KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IV/2020
Z DNIA 12 MAJA 2020 ROKU
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43
Uchwała nr IV/43 z dnia 12 maja 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 12.05.2020 roku
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 12.05.2020 roku, stanowiący
załącznik do niniejszej Uchwały.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
44
Uchwała nr IV/44 z dnia 12 maja 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały nr II/41 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) w zw. z art. 66 § 16 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.W Uchwale nr II/41 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN wprowadza się następujące
zmiany:
1.W par. 1 ust. 1 wyraz: „jurysdykcyjnym” zastępuje się wyrazem: „statutowym”.
2.W par. 6 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
6.W przypadku, gdy Wnioskodawca/Licencjobiorca odwołuje się od decyzji Komisji ds. Licencji
Klubowych PZPN w zakresie odmowy przyznania licencji, zawieszenia, pozbawienia licencji lub
nałożenia sankcji, określonych w ust.1 organem odwoławczym jest Komisja Odwoławcza ds.
Licencji Klubowych.
3. W par. 6 skreśla się ust. 7.
4.W par.8 ust. 2 lit. h) skreśla się sformułowanie: „Najwyższą Komisją Odwoławczą”.
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

t.j. U nr II/41 z 29.11.2016r.
zm. U nr IV/44 z 12.05.2020r.

Uchwała nr II/41 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w związku z art. 45 § 1 pkt 3) i § 4 Statutu PZPN przyjmuje się
Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej w następującym
brzmieniu:
Uchwała nr II/41 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w związku z art. 45 § 1 pkt 3) i § 4 Statutu PZPN przyjmuje się
Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej w następującym
brzmieniu:

Regulamin
Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej
§1

1. Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej „Komisją” jest
organem statutowym Polskiego Związku Piłki Nożnej realizującym procedurę licencyjną dla
klubów występujących w Ekstraklasie, I i II lidze piłki nożnej oraz Ekstraklasie i I lidze futsalu.

2. Komisja działa na podstawie Statutu PZPN oraz właściwych uchwał Zarządu PZPN.
3. Co do zasady, posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie PZPN, w Warszawie.

§2
1. W skład Komisji ds. Licencji Klubowych wchodzi od 9 do 18 osób, w tym co najmniej dwóch
biegłych rewidentów i co najmniej dwóch prawników z uprawnieniami: adwokata, radcy
prawnego lub sędziego.
2. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, Komisja składa się z następujących członków z prawem
głosu:
a) Przewodniczącego;

b) Wiceprzewodniczących;
c) Sekretarza;
d) członków Komisji.
3.

Komisja może ponadto korzystać z pomocy ekspertów, działających w Związku, a w razie
konieczności będących osobami trzecimi.

§3

1. Każdy z członków Komisji jest zobligowany do podpisania deklaracji poufności oraz deklaracji
niezależności, zgodnie z Podręcznikami Licencyjnymi PZPN.

2. Członkiem Komisji nie może być osoba będąca członkiem klubu piłkarskiego posiadającego
zespół występujący na szczeblu centralnych rozgrywek piłkarskich PZPN, jego organów
statutowych jak również zaangażowana lub zatrudniona jako pracownik takiego klubu
piłkarskiego.

3. Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie członkami organów statutowych lub organów
jurysdykcyjnych PZPN, Ekstraklasy S.A. Nie mogą również jednocześnie pełnić obowiązków
Kierownika Działu Licencji. Ponadto muszą oni działać w sposób bezstronny podczas realizacji
swoich obowiązków.

4. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby, które nigdy nie zostały ukarane prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

5. Członek Komisji musi automatycznie wstrzymać się od głosu, jeżeli istnieją jakiekolwiek
wątpliwości, co do jego niezależności względem Wnioskodawcy lub Licencjobiorcy lub w
przypadku występowania konfliktu interesów, w szczególności, gdy Członek Komisji lub
jakikolwiek członek jego rodziny (np. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo) jest: członkiem,
akcjonariuszem, partnerem biznesowym, sponsorem lub konsultantem Wnioskodawcy lub
Licencjobiorcy.

§4
1. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz członkowie Komisji są powoływani
i odwoływani przez Zarząd PZPN.
2. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu,
na wniosek Przewodniczącego Komisji lub Kierownika Działu Licencji.
3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN.

4. Odwołanie osób, o których mowa w ust.1 następuje w szczególności w razie śmierci danej
osoby lub jej pisemnej rezygnacji, a nadto:
a) w przypadku dopuszczenia się niegodnego czynu lub poważnego zaniedbania
obowiązków;
b) nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach bez usprawiedliwienia;
c) w razie uzasadnionego wniosku członka PZPN.

§5
1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja:
a) określa tryb swojej pracy;
b) wyznacza harmonogram prac;
c) każdy z członków Komisji składa odrębne oświadczenie, potwierdzające znajomość treści
i reguł określonych w niniejszym regulaminie oraz w Podręcznikach Licencyjnych.
2. Na wniosek Przewodniczącego Komisja wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg
procedury licencyjnej dla klubów, upoważniającej do udziału w rozgrywkach Ekstraklasy, I l II
lidze oraz w rozgrywkach Ekstraklasy i I lidze futsalu.
3. Komisja orzeka pod kierownictwem Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego
Wiceprzewodniczącego w liczbie wskazanej w niniejszym regulaminie.
4. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę wymagana jest obecność co najmniej
5 członków, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego Wiceprzewodniczącego.

§6

1. W przypadkach określonych w odrębnych przepisach PZPN Komisja ma prawo stosowania
wobec

Wnioskodawców/Licencjobiorców

dopuszczających

się

naruszeń

przepisów

dotyczących licencji następujących sankcji regulaminowych:
a) ostrzeżenie (w przypadku stwierdzenia jedynie drobnych nieprawidłowości); lub
b) zakaz transferów do klubu, orzekany na czas nie dłuższy niż do zakończenia Sezonu
Licencyjnego, na który Licencja została wydana; lub
c) ograniczenie możliwości uprawniania nowych zawodników, orzekane na czas nie dłuższy
niż do zakończenia Sezonu Licencyjnego, na który wydawana jest Licencja; lub
d) ograniczenie łącznego wynagrodzenia pojedynczego lub wszystkich nowych zawodników;
lub

e) obowiązek zapłaty określonej należności pieniężnej od 200 PLN do 1.000.000 PLN; lub
f)

pozbawienie na kolejny (z wyłączeniem kryterium F.09 za naruszenie, którego punkty
ujemne nakłada się w bieżącym sezonie) Sezon Licencyjny punktów w Rozgrywkach
Klubowych PZPN (w wymiarze od 1 do 10 punktów);
Sankcje mogą być wymierzane łącznie. Komisja ds. Licencji Klubowych w swojej decyzji

określa sposób wykonania sankcji oraz może nałożyć rygor natychmiastowej wykonalności.

2. Komisja ds. Licencji Klubowych może zobowiązać Wnioskodawcę/Licencjobiorcę do
dostarczenia dowodów, wypełnienia określonych warunków lub wykonania obowiązków,
określonych przez organ decyzyjny, w szczególności objąć Wnioskodawcę/Licencjobiorcę w
dowolnym momencie w trakcie trwania sezonu nadzorem.

3. Komisja ds. Licencji Klubowych może w dowolnym momencie w trakcie trwania sezonu
dokonać zmiany nałożonej sankcji, w szczególności poprzez jej zawieszenie lub darowanie,
jeżeli uzna, iż cel sankcji został osiągnięty lub nałożone obowiązki zostały wykonane.

4. Komisja ds. Licencji Klubowych może zawiesić lub pozbawić Licencji, jeżeli:
a. którykolwiek z warunków wydania licencji przestanie być spełniany, lub
b. Licencjobiorca naruszy którekolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z
Podręcznika licencyjnego PZPN określonych jako kryterium A;

5. Komisja ds. Licencji Klubowych odstępuje od zawieszenia lub pozbawienia licencji, w
przypadku gdy Licencjobiorca zostanie postawiony w stan upadłości z możliwością zawarcia
układu i celem zarządu klubu lub ustanowionego przez Sąd zarządcy będzie ratowanie klubu i
jego działalności gospodarczej, a proponowany przez klub układ z wierzycielami nie będzie
prowadził do uszczuplenia wartości nominalnej zobowiązań klubu w stosunku do PZPN,
Ekstraklasy, członków PZPN, piłkarzy, trenerów i pozostałych członków kadry szkoleniowej
klubu oraz pracowników klubu.

6. W przypadku, gdy Wnioskodawca/Licencjobiorca odwołuje się od decyzji Komisji ds.
Licencji Klubowych PZPN w zakresie odmowy przyznania licencji, zawieszenia,
pozbawienia licencji lub nałożenia sankcji, określonych w ust.1 organem odwoławczym
jest Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych.

§7

1. Decyzje i postanowienia Komisji wymagają zwykłej większości. W przypadku równej liczby
głosów decydujący jest głos Przewodniczącego posiedzenia.

2. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu
większości.

3. Decyzje i postanowienia są wydawane w imieniu Komisji.
4. W przypadku gdy decyzja organu licencyjnego nie jest zgodna z żądaniem wnioskodawcy,
Komisja ds. Licencji Klubowych jest zobowiązana do sporządzenia uzasadnienia decyzji, nie
później niż w terminie 48 godzin od jej wydania.

5. Postanowienia oraz decyzje Komisji podpisywane są przez Przewodniczącego Organu
Licencyjnego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu
Licencji.

