.II.2.  

 
XII. Przychód w wysokości 2 600 000 złotych z tytułu Umów bukmacherskich pozycja 

A.6. przeznacza się na rzecz pozycji Koszty z tyt. umów bukmacherskich E.II.4.  

 
XIII. Przychód w wysokości 2 350 000 złotych z tytułu Umów sponsorskich, 

marketingowych i telewizyjnych pozycja A.5. przeznacza się na rzecz pozycji 

Koszty z tyt. kontraktów marketingowych i telewizyjnych – I liga E.II.5.  

 
XIV. Pozycje kosztów zmiennych budżetu E.II.7.a. – E.II.7.c. Futsal i Piłka Plażowa traktuje 

się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w nich 

zapreliminowanych.  

 
XV. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 90 000 złotych z tytułu Umów 

sponsorskich, marketingowych i telewizyjnych pozycja A.5. oraz przychodów w 
wysokości 110 000 złotych z tytułu Transferów krajowych i zagranicznych pozycja 
A.3. przeznacza się na rzecz pozycji kosztów Futsal i Piłka Plażowa pozycja E.II.7. 
 

XVI. Pozycje kosztów zmiennych budżetu E.II.10.a. – E.II.10.c. Komisje licencyjne traktuje 

się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w nich 

zapreliminowanych.  

 
XVII. Pozycje kosztów zmiennych budżetu F.II.a.1. – F.II.a.3. Koszty zmienne z zakresu 

przygotowania Reprezentacji Narodowej „A” traktuje się do celów rozliczeń 

budżetowych całościowo do wysokości kwot w nich zapreliminowanych.  

 
XVIII. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 17 500 000 złotych z tytułu Biletów 

pozycja A.1. przeznacza się na rzecz pozycji F.II. Koszty zmienne z zakresu 

przygotowania Reprezentacji Narodowej „A”.  

XIX. Pozycje wydatków zmiennych budżetu F.II.b.1. – F.II.b.c. Koszty zmienne z zakresu 

organizacji meczów Reprezentacji A i bezpieczeństwa traktuje się do celów 

rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych. 

 

XX. Pozycje wydatków zmiennych budżetu F.II.c.1. – F.II.c.3. Koszty zmienne z zakresu 

Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów traktuje się do celów rozliczeń 

budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych. 

 

XXI. Pozycje kosztów zmiennych budżetu: 

F.II.d.2. Fundusz Pomocy Koleżeńskiej  



F.II.d.4. Klub Seniora  

traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do sumy kwot w nich 

zapreliminowanych.  

 

XXII. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 4 000 000 zł z tytułu Umów 

sponsorskich, marketingowych i telewizyjnych pozycja A.5. przeznacza się na 

rzecz Obsługa kontraktów sponsorskich pozycja I. 

 

XXIII. Pozycje kosztów stałych budżetu A.I. - F.I - traktuje się do celów rozliczeń budżetowych 

całościowo do wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych.  

 
XXIV. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 100 000 zł z tytułu Umów 

sponsorskich, marketingowych i telewizyjnych pozycja A.5. przeznacza się na 

rzecz Umów barterowych pozycja J. 

 

XXV. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 500 000 zł z tytułu Biletów pozycja 

A.1. przeznacza się na rzecz pozycji Kosztów stałych.  

 
XXVI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/188  z dnia 8 grudnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie wyksięgowania nieściągalnych należności osób fizycznych i osób prawnych, w 
tym klubów piłkarskich, których nieściągalność jest uprawdopodobniona, objętych 

odpisem aktualizującym  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I.  Niniejszym postanawia się wyksięgować z ewidencji finansowej PZPN nieściągalne należności 
wobec osób fizycznych, o których mowa w pkt I  Załącznika numer 1 do nin. Uchwały, a także  osób 
prawnych (pkt II  Załącznika numer 1 do nin. Uchwały) oraz klubów piłkarskich, których 
nieściągalność jest uprawdopodobniona w związku z ich nieuczestniczeniem w rozgrywkach 
piłkarskich i/lub wygaśnięciem członkostwa tych podmiotów w strukturach PZPN   (pkt III 
Załącznika numer 1 do nin. Uchwały ). Przedmiotowe należności zostały już objęte odpisem 
aktualizującym i nie wpływają na bieżący wynik finansowy  Związku.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr  XII/189 z dnia  8 grudnia 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  18 stycznia 2018  
roku.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 



190 
Uchwała nr XII/190 z dnia 8 grudnia  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN powołuje się Pana 
Jarosława Cichańskiego. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 

 

 

 

 