§8
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie konieczności - pod jego nieobecność lub z
powodu konfliktu interesów - wyznaczony Wiceprzewodniczący.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji w szczególności należy:
a) przygotowywanie posiedzeń Komisji wspólnie z Administratorem,
b) przewodniczenie posiedzeniom Komisji,
c) wyznaczenie na pierwszym posiedzeniu zespołów roboczych ds. Ekstraklasy, I ligi, II ligi
oraz

Ekstraklasy

Futsalu

w

skład

których

muszą

wchodzić

wyznaczeni

Wiceprzewodniczący Komisji,
d) sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem procedury licencyjnej dla Klubów
Ekstraklasy, I i II ligi, a także Ekstraklasy i I ligi futsalu,
e) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzeń,
f)

niezwłoczne informowanie członków Komisji o sprawach nie cierpiących zwłoki,

g) wnioskowanie do Zarządu PZPN o powołanie, w razie konieczności, grupy roboczej do
realizacji konkretnego zadania w trybie art. 66 § 2 Statutu PZPN,
h) reprezentowanie Komisji w relacjach z Komisją Odwoławczą ds. Licencji Klubowych PZPN
i innymi organami statutowymi, jak i wobec osób trzecich (w tym mediów).
3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

§9
1. Do Komisji Sekretarz Generalny PZPN wyznacza Administratora spośród pracowników Biura
PZPN. W razie czasowej nieobecności Administratora jego czynności realizuje inna osoba
z Biura Związku.

2. Administrator

wykonuje

czynności

związane

z

bieżącą

działalnością

Komisji,

a w szczególności:
a) wraz z Przewodniczącym oraz Sekretarzem przygotowuje i organizuje posiedzenia Komisji,
b) w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji powiadamia członków o terminach i
programach posiedzeń,
c) odpowiada i przechowuje protokoły z posiedzeń Komisji,
d) odpowiada za całość dokumentacji związanej z działalnością Komisji,
e) uaktualnia dane członków Komisji,
f)

funkcjonuje jako osoba kontaktowa dla członków Komisji,

g) rozlicza zwrot kosztów podróży dla członków Komisji,
h) wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Komisji.

§ 10
1. Posiedzenia Komisji są niejawne.
2. Po każdym posiedzeniu Komisji, osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub Sekretarza
sporządza protokół.
3. Protokół zawiera:
a) datę, miejsce i czas posiedzenia;
b) wskazanie uczestników posiedzenia oraz osób nieobecnych;
c) deklaracje członków w przedmiocie ich aktualnej niezależności,
d) przyjęty porządek obrad;
e) opis podjętych decyzji lub uzgodnionych działań;
f)

dokładny opis działań, które należy podjąć wraz z osobami/organami odpowiedzialnymi za
wykonanie tych działań oraz ostateczny termin ich wykonania;

g) podpisy Przewodniczącego (innej osoby prowadzącej posiedzenie) i Administratora.
4. Uchwały i

decyzje

Komisji

mogą

zapadać za

pomocą

środków

bezpośredniego

porozumiewania się na odległość (np. fax, email, telefon), w tym także w drodze obiegowej. W
tym ostatnim przypadku przyjmuje się, że dla skutecznego odbycia się posiedzenia Komisji
wystarczy przedłożenie do wiadomości wszystkim jej członkom treści mającej zostać podjętej
decyzji bądź uchwały, określenie czasu na ich podjęcie decyzji i zebranie głosów. Z

posiedzenia odbytego za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
sporządza

się

protokół,

który

wymaga

podpisania

przez

Przewodniczącego

i Administratora. Uchwały oraz decyzje Komisji zapadające za pomocą środków
porozumiewania się na odległość wskazanych powyżej, powinny być podpisane przez
Przewodniczącego

Organu

Licencyjnego

lub

upoważnionego

przez

niego

Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu Licencji.

§ 11
Komisja współpracuje, jeżeli to konieczne, z innymi organami statutowymi Związku.
§ 12
1. Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania
z wymaganym profesjonalizmem i należytą starannością, zgodnie ze Statutem PZPN, innymi
przepisami związkowymi oraz decyzjami organów statutowych.

§ 13
1. Przy wykonywaniu swoich funkcji osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować
uczciwość, bezstronność oraz lojalność wobec PZPN, informując Przewodniczącego Komisji o
wystąpieniu konfliktu interesów.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą równocześnie podejmować działań sprzecznych z
normami etycznymi, co obejmuje w szczególności obowiązek powstrzymania się od
jakichkolwiek działań niesportowych oraz narażających na szwank dobre imię piłki nożnej
i PZPN.
§ 14
1. Przewodniczący posiedzenia ustala, w razie potrzeby treść komunikatu dla mediów.
2. Uczestnicy posiedzenia zobowiązują się nie udzielać komentarzy dla stron trzecich (w tym
mediów).

§ 15
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 16
Tracą moc Uchwały: nr III/96 z dnia 13 marca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
oraz z dnia 30 kwietnia 2014 roku Komisji ds. Nagłych w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds.
Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.

§ 17
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

45
Uchwała nr IV/45 z dnia 12 maja 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały nr II/43 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) w zw. z art. 66 § 16 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

I.W Uchwale nr II/43 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN wprowadza się
następujące zmiany:

1.W par. 1 ust. 1 wyraz: „jurysdykcyjnym” zastępuje się wyrazem: „statutowym”.

2.W par. 5 ust.5 skreśla się sformułowanie: „ze Statutem PZPN oraz odrębnymi”.

3.W par.6.ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
3.Od decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych w przedmiocie sankcji
regulaminowych nie przysługuje odwołanie. Decyzje Komisji w tym zakresie są ostateczne
i nie podlegają zaskarżeniu w trybie postępowania wewnątrzzwiązkowego.

4. W par.6 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
4. Na ostateczne decyzje Komisji Odwoławczej d.s. Licencji Klubowych w sprawie odmowy
przyznania, zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje skarga do Piłkarskiego Sądu
Polubownego PZPN orzekającego w pięcioosobowym składzie.
5. 4.W par.8 ust. 2 lit. h) skreśla się sformułowanie: „Najwyższą Komisją Odwoławczą”.

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

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

t.j. U nr II/43 z 29.11.2016r.
zm. U nr IV/45 z 12.05.2020r.
Uchwała nr II/43 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w związku z art. 45 § 1 pkt 3) i § 4 Statutu PZPN przyjmuje się
Regulamin Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej w
następującym brzmieniu:

Regulamin
Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej
§1
1. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej
„Komisją” jest organem statutowym Polskiego Związku Piłki Nożnej realizującym procedurę
licencyjną dla klubów występujących w Ekstraklasie, I i II lidze piłki nożnej oraz Ekstraklasie i I ligi
futsalu.
2. Komisja działa na podstawie Statutu PZPN oraz właściwych uchwał Zarządu PZPN.
3. Co do zasady, posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie PZPN, w Warszawie.
§2
1. W skład Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych wchodzi od 9 do 18 osób, w tym co
najmniej jeden biegły rewident i co najmniej jeden prawnik z uprawnieniami: adwokata, radcy
prawnego lub sędziego.
2. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, Komisja składa się z następujących członków z prawem
głosu:
a) Przewodniczącego;
b) Wiceprzewodniczącego/ych;
c) Sekretarza;
d) członków Komisji.
3. Komisja może ponadto korzystać z pomocy ekspertów, działających w Związku, a w razie
konieczności będących osobami trzecimi.
§3
1. Każdy z członków Komisji jest zobligowany do podpisania deklaracji poufności oraz deklaracji
niezależności, zgodnie z Podręcznikami Licencyjnymi PZPN.

2. Członkiem Komisji nie może być osoba zaangażowana lub zatrudniona jako pracownik lub
będąca członkiem klubu piłkarskiego, posiadającego zespół występujący na szczeblu centralnych
rozgrywek piłkarskich PZPN.
3. Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie członkami organów statutowych lub organów
jurysdykcyjnych PZPN, Ekstraklasy S.A., a także Komisji Rewizyjnej PZPN. Nie mogą również
jednocześnie pełnić obowiązków Kierownika Działu Licencji. Ponadto muszą oni działać w sposób
bezstronny, podczas realizacji swoich obowiązków.
4. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby, które nigdy nie zostały ukarane prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
5. Członek Komisji musi automatycznie wstrzymać się od głosu, jeżeli istnieją jakiekolwiek
wątpliwości, co do jego niezależności względem Wnioskodawcy lub Licencjobiorcy lub w
przypadku występowania konfliktu interesów, w szczególności, gdy Członek Komisji lub jakikolwiek
członek jego rodziny (np. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo) jest: członkiem organu,
akcjonariuszem, partnerem biznesowym, sponsorem lub konsultantem Wnioskodawcy lub
Licencjobiorcy.
§4
1. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz członkowie Komisji są powoływani i
odwoływani przez Zarząd PZPN.
2. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu na
wniosek Przewodniczącego Komisji lub Kierownika Działu Licencji.
3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN.
4. Odwołanie osób, o których mowa w ust.1 następuje w szczególności w razie śmierci danej osoby
lub jej pisemnej rezygnacji, a nadto:
a) w przypadku dopuszczenia się niegodnego czynu lub poważnego zaniedbania obowiązków;
b) nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach bez usprawiedliwienia;
c) w razie uzasadnionego wniosku członka PZPN.
§5
1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja:
a) określa tryb swojej pracy;
b) wyznacza harmonogram prac;
c) zaś każdy z członków Komisji składa odrębne oświadczenie, potwierdzające znajomość
treści i reguł określonych w niniejszym regulaminie oraz w Podręcznikach Licencyjnych.
2. Na wniosek Przewodniczącego Komisja wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg procedury
licencyjnej dla klubów, upoważniającej do udziału w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II lidze oraz w
rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi futsalu.

3. Komisja orzeka pod kierownictwem Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego
Wiceprzewodniczącego w liczbie wskazanej w niniejszym regulaminie.
4. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę wymagana jest obecność co najmniej
3 członków, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego Wiceprzewodniczącego.
5.Zgodnie z postanowieniami Podręczników Licencyjnych PZPN w składzie orzekającym
wymagana jest obecność co najmniej 3 (trzech) członków (kworum), w tym Przewodniczącego lub
wyznaczonego przez niego Wiceprzewodniczącego.
§6
1. W przypadkach określonych w odrębnych przepisach PZPN, Komisja ma prawo stosowania
wobec Wnioskodawców/Licencjobiorców dopuszczających się naruszeń przepisów dotyczących
licencji następujących sankcji regulaminowych:
a) ostrzeżenie (w przypadku stwierdzenia jedynie drobnych nieprawidłowości); lub
b) zakaz transferów do klubu, orzekany na czas nie dłuższy niż do zakończenia Sezonu
Licencyjnego, na który Licencja została wydana; lub
c) ograniczenie możliwości uprawniania nowych zawodników, orzekane na czas nie dłuższy
niż do zakończenia Sezonu Licencyjnego, na który wydawana jest Licencja; lub
d) ograniczenie łącznego wynagrodzenia pojedynczego lub wszystkich nowych zawodników;
lub
e) obowiązek zapłaty określonej należności pieniężnej od 200 do 1.000.000 PLN; lub
f) pozbawienie na kolejny (z wyłączeniem kryterium F.09 za naruszenie, którego punkty
ujemne nakłada się w bieżącym sezonie) Sezon Licencyjny punktów w Rozgrywkach
Klubowych PZPN (w wymiarze od 1 do 10 punktów);
Sankcje mogą być wymierzane łącznie.
2. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych może zobowiązać Wnioskodawcę/Licencjobiorcę
do dostarczenia dowodów, wypełnienia określonych warunków lub wykonania obowiązków,
określonych przez organ decyzyjny, w szczególności objąć Wnioskodawcę/Licencjobiorcę w
dowolnym momencie w trakcie trwania sezonu nadzorem.
3. Od decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych w przedmiocie sankcji
regulaminowych nie przysługuje odwołanie. Decyzje Komisji w tym zakresie są ostateczne
i nie podlegają zaskarżeniu w trybie postępowania wewnątrzzwiązkowego.
4. Na ostateczne decyzje Komisji Odwoławczej d.s. Licencji Klubowych w sprawie odmowy
przyznania, zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje skarga do Piłkarskiego Sądu
Polubownego PZPN orzekającego w pięcioosobowym składzie.

§7
1. Decyzje i postanowienia Komisji wymagają zwykłej większości. W przypadku równej liczby
głosów decydujący jest głos Przewodniczącego posiedzenia.
2. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu
większości.
3. Decyzje i postanowienia są wydawane w imieniu Komisji.
4. W przypadku, gdy decyzja organu licencyjnego nie jest zgodna z żądaniem wnioskodawcy,
Komisja ds. Licencji Klubowych jest zobowiązana do sporządzenia uzasadnienia decyzji nie
później niż w terminie 48 godzin od jej wydania.
5. Postanowienia oraz decyzje Komisji podpisywane są przez Przewodniczącego Organu
Licencyjnego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu
Licencji.
§8
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie konieczności - pod jego nieobecność lub z
powodu konfliktu interesów - wyznaczony Wiceprzewodniczący.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji w szczególności należy:
a) przygotowywanie posiedzeń Komisji wspólnie z Administratorem,
b) przewodniczenie posiedzeniom Komisji,
c) wyznaczenie na pierwszym posiedzeniu zespołów roboczych ds. Ekstraklasy, I ligi, II ligi
oraz Futsalu w skład których muszą wchodzić wyznaczeni Wiceprzewodniczący Komisji,
d) sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem procedury licencyjnej dla Klubów
Ekstraklasy, I i II ligi, a także Ekstraklasy i I ligi futsalu,
e) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzeń,
f) niezwłoczne informowanie członków Komisji o sprawach nie cierpiących zwłoki,
g) wnioskowanie do Zarządu PZPN o powołanie, w razie konieczności, grupy roboczej do
realizacji konkretnego zadania w trybie art. 66 § 2 Statutu PZPN,
h) reprezentowanie Komisji w relacjach z Komisją ds. Licencji Klubowych PZPN i innymi
organami statutowymi, jak i wobec osób trzecich (w tym mediów).
3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
§9
1. Do Komisji Sekretarz Generalny PZPN wyznacza Administratora spośród pracowników Biura
PZPN. W razie czasowej nieobecności Administratora jego czynności realizuje inna osoba z Biura
Związku.
2. Administrator wykonuje czynności związane z bieżącą działalnością Komisji, a w szczególności:
a) wraz z Przewodniczącym oraz Sekretarzem przygotowuje i organizuje posiedzenia Komisji,

b) w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji powiadamia członków o terminach i programach
posiedzeń,
c) odpowiada i przechowuje protokoły z posiedzeń Komisji,
d) odpowiada za całość dokumentacji związanej z działalnością Komisji,
e) uaktualnia dane członków Komisji,
f) funkcjonuje jako osoba kontaktowa dla członków Komisji,
g) rozlicza zwrot kosztów podróży dla członków Komisji,
h) wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Komisji.
§ 10
1. Posiedzenia Komisji są niejawne.
2. Po każdym posiedzeniu Komisji, osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub Sekretarza
sporządza protokół.
3. Protokół zawiera:
a) datę, miejsce i czas posiedzenia;
b) wskazanie uczestników posiedzenia oraz osób nieobecnych;
c) deklaracje członków w przedmiocie ich aktualnej niezależności,
d) przyjęty porządek obrad;
e) opis podjętych decyzji lub uzgodnionych działań;
f) dokładny opis działań, które należy podjąć wraz z osobami/organami odpowiedzialnymi za
wykonanie tych działań oraz ostateczny termin ich wykonania;
g) podpisy Przewodniczącego (innej osoby prowadzącej posiedzenie) i Administratora.
4. Uchwały i decyzje Komisji mogą zapadać za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość (np. fax, email, telefon), w tym także w drodze obiegowej. W tym ostatnim
przypadku przyjmuje się, że dla skutecznego odbycia się posiedzenia Komisji wystarczy
przedłożenie do wiadomości wszystkim jej członkom treści mającej zostać podjętej decyzji bądź
uchwały, określenie czasu na ich podjęcie decyzji i zebranie głosów. Z posiedzenia odbytego za
pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządza się protokół, który
wymaga podpisania przez Przewodniczącego i Administratora. Uchwały oraz decyzje Komisji
zapadające za pomocą środków porozumiewania się na odległość wskazanych powyżej, powinny
być podpisane przez Przewodniczącego Organu Licencyjnego lub upoważnionego przez niego
Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu Licencji.
§ 11
Komisja współpracuje, jeżeli to konieczne, z innymi organami statutowymi Związku.

§ 12
Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania z wymaganym
profesjonalizmem i należytą starannością, zgodnie ze Statutem PZPN, innymi przepisami
związkowymi oraz decyzjami organów statutowych.
§ 13
1. Przy wykonywaniu swoich funkcji osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować uczciwość,
bezstronność oraz lojalność wobec PZPN, informując Przewodniczącego Komisji o wystąpieniu
konfliktu interesów.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą równocześnie podejmować działań sprzecznych z
normami etycznymi, co obejmuje w szczególności obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek
działań niesportowych oraz narażających na szwank dobre imię piłki nożnej i PZPN.
§ 14
1. Przewodniczący posiedzenia ustala, w razie potrzeby treść komunikatu dla mediów.
2. Uczestnicy posiedzenia zobowiązują się nie udzielać komentarzy dla stron trzecich (w tym
mediów).
§ 15
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 16
Tracą moc Uchwały: nr III/95 z dnia 13 marca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
oraz z dnia 30 kwietnia 2014 roku Komisji ds. Nagłych w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji
Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej.
§ 17
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr IV/46 z dnia 12 maja 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały nr III/63 z dnia 9 grudnia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) w zw. z art. 48 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.W Uchwale nr III/63 z dnia 9 grudnia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie
przyjęcia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej PZPN wprowadza się następujące zmiany:
1.W par. 1 po wyrazie: „dyscyplinarnego” dodaje się sformułowanie: „i etycznego”.

2.W par. 9 ust.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Komisji Dyscyplinarnej powołuje i
odwołuje Zarząd PZPN na wniosek Prezesa PZPN. Członków organów jurysdykcyjnych powołuje
i odwołuje Zarząd PZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej.
3. W par.9 wprowadza się nowe ust.ust.3 i 4 w następującym brzmieniu:
3.Komisja Dyscyplinarna jest powoływana na czteroletnią kadencję równą kadencji Zarządu.
Członek Komisji nie może być członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu
jurysdykcyjnego.
4.Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby niekarane prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego za przestępstwo umyślne lub prawomocnym orzeczeniem organu dyscyplinarnego
za umyślne przewinienie przewidziane w Kodeksie Etyki PZPN lub Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN. Przewodniczący i przynajmniej 1/3 członków Komisji musi posiadać wykształcenie wyższe
prawnicze.
4.Dodaje się nowy par.13.1. w następującym brzmieniu:

1. Jeżeli odbycie posiedzenia Komisji nie jest możliwe w miejscu, o którym mowa w § 11 ust.1,
jak również w przypadkach nie cierpiących zwłoki, posiedzenia Komisji mogą odbywać się przy
zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak videokonferencja lub
telekonferencja, a także poczty elektronicznej.
2. W przypadku, jeżeli posiedzenia Komisji odbywają się przy zastosowaniu środków
komunikacji elektronicznej, Komisja zapewnia stronie prawo do obrony, umożliwiając jej
złożenie wyjaśnień przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, takich jak videokonferencja lub telekonferencja.
5. W par. 14 ust. 12 po wyrazie: „Administratora” dodaje się nowe zdanie, w następującym
brzmieniu:
W sprawach, o których mowa w par.13.1.orzeczenia są wysyłane na podstawie protokołu przez
Administratora Komisji a następnie - niezwłocznie po ich podpisaniu zgodnie z Regulaminem
doręczane w trybie określonym w ust. 11 powyżej.
6. W par. 14 ust.13 wyraz: „złożenie” zastępuje się wyrazem: „złożenia”.
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

t.j. U nr III/63 z 9.12.2016r.
zm. U nr IV/46 z 12.05.2020r.
Uchwała nr III/63 z dnia 9 grudnia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 50 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się Regulamin Komisji Dyscyplinarnej PZPN w następującym brzmieniu:
REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ PZPN
I. Zasady ogólne
§1
Komisja Dyscyplinarna (dalej Komisja) Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN), jest
jurysdykcyjnym organem dyscyplinarnym PZPN, powołanym do sprawowania orzecznictwa
dyscyplinarnego i etycznego w stosunku do członków władz (organów) PZPN, zawodników,
trenerów, instruktorów, sędziów, członków sztabu medycznego, pośredników transakcyjnych,
licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów, działaczy
piłkarskich, klubów piłkarskich oraz innych podmiotów, podlegających jurysdykcji Komisji
Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego
Polskiego Związku Piłki Nożnej lub innych przepisów, obowiązujących w Polskim Związku Piłki
Nożnej.
§2
1. Członkowie Komisji w orzekaniu są niezawiśli oraz samodzielni i orzekają na zasadzie
swobodnej oceny dowodów.
2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od rozpoznania sprawy, jeżeli istnieją uzasadnione
wątpliwości co do jego bezstronności.
3. W przypadku, jeżeli Członek Komisji nie wyłączy się z rozpoznawania sprawy, o wyłączeniu
Członka Komisji rozstrzyga jednoosobowo Przewodniczący.
4. W przypadku powzięcia wątpliwości co do bezstronności Przewodniczącego, winien on
niezwłocznie poddać kwestię wyłączenia z rozpoznania sprawy pod rozstrzygnięcie
pozostałych członków Komisji Dyscyplinarnej.
§3
Członkowie Komisji zobowiązani są zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z
pełnieniem przez nich funkcji, w szczególności treść narady i głosowania. Nie dotyczy to sentencji
rozstrzygnięcia, jego motywów i uzasadnienia.
§4
Członkowie Komisji wykonują swoje obowiązki osobiście.

II. Kompetencje Komisji Dyscyplinarnej
§5
1.

Komisja orzeka w sprawach przewinień dyscyplinarnych, określonych w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN oraz w innych aktach prawa związkowego PZPN.

2.

Właściwość rzeczową i funkcjonalną Komisji w zakresie sprawowania władztwa
jurysdykcyjnego określa Statut PZPN oraz Regulamin Dyscyplinarny PZPN.
§6

Komisja opiniuje projekty przepisów prawa związkowego, dotyczących odpowiedzialności
dyscyplinarnej oraz projekty rozwiązań ustrojowych w zakresie kompetencji i organizacji organów
jurysdykcyjnych PZPN.
§7
1. W razie stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego
poważnych uchybień w działalności podmiotu, pozostającego w strukturach PZPN
w
zakresie przestrzegania prawa związkowego, etyki lub współzawodnictwa sportowego w
polskiej piłce nożnej, w tym w razie stwierdzenia zagrożeń dotyczących zjawiska korupcji,
ksenofobii, rasizmu, chuligaństwa, bezpieczeństwa imprez piłkarskich, Komisja
zawiadamia o dostrzeżonych uchybieniach właściwy organ, w szczególności Rzecznika
Dyscyplinarnego lub Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego.
2. Zarząd PZPN może powołać, na wniosek Przewodniczącego, Komisji spośród członków
Komisji pełnomocnika do spraw współpracy z organami prokuratury i policji prowadzącymi
postępowania w sprawach dotyczących korupcji i innych form oszustwa sportowego.
§8
Wszystkie podmioty, pozostające w strukturach PZPN są obowiązane do udzielania pomocy
Komisji w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego, w szczególności
obowiązane są w wyznaczonym terminie złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić posiadane dowody.
III. Skład Komisji Dyscyplinarnej
§9
1.

Komisja składa się z 7-12 członków,
Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.

w

tym

Przewodniczącego,

2

(dwóch)

2.

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Komisji Dyscyplinarnej
powołuje i odwołuje Zarząd PZPN na wniosek Prezesa PZPN. Członków organów
jurysdykcyjnych powołuje i odwołuje Zarząd PZPN na wniosek Przewodniczącego
Komisji Dyscyplinarnej.

3.

Komisja Dyscyplinarna jest powoływana na czteroletnią kadencję równą kadencji
Zarządu. Członek Komisji nie może być członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub
innego organu jurysdykcyjnego.

4.

Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby niekarane prawomocnym wyrokiem
sądu powszechnego za przestępstwo umyślne lub prawomocnym orzeczeniem organu
dyscyplinarnego za umyślne przewinienie przewidziane w Kodeksie Etyki PZPN lub

Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. Przewodniczący i przynajmniej 1/3 członków
Komisji musi posiadać wykształcenie wyższe prawnicze.
§ 10
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, w szczególności ustala organizację pracy Komisji
oraz podział zadań między poszczególnymi członkami Komisji. Zarządzenia
Przewodniczącego, wydawane w czasie posiedzenia, w szczególności o charakterze
porządkowym nie podlegają zaskarżeniu.
2. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz, w tym przed organami władzy
publicznej oraz mediami.
3. Przewodniczący
może
upoważnić
innego
członka
reprezentowania Komisji na zewnątrz w określonych sprawach.

Komisji

do

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcje i zadania wykonuje jeden
z Wiceprzewodniczących (według starszeństwa). Jeżeli Regulamin niniejszy używa
określenia Przewodniczący Komisji, postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio
do Wiceprzewodniczącego Komisji, zastępującego Przewodniczącego Komisji.
IV. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej
§ 11
1. Komisja orzeka na posiedzeniach. Posiedzenia są niejawne.
2. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji, udziela głosu stronom, wyznacza
kolejność zadawania pytań oraz uchyla pytania, niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia
sprawy. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, funkcje te wykonuje jeden z
Wiceprzewodniczących (według starszeństwa).
3. O ile Przewodniczący nie postanowi inaczej, posiedzenia Komisji zwoływane są raz
w tygodniu. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie PZPN lub w innym miejscu
wskazanym w zawiadomieniu. Przewodniczący ze względu na charakter, zawiłość lub
wagę sprawy może zwołać posiedzenie w każdym czasie.
4. Komisja zobowiązana jest odbyć posiedzenie w terminie wyznaczonym przez
Przewodniczącego.
5. W sprawach pozaorzeczniczych, niecierpiących zwłoki, Przewodniczący może
podejmować decyzję jednoosobowo, informując na najbliższym posiedzeniu o jej treści
Komisję, która musi zająć stanowisko w tej sprawie.
6. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia przekazuje się Członkom Komisji w sposób
umożliwiający powzięcie informacji zawartej w zawiadomieniu, w szczególności przesyłką
listowną lub faksem, względnie e-mail-em lub telefonicznie - co najmniej na 1 dzień przed
terminem posiedzenia, podając w zawiadomieniu datę, godzinę, miejsce posiedzenia i
porządek obrad.
7. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony, chyba, że sprzeciwi się temu
Przewodniczący posiedzenia. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być
rozpatrywane, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad posiedzenia.
8. Przewodniczący Komisji może określić liczbę Członków Komisji obecnych na posiedzeniu
Komisji w wyznaczonym terminie, przy uwzględnieniu dyspozycji § 14 ust. 1 i 2.

§ 12
1. Przewodniczący posiedzenia z uwagi na charakter rozpatrywanej sprawy lub z innej ważnej
przyczyny może zarządzić sporządzenie protokołu, stenogramu lub nagrania audio i/lub
wizualnego z posiedzenia Komisji lub części posiedzenia.
2. Protokolanta, o ile nie jest nim Sekretarz Komisji, wyznacza Przewodniczący posiedzenia,
który wraz z protokolantem podpisuje protokół.
3. Przepis ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie do osoby sporządzającej stenogram.
4. Protokół sporządzony pisemnie zawiera oznaczenie Komisji, miejsce i datę posiedzenia,
imiona, nazwiska i pełnione funkcje osób uczestniczących w posiedzeniu, w tym również
dane stron, ich pełnomocników i innych osób wezwanych lub zaproszonych oraz
oznaczenie sprawy. Protokół zawiera również wymienienie zarządzeń Przewodniczącego
Komisji, orzeczenia Komisji stwierdzające wymiar automatycznej kary dyskwalifikacji,
wnioski stron i ich pełnomocników, a w przypadku, gdy nie jest sporządzany stenogram lub
nagranie audio i/lub wizualne z posiedzenia Komisji, także zwięzłe streszczenie wyników
postępowania dowodowego. W miejsce umieszczania w protokole wniosków stron i ich
pełnomocników można powołać się na pisma składane w trakcie lub poza posiedzeniem.
§ 13
W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z urzędu: członkowie Zarządu PZPN, Komisji
Rewizyjnej, Sekretarz Generalny, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego
posiedzenia.
§ 13.1
1. Jeżeli odbycie posiedzenia Komisji nie jest możliwe w miejscu, o którym mowa w § 11
ust.1, jak również w przypadkach nie cierpiących zwłoki, posiedzenia Komisji mogą
odbywać się przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z
wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak
videokonferencja lub telekonferencja, a także poczty elektronicznej.
2. W przypadku, jeżeli posiedzenia Komisji odbywają się przy zastosowaniu środków
komunikacji elektronicznej, Komisja zapewnia stronie prawo do obrony, umożliwiając jej
złożenie wyjaśnień przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, takich jak videokonferencja lub telekonferencja.
V. Orzeczenia
§ 14
1.

Komisja orzeka w pełnym składzie osobowym lub w zespołach orzekających, składających
się z 3 członków Komisji (dalej Zespół Orzekający) działających pod kierownictwem
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

2.

Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę w pełnym składzie osobowym
wymagana jest obecność co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego.

3.

Dla ważności orzeczeń rozpoznawanych w Zespołach Orzekających wymagana jest
obecność 3 członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

4.

Do powołania lub odwołania składu Zespołu Orzekającego lub jego poszczególnych
członków uprawniony jest wyłącznie Przewodniczący.

5.

Zespoły Orzekające mogą być powoływane do rozpoznania wskazanej przez
Przewodniczącego sprawy (zespoły ad hoc) lub do rozpoznawania określonych kategorii
spraw (stałe zespoły orzekające).

6.

Posiedzenia
Zespołów
Orzekających
zwołuje
Przewodniczący
Wiceprzewodniczących, który przewodniczy temu zespołowi.

7.

Zespołom Orzekającym mogą być powierzone do rozpoznania sprawy, które z uwagi na
okoliczności ujawnione w chwili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub
wyjaśniającego zagrożone są następującymi karami zasadniczymi: upomnienia, nagany,
karą pieniężną, karą dyskwalifikacji na określoną ilość meczów, karą dyskwalifikacji
czasowej.

8.

Zespołom Orzekającym nie mogą być przekazane do rozpoznania sprawy wszczęte na
podstawie wniosku, złożonego przez Zarząd PZPN lub Rzecznika Dyscyplinarnego.

9.

W przypadku, gdy w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Orzekający okaże się,
że może nastąpić zmiana kwalifikacji prawnej czynu powodująca, że czyn zagrożony będzie
karami surowszymi, niż określone w § 14 ust. 7, Zespół Orzekający przekazuje sprawę do
dalszego rozpoznania pełnemu składowi Komisji. W takim przypadku Przewodniczący może
zarządzić powtórzenie czynności, przeprowadzonych przez Zespół Orzekający w toku
dotychczasowego postępowania w całości lub części.

10.

Orzeczenia Komisji (Zespołu Orzekającego) podejmowane są zwykłą większością głosów.
Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego).

11.

Orzeczenia kończące sprawę Komisja (Zespół Orzekający) ogłasza, a następnie doręcza
uczestnikom wraz z uzasadnieniem, sporządzonym w ciągu 14 dni od ogłoszenia,
zawierającym pouczenie o sposobie i terminie wniesienia odwołania.

12.

Orzeczenia Komisji podpisywane są przez wszystkich członków Komisji lub Zespołu
Orzekającego, którzy podejmowali decyzję w danej sprawie, zaś uzasadnienia przez
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji, bądź Przewodniczącego Zespołu
Orzekającego. W sprawach, w których Regulamin Dyscyplinarny PZPN przewiduje
wymierzenie automatycznej kary dyskwalifikacji, zawiadomienie o wymiarze kary wysyłane
jest na podstawie protokołu posiedzenia przez Administratora. W sprawach, o których
mowa w par.13.1.orzeczenia są wysyłane na podstawie protokołu przez Administratora
Komisji a następnie - niezwłocznie po ich podpisaniu zgodnie z Regulaminem
doręczane w trybie określonym w ust. 11 powyżej.

13.

W przypadku złożenia odwołania, Komisja przekazuje Najwyższej Komisji Odwoławczej akta
sprawy, do których dołączane są wyciągi z protokołu posiedzeń dotyczące przedmiotowej
sprawy. Do akt sprawy Komisja Dyscyplinarna może dołączyć wyrażone na piśmie
stanowisko co do zasadności złożonego odwołania wraz z uzasadnieniem.

14.

W przypadku wniesienia środka odwoławczego, reasumpcja nieprawomocnego orzeczenia
Komisji może nastąpić wyłącznie kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych członków
Komisji, obradujących w pełnym składzie osobowym w rozumieniu § 14 ust 2.

lub

ten

z

15.

Sentencje orzeczeń Komisji mogą być publikowane w formie komunikatów w środkach
masowego przekazu.

16.

Pisma, opracowania oraz komunikaty wydawane przez Komisję podpisywane są przez
Przewodniczącego albo upoważnionego przez niego członka Komisji, działającego łącznie z
Sekretarzem Komisji.
VI. Postanowienia końcowe
§ 15

1.

Komisja prowadzi akta wszystkich rozpoznawanych spraw.

2.

Sekretarz Komisji prowadzi ewidencję spraw dyscyplinarnych, w tym orzeczonych kar.
§ 16

Sekretarz Generalny PZPN wyznacza spośród pracowników Biura osobę, zwaną Administratorem,
do bieżącej obsługi Komisji.
Administrator odpowiedzialny jest m.in. za sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji, prowadzi
dokumentację i akta Komisji oraz upoważniony jest do składania – z wyłączeniem orzeczeń Komisji
– podpisów w zastępstwie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Komisji.
§ 17
1.

Za udział w pracach Komisji jej Członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość
określa, na wniosek Przewodniczącego, Zarząd PZPN.

2.

Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komisji.
§ 18

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 19
Traci moc Uchwała nr I/2 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej PZPN.
§ 20
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

47
Uchwała nr IV/47 z dnia 12 maja 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały nr II/38 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) w zw. z art. 49 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

I.W Uchwale nr II/38 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN wprowadza się następujące
zmiany:
1.W par. 1 ust. 2 skreśla się sformułowanie: „art. 45, art. 46 oraz art. 53”.
2.par. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza powoływanych i
odwoływanych przez Zarząd PZPN na wniosek Prezesa Związku oraz od 5 do 7 członków
powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN na wniosek Przewodniczącego NKO.
2. Najwyższa Komisja Odwoławcza jest powoływana na czteroletnią kadencję równą kadencji
Zarządu. Członek Komisji nie może być członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu
jurysdykcyjnego.
3. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby niekarane prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego za przestępstwo umyślne lub prawomocnym orzeczeniem organu dyscyplinarnego
za umyślne przewinienie przewidziane w Kodeksie Etyki PZPN lub Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN. Przewodniczący i przynajmniej 1/3 członków Komisji musi posiadać wykształcenie wyższe
prawnicze.
3. W par. 7 ust.1 sformułowanie „licencjonowany menedżer d.s.piłkarzy (pośrednik
transakcyjny) zastępuje się sformułowaniem „pośrednik transakcyjny”.
4.Dodaje się nowy par.7.1. w następującym brzmieniu:

1. Jeżeli odbycie posiedzenia Komisji nie jest możliwe w miejscu, o którym mowa w § 1 ust.4
oraz § 7 ust.2, jak również w przypadkach nie cierpiących zwłoki, posiedzenia Komisji mogą
odbywać się przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z
wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak
videokonferencja lub telekonferencja, a także poczty elektronicznej.
2. W przypadku, jeżeli posiedzenia Komisji odbywają się przy zastosowaniu środków
komunikacji elektronicznej, Komisja zapewnia stronie prawo do obrony umożliwiając jej
złożenie wyjaśnień z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość takich jak videokonferencja lub telekonferencja.
5. W par. 13 dodaje się nowy ust. 10 w następującym brzmieniu:
10.W sprawach, o których mowa w par.7.1.orzeczenia są wysyłane na podstawie protokołu przez
Administratora Komisji a następnie - niezwłocznie po ich podpisaniu zgodnie z Regulaminem
doręczane w trybie określonym powyżej.
6.W par.32 ust.3 in fine sformułowanie „licencjonowanego menedżera do spraw piłkarzy
(pośrednika transakcyjnego)” zastępuje się sformułowaniem „pośrednika transakcyjnego”.
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

t.j. U nr II/38 z 29.11.2016r.
zm. U nr IV/47 z 12.05.2020r.
Uchwała II/38 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 53 § 6 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Uchwała II/38 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 53 § 6 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się Regulamin Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w następującym brzmieniu:
Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej
I.Postanowienia wstępne.
§1
1. Najwyższa Komisja Odwoławcza [„Komisja”] jest organem jurysdykcyjnym Polskiego Związku
Piłki Nożnej [„PZPN”] powołanym do rozpoznawania następujących środków zaskarżenia:
1) odwołań od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN;
2) odwołań od decyzji organu dyscyplinarnego ligi zawodowej;
3) odwołań od decyzji Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego;
4) odwołań od decyzji Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN;
5) odwołań od decyzji Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów PZPN;
6) odwołań od decyzji dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej prowadzących
rozgrywki III ligi;
7) odwołań od decyzji dyscyplinarnych klubu sportowego;
8) odwołań od decyzji Dyscyplinarnych Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN;
9) skarg kasacyjnych od orzeczeń organów dyscyplinarnych i jurysdykcyjnych wojewódzkich
związków piłki nożnej.
2. Komisja działa na podstawie Statutu PZPN i Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej
[„Regulamin”].
3. Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw, o których mowa w ust. 1, Komisja korzysta z pełnej
niezależności i samodzielności.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie PZPN, w Warszawie.
§2
1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN na wniosek Prezesa Związku oraz od 5
do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN na wniosek
Przewodniczącego NKO.
2. Najwyższa Komisja Odwoławcza jest powoływana na czteroletnią kadencję równą
kadencji Zarządu. Członek Komisji nie może być członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub
innego organu jurysdykcyjnego.
3. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby niekarane prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego za przestępstwo umyślne lub prawomocnym orzeczeniem organu
dyscyplinarnego za umyślne przewinienie przewidziane w Kodeksie Etyki PZPN lub
Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. Przewodniczący i przynajmniej 1/3 członków Komisji
musi posiadać wykształcenie wyższe prawnicze.

§3
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Komisji. Jeżeli Regulamin niniejszy używa określenia Przewodniczący
Komisji, odpowiednie przepisy mają także zastosowanie do Wiceprzewodniczącego Komisji
zastępującego Przewodniczącego Komisji.
2. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz, zwołuje jej posiedzenia oraz informuje
Zarząd PZPN o działalności Komisji.
3. Przewodniczący Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z
głosem doradczym.
§4
1. Komisja orzeka w pełnym składzie osobowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dla ważności rozstrzygnięć Komisji wymagana jest obecność co najmniej 3 członków, w tym
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
§5
1. Członek Komisji nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym jakichkolwiek spraw
lub zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić konflikt interesów. O wyłączeniu na podstawie
oświadczenia członka Komisji lub na wniosek strony postępowania rozstrzyga zarządzeniem
Przewodniczący. Na zarządzenie Przewodniczącego nie przysługuje środek zaskarżenia.
2. W przypadku wniosku strony postępowania o wyłączenie Przewodniczącego Komisji złożonego
nie później niż 24 godziny przed rozpatrzeniem sprawy, wniosek ten rozstrzyga Komisja do Spraw
Nagłych PZPN.
II. Postępowanie przed Najwyższą Komisją Odwoławczą.
§6
1. Środki zaskarżenia wnoszone są do Komisji za pośrednictwem organu, który wydał
zaskarżone orzeczenie.
2. W przypadku, gdy środek zaskarżenia wnosi pełnomocnik zobowiązany jest on dołączyć
pełnomocnictwo, a w przypadku, gdy środek zaskarżenia wnosi klub zobowiązany jest on
również do złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
3.Organ, do którego wpłynął środek zaskarżenia powinien w terminie 7 dni przekazać go
Komisji wraz z aktami sprawy.
§7
1. Osoba wnosząca sprawę do Komisji może być reprezentowana przed Komisją przez
ustanowionego pisemnie pełnomocnika, którym może być adwokat, radca prawny, pośrednik
transakcyjny, przedstawiciel klubu, w szczególności pracownik klubu, a w przypadku, gdy sprawa
dotyczy osoby fizycznej, osoba dla niej bliska.
2. Posiedzenia Komisji są niejawne. W posiedzeniu Komisji do czasu rozpoczęcia narady przez
Komisję, ma prawo wziąć udział Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, skarżący, jego
pełnomocnik, przedstawiciel organu, o którym mowa w § 11 oraz inne osoby dopuszczone przez
Przewodniczącego Komisji do udziału w sprawie. W czasie narady, oprócz członków Komisji,
obecny może być wyłącznie protokolant.
3. O odmowie dopuszczenia do udziału w posiedzeniu osób innych niż określone w ust. 2 decyduje
zarządzeniem Przewodniczący Komisji. Na zarządzenie Przewodniczącego nie przysługuje środek
zaskarżenia.

§ 7.1

1. Jeżeli odbycie posiedzenia Komisji nie jest możliwe w miejscu, o którym mowa w § 1
ust.4 oraz § 7 ust.2, jak również w przypadkach nie cierpiących zwłoki, posiedzenia
Komisji mogą odbywać się przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, takich jak videokonferencja lub telekonferencja, a także poczty
elektronicznej.
2. W przypadku, jeżeli posiedzenia Komisji odbywają się przy zastosowaniu środków
komunikacji elektronicznej, Komisja zapewnia stronie prawo do obrony umożliwiając jej
złożenie wyjaśnień z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość takich jak videokonferencja lub telekonferencja.
§8
1. Przewodniczący Komisji dokonuje wstępnej oceny wpływających do Komisji pism oraz
dokumentacji przekazanej przez organy niższej instancji. Jeżeli pismo nie stanowi środka
zaskarżenia, Przewodniczący zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na to pismo w terminie 21 dni
lub przekazać je właściwej jednostce organizacyjnej PZPN.
2. Przewodniczący Komisji może wezwać skarżącego do uzupełnienia braków formalnych środka
zaskarżenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia zobowiązania w trybie określonym w § 13 ust. 7
Regulaminu, pod rygorem pozostawienia środka zaskarżenia bez rozpoznania, poprzez:
a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszony, ze wskazaniem, czy jest zaskarżone w
całości czy części;
b) dołączenie pełnomocnictwa;
c) złożenie odpisów środka zaskarżenia wraz z załącznikami dla innych zainteresowanych stron;
d) wniesienie kaucji w regulaminowej wysokości, jeżeli wysokość kaucji oraz rachunek bankowy
PZPN nie były wskazane w pouczeniu zawartym w doręczonej stronie decyzji stanowiącej
przedmiot zaskarżenia.
3. Przewodniczący Komisji przekazuje środek zaskarżenia właściwemu organowi, który wydał
zaskarżoną decyzję, jeżeli został on wniesiony bezpośrednio do Komisji, a istnieją wątpliwości co
do treści pouczenia o trybie zaskarżenia zawartego w tej decyzji, a w szczególności pouczenie nie
zawierało wskazania, iż środek zaskarżenia powinien być wniesiony za pośrednictwem organu,
który wydał zaskarżoną decyzję lub nie został wskazany dokładny adres tego organu.
§9
1. Przewodniczący Komisji, wydając zarządzenie, może pozostawić środek zaskarżenia bez
rozpoznania, gdy:
a) wnoszący środek zaskarżenia nie jest stroną postępowania;
b) w przedmiotowej sprawie środek zaskarżenia nie przysługuje;
c) sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku;
d) środek zaskarżenia został złożony po terminie lub nie został opłacony we właściwym terminie;
e) strona we właściwym terminie nie uzupełniła braków formalnych środka zaskarżenia.
2. Na wydane przez Przewodniczącego Komisji zarządzenie skarżącemu przysługuje wniosek o
rozpoznanie sprawy przez Komisję w terminie 7 dni od daty przesłania zarządzenia w trybie
określonym w § 13 ust. 7 Regulaminu.
3. Po uprawomocnieniu się zarządzenia o pozostawieniu środka zaskarżenia bez rozpoznania,
Przewodniczący Komisji zarządza zwrot wniesionej przez skarżącego kaucji pieniężnej.
§ 10
Dla rozpatrzenia wniesionego środka zaskarżenia Przewodniczący Komisji może zarządzić
przedstawienie przez odpowiedni organ dodatkowych dokumentów i wszystkich akt dotyczących
przedmiotowej sprawy.

§ 11
Po wstępnej ocenie otrzymanej dokumentacji Przewodniczący Komisji wyznacza termin
posiedzenia, na które zaprasza osobę skarżącą oraz ewentualnie inne osoby uczestniczące w
postępowaniu, a ponadto przedstawiciela organu, który wydał kwestionowane orzeczenie w celu
przedstawienia stanowiska organu wobec treści złożonego środka zaskarżenia. Przedstawienie
stanowiska organu może nastąpić również na piśmie.
§ 12
1. Przewodniczący Komisji kieruje jego przebiegiem, zadaje pytania jako pierwszy, wyznacza
kolejność zadawania pytań, udziela głosu stronom, a także ma prawo uchylania pytań, jeśli
nie zmierzają one do ustalenia istotnych okoliczności sprawy. Przewodniczący Komisji ma prawo
wydawania wszelkich zarządzeń o charakterze porządkowym. Na zarządzenia Przewodniczącego
nie przysługuje środek zaskarżenia.
2. Strony mają prawo i obowiązek odpowiadania na pytania oraz składania wyjaśnień i wniosków.
Nie budzące wątpliwości twierdzenia, co do których strona przeciwna nie ustosunkowała się
Komisja uznaje za przyznane.
§ 13
1. Doręczenia orzeczeń wydawanych przez Komisję dokonywane są przesyłkami za zwrotnym
poświadczeniem odbioru.
2. Jeżeli w sprawie ustanowiony jest pełnomocnik procesowy, doręczenia należy dokonać temu
pełnomocnikowi, chyba że z dokumentu pełnomocnictwa wynika co innego. Doręczenie dokonane
pełnomocnikowi uznaje się za doręczenie dokonane stronie.
3. Jeżeli w sprawie stroną jest zawodnik, trener lub działacz klubowy, który nie ustanowił
pełnomocnika, doręczenie dokonywane jest za pośrednictwem Klubu.
4. Jeżeli w sprawie stroną jest sędzia piłkarski lub obserwator, który nie ustanowił pełnomocnika,
doręczenie dokonywane jest za pośrednictwem Kolegium Sędziów PZPN.
5. Jeżeli w sprawie stroną jest delegat PZPN, który nie ustanowił pełnomocnika, doręczenie
dokonywane jest za pośrednictwem Komisji do Spraw Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich.
6. Jeżeli w sprawie stroną jest działacz związkowy, który nie ustanowił pełnomocnika, doręczenie
dokonywane jest za pośrednictwem wojewódzkiego związku piłki nożnej lub odpowiedniej jednostki
organizacyjnej PZPN.
7. Zobowiązanie do uzupełnienia braków formalnych środka zaskarżenia, zarządzenie
Przewodniczącego o pozostawieniu środka zaskarżenia bez rozpoznania oraz zawiadomienie o
terminie posiedzenia doręczane jest faksem. Za datę doręczenia uznaje się datę wysłania
prawidłowo nadanego faksu. Pomiędzy przesłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia, a
terminem posiedzenia musi upłynąć co najmniej 3 dni.
8. Strony oraz pełnomocnicy stron mają obowiązek zawiadamiać Komisję o każdej zmianie adresu
dla doręczeń oraz numeru faksu. W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane pod ostatnio
znany Komisji adres lub numer faksu wywołuje skutki prawne.
9. Strona lub pełnomocnik strony może wnosić o przesyłanie korespondencji na adres mailowy. W
przypadku złożenia takiego wniosku za datę doręczenia uznaje się datę wysłania maila.
10.W sprawach, o których mowa w par.7.1.orzeczenia są wysyłane na podstawie protokołu
przez Administratora Komisji a następnie - niezwłocznie po ich podpisaniu zgodnie z
Regulaminem doręczane w trybie określonym powyżej.
§ 14
1. Orzeczenia Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie
równości głosów decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji. W przypadku gdy Członek
Komisji głosował przeciw podjętemu rozstrzygnięciu uprawniony jest do złożenia na piśmie zdania
odrębnego.

2. Członek Komisji rozpoznający daną sprawę nie może uchylić się od jej rozstrzygnięcia. W
przypadku gdy Członek Komisji głosował przeciw podjętemu rozstrzygnięciu uprawniony jest do
złożenia na piśmie zdania odrębnego.
3. Ogłoszenie sentencji orzeczenia jest jawne i następuje po zakończeniu obrad Komisji nad sprawą.
Przewodniczący Komisji lub inny członek Komisji powinien podać ustne motywy rozstrzygnięcia.
4. W sprawie skomplikowanej pod względem prawnym, ogłoszenie sentencji orzeczenia może być
odroczone na okres do 14 dni. O terminie ogłoszenia sentencji powiadamia się strony postępowania.
§ 15
1. Komisja może, na wniosek strony, orzec o zawieszeniu rygoru natychmiastowej wykonalności
nałożonego przez organ I instancji. Orzeczenie w powyższym zakresie może nastąpić na
posiedzeniu bez udziału stron.
2. Posiedzenie w przedmiocie rozstrzygnięcia wniosku o zawieszenie natychmiastowej
wykonalności może również zostać zorganizowane z wykorzystaniem środków porozumienia się
na odległość, z zachowaniem wymogów co do minimalnego składu Komisji oraz zgodnie z
zarządzeniem Przewodniczącego określającym szczegóły techniczne organizacji posiedzenia i
wydania orzeczenia. W powyższym trybie mogą być również rozpatrywane inne sprawy nie
wymagające udziału stron.
§ 16
1. Orzeczenie Komisji wraz z uzasadnieniem sporządzane jest nie później niż w terminie 14 dni od
dnia jego ogłoszenia.
2. Orzeczenia Komisji podpisywane są przez wszystkich członków Komisji orzekających w danej
sprawie, zaś uzasadnienia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza
Komisji.
§ 17
1. Orzeczenia Komisji są natychmiast wykonalne.
2. Organ, któremu sprawa została przekazana przez Komisję, związany jest ustaleniami
dokonanymi przez Komisję w tej sprawie, w szczególności wskazaniami Komisji co do sposobu
rozpoznania sprawy. Nie można oprzeć orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy
na podstawach sprzecznych z ustaleniami poczynionymi w tej sprawie przez Komisję.
III. Postępowanie odwoławcze przed Najwyższą Komisją Odwoławczą.
§ 18
Do rozpatrywania odwołań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-8, w postępowaniu przed Komisją
mają zastosowanie przepisy §6 - §17 z uwzględnieniem poniższych przepisów.
§ 19
Wniesienie odwołania jest możliwe, gdy uprawniona strona postępowania przed organem I
instancji lub Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego lub Rzecznik Dyscyplinarny, w terminie 14 dni
od doręczenia orzeczenia wraz uzasadnieniem, zarzuci naruszenie prawa związkowego lub
przepisów FIFA, naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny
wpływ na wynik sprawy, a także niewspółmierność orzeczonej kary do przypisanego przewinienia
dyscyplinarnego.
§ 20
Odwołanie powinno zawierać:
1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, ze wskazaniem, czy jest zaskarżone w
całości czy części,

2) zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem,
3) wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądania.
4) powołanie w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów, wraz z uzasadnieniem, dlaczego nie było
możliwe ich przedstawienie w postępowaniu przed organem l instancji.
§ 21
1. Komisja odrzuca odwołanie w przypadku, gdy:
a) wnoszący odwołanie nie jest stroną postępowania;
b) w przedmiotowej sprawie odwołanie nie przysługuje;
c) sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku;
d) odwołanie zostało złożone po terminie lub nie zostało opłacone we właściwym terminie;
e) strona we właściwym terminie nie uzupełniła braków formalnych odwołania.
2. W przypadku, gdy strona złożyła wniosek o rozpoznanie sprawy przez Komisję, o którym mowa
w § 9 ust. 2 Regulaminu, Komisja orzeczeniem stwierdza zgodność zarządzenia
Przewodniczącego Komisji z prawem związkowym lub zarządzenie Przewodniczącego Komisji
uchyla.
§ 22
W czasie posiedzenia Komisji osoba wnosząca odwołanie może zmieniać i uzasadniać wnioski
odwołania, dodatkowo uzasadniać sformułowane w odwołaniu zarzuty, jak również wskazywać
dodatkowe zarzuty naruszenia prawa związkowego lub przepisów FIFA inne niż związane ze
sposobem procedowania przez organ pierwszej instancji.
§ 23
1. Komisja może rozpoznać wnioski o przeprowadzenie nowych dowodów wskazanych w odwołaniu
o ile łącznie spełnione są następujące warunki:
1) wniosek o przeprowadzenie nowych dowodów spełnia wymogi określone w § 20 pkt. 4,
2) o treści wniosku zostały powiadomione wszystkie strony postępowania,
3) strona, która wnosiła o dopuszczenie dowodu zapewniła możliwość przeprowadzenia tego dowodu
na posiedzeniu,
4) przeprowadzenie dowodu nie spowoduje odroczenia terminu posiedzenia.
2. Komisja może z własnej inicjatywy prowadzić postępowanie dowodowe, w szczególności rozpoznać
dowody zgłoszone przed organem I instancji.
3. Odmowa rozpoznania przez Komisję wniosku o przeprowadzenie nowych dowodów następuje w
drodze zarządzenia Przewodniczącego Komisji, jeżeli wniosek ów nie spełnia chociażby jednego z
wymogów formalnych, o których mowa w ust. 1. Na zarządzenie Przewodniczącego nie przysługuje
środek zaskarżenia.
§ 24
Komisja może:
1) oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne lub złożone przez osobę
nieuprawnioną,
2) zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,
3) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez właściwy organ,
4) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i postępowanie umorzyć albo uchylić zaskarżone
orzeczenie w części i w tym zakresie postępowanie umorzyć, a w pozostałej części przekazać
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ bądź orzec co do istoty sprawy,
5) umorzyć postępowanie odwoławcze.

§ 25
Komisja może oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne, jeżeli brak jest
uzasadnionych zarzutów albo jeżeli zaskarżone orzeczenie pomimo błędnej podstawy prawnej lub
błędnego uzasadnienia odpowiada prawu związkowemu oraz przepisom FIFA (zasada słuszności).
§ 26
1. Jeżeli zarzut naruszenia przepisów postępowania jest uzasadniony a Komisja uzna, iż ze
względu na konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego nie jest możliwe wydanie
orzeczenia na jednym posiedzeniu Komisji, Komisja może uwzględnić odwołanie i przekazać
sprawę do ponownego rozpoznania przez właściwy organ.
2. Jeżeli zarzut naruszenia prawa materialnego jest uzasadniony, a odwołania nie oparto także na
zarzucie naruszenia przepisów postępowania lub zarzut ten okazał się nieuzasadniony, Komisja
może uwzględnić odwołanie w całości lub w części i zmienić zaskarżone orzeczenie rozstrzygając
co do istoty sprawy.
3. Naruszenie prawa związkowego lub przepisów FIFA Komisja jest zobowiązana uwzględnić
pomimo braku zarzutu strony.
§ 27
1. Komisja może nie uwzględnić odwołania, a mimo to zmienić w całości lub w części zaskarżone
orzeczenie, rozstrzygając - w zakresie wymiaru kary - co do istoty sprawy, w przypadku, gdy organ I
instancji nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na wymiar kary, a
orzeczenie organu I instancji, co do zasady, odpowiada prawu związkowemu lub przepisom FIFA
(zasada słuszności).
2. Komisja może uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i umorzyć postępowanie, jeżeli
postępowanie w danym zakresie stało się z jakiejkolwiek przyczyny bezprzedmiotowe.
IV. Postępowanie kasacyjne przed Najwyższą Komisją Odwoławczą.
§ 28
Do rozpatrywania skarg kasacyjnych [”kasacja”], o których mowa w § 1 ust.1 pkt 9, w
postępowaniu przez Komisją mają zastosowanie przepisy §6 - §17 z uwzględnieniem poniższych
przepisów.
§ 29
1. Wniesienie kasacji, jest możliwe, gdy uprawniona strona postępowania, Rzecznik Ochrony
Prawa Związkowego lub Rzecznik Dyscyplinarny w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia wraz
uzasadnieniem, zarzuci rażące naruszenie prawa związkowego lub przepisów FIFA przez błędną
ich wykładnię, niewłaściwe zastosowanie lub brak zastosowania, względnie naruszenie przepisów
postępowania związkowego, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ dla rozstrzygnięcia
sprawy.
2. Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem właściwego organu wojewódzkiego związku piki
nożnej. Organ ten zobowiązany jest przesłać skargę kasacyjną wraz z aktami sprawy do
Najwyższej Komisji Odwoławczej w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania wraz ze swoim stanowiskiem
dotyczącym złożonej skargi.
3. Kasacja nie może dotyczyć wyłącznie wymiaru kary.
4. Przez rażące naruszenie prawa związkowego, o którym mowa w ust.1 należy w szczególności
rozumieć:
a) wydanie zaskarżonej orzeczenia bez podstawy lub wadliwej podstawie prawnej,
b) oczywistą sprzeczność między rozstrzygnięciem sprawy a treścią zastosowanego przepisu
prawa związkowego lub przepisu FIFA,
c) wydanie orzeczenia w sprawie wcześniej wszczętej lub prawomocnie zakończonej,

d) pozbawienie strony możności obrony swoich praw lub jej znaczące ograniczenie wskutek
naruszenia standardów postępowania dyscyplinarnego, w szczególności polegające na wydaniu
orzeczenia bez wysłuchania stanowiska strony lub na przeprowadzeniu postępowania
dyscyplinarnego wobec nienależycie reprezentowanej strony,
e)
wydanie
zaskarżonego
orzeczenia
bez
przeprowadzenia
postępowania
wewnątrzzwiązkowego.
§ 30
Kasacja powinna zawierać:
1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w
całości czy w części,
2) przytoczenie zarzutów kasacyjnych i ich uzasadnienie,
3) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia.
§ 31
1. Komisja rozpoznaje sprawę w granicach wniosków kasacji oraz jej zarzutów.
2. W postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powołanie nowych faktów i dowodów, a
Komisja jest związana ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego
orzeczenia.
3. W czasie posiedzenia Komisji strona może ustnie uzasadniać wnioski sformułowane w kasacji
oraz przytaczać nowe uzasadnienie zgłoszonych w kasacji zarzutów.
§ 32
1. Komisja odrzuca kasację w przypadku, gdy:
a) wnoszący kasację nie jest stroną postępowania;
b) w przedmiotowej sprawie kasacja nie przysługuje, w szczególności, gdy dotyczy ona wyłącznie
wymiaru kary;
c) sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku,
d) kasacja została złożona po terminie lub gdy nie została opłacona we właściwym terminie;
e) kasacja została złożona z pominięciem organu drugiej instancji pomimo tego, iż pouczenie
zawierało szczegółowe informacje dotyczące trybu zaskarżenia;
f) strona we właściwym terminie nie uzupełniła braków formalnych kasacji.
2. W przypadku, gdy strona złożyła wniosek o rozpoznanie sprawy przez Trybunał, o którym mowa
w § 9 ust. 2 Regulaminu, Komisja orzeczeniem stwierdza zgodność zarządzenia
Przewodniczącego Komisji z prawem związkowym lub zarządzenie Przewodniczącego Komisji
uchyla.
3. Komisja może odrzucić kasację, gdy nie spełnia ona warunków określonych w § 30 punkt 2-3
Regulaminu, chyba że zarzuty kasacyjne, ich uzasadnienie, jak również wniosek o uchylenie lub
zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia jednoznacznie wynikają z treści
kasacji, a kasacja nie została wniesiona przez adwokata, radcę prawnego, pośrednika
transakcyjnego.
§ 33
Komisja może:
1. oddalić kasację w całości lub w części jako bezzasadną lub złożoną przez osobę nieuprawnioną,
2. zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,
3. uchylić zaskarżone orzeczenie lub orzeczenia w całości lub w części i przekazać sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ,
4. uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i postępowanie umorzyć albo uchylić zaskarżone
orzeczenie w części i w tym zakresie postępowanie umorzyć, a w pozostałej części przekazać
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ bądź orzec co do istoty sprawy,
5. umorzyć postępowanie kasacyjne.

§ 34
Komisja może oddalić kasację, jako bezzasadną, jeżeli brak jest uzasadnionych zarzutów albo
jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnej podstawy prawnej lub błędnego uzasadnienia
odpowiada prawu związkowemu oraz przepisom FIFA (zasada słuszności).
§ 35
1. Jeżeli zarzut naruszenia przepisów postępowania jest uzasadniony Komisja może uwzględnić
kasację i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez właściwy organ.
2. Jeżeli zarzut naruszenia prawa materialnego jest uzasadniony, a kasacji nie oparto także na
zarzucie naruszenia przepisów postępowania lub zarzut ten okazał się nieuzasadniony, Komisja
może uwzględnić kasację i zmienić zaskarżone orzeczenie rozstrzygając co do istoty sprawy.
3. Komisja może uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i umorzyć postępowanie,
jeżeli postępowanie w danym zakresie stało się z jakiejkolwiek przyczyny bezprzedmiotowe.
V. Koszty postępowania przed Najwyższą Komisją Odwoławczą.
§ 36
1.Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia wraz ze złożonym odwołaniem kaucji
pieniężnej w wysokości:
1) 2 000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 4 000 zł od orzeczeń innych
organów - dla klubów Ekstraklasy,
2) 1 000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 2 000 zł od orzeczeń innych
organów –dla klubów I ligi,
3) 750 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 1 500 zł od orzeczeń innych
organów –dla klubów II ligi,
4) 500 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 1 000 zł od orzeczeń innych
organów -dla związków piłki nożnej i klubów III ligi,
5) 350 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 700 zł od orzeczeń innych organów
-dla osób fizycznych, z wyjątkiem kibiców,
6) 200 zł –dla kibiców,
7) 150 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 300 zł od orzeczeń innych organów
-dla pozostałych klubów.
2. Rozpatrzenie skargi kasacyjnej uzależnione jest od wpłacenia w terminie do wniesienia skargi
kasacyjnej kaucji pieniężnej w wysokości:
1) 3500 zł – gdy skarżącym jest klub,
2) 1500 zł – gdy skarżącym jest osoba fizyczna.
3. Kaucje pieniężne, o których mowa powyżej, wnosi się bezpośrednio na rachunek bankowy lub
do kasy PZPN.
4. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Rzecznik Dyscyplinarny jest zwolniony z
obowiązku wnoszenia kaucji pieniężnej.
5. Kaucja pieniężna podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia w całości środka zaskarżenia

oraz w przypadku jego cofnięcia.
VI. Zwolnienie od kosztów postępowania przed Najwyższą Komisją Odwoławczą
1. Na wniosek klubu z klasy rozgrywkowej niższej niż III lub zawodnika o statusie amatora,
zwłaszcza juniora lub ucznia oraz innych osób fizycznych, a także w szczególnych przypadkach
innych podmiotów, Przewodniczący Komisji może zwolnić od obowiązku wniesienia kaucji
pieniężnej w drodze zarządzenia.
2. Na wydane przez Przewodniczącego Komisji zarządzenie o odmowie zwolnienia od wniesienia
kaucji pieniężnej, skarżącemu przysługuje wniosek o rozpoznanie sprawy przez Komisję w terminie
7 dni od daty przesłania zarządzenia w trybie określonym w § 13 ust. 7 Regulaminu.
VII. Postanowienia końcowe.
§ 37
Działalność Najwyższej Komisji Odwoławczej od strony techniczno-organizacyjnej zabezpiecza
Biuro PZPN.
§ 38
1. Sekretarz Generalny PZPN wyznacza spośród pracowników Biura osobę, zwaną administratorem
do bieżącej obsługi Komisji. Administrator odpowiedzialny jest między innymi za sporządzanie
protokołów z posiedzeń Komisji, prowadzi dokumentację i akta Komisji oraz upoważniony jest do
składania - z wyłączeniem orzeczeń Komisji – podpisów w zastępstwie Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Sekretarz Komisji sporządza coroczne sprawozdanie z działalności Komisji oraz dokonuje
sprawdzenia dokumentacji, akt i protokołów z posiedzeń Komisji, które są przechowywane w
Biurze Związku.
§ 39
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Statutu PZPN.
2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania jego zmian przysługuje
Zarządowi PZPN.
§ 40
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia 29
listopada 2016 roku.
§ 41
Traci moc Uchwała II/24 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr IV/48 z dnia 12 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie
szczególnych zasad postępowania w sytuacji wznowienia rozgrywek
w sezonie 2019/2020
I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt. 11) i 25) Statutu PZPN, uwzględniając wytyczne FIFA, określone w
okólniku FIFA numer 1714 z dnia 7 kwietnia 2020, mając na uwadze decyzje właściwych władz
administracyjnych o możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium Polski
postanawia się co następuje:
Art. 1
1. W przypadku rozgrywek sezonu 2019/2020, które decyzją Zarządu PZPN, Komisji ds.
Nagłych PZPN lub Zarządów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej będą kontynuowane:
a) Sezon 2019/2020 zakończy się 31 lipca 2020 r.
b) Uprawnienia zawodników do udziału w tych rozgrywkach zostają automatycznie
przedłużone do 31 lipca 2020 r., z uwzględnieniem postanowień Art. 2 ust. 2, Art. 3
ust. 3 i Art. 4 ust. 3.
c) Kluby mogą występować o potwierdzenie do klubu i uprawnienie do gry kolejnych
zawodników w przypadkach o których mowa w § 27 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14
lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu
zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej.
d) Okres obowiązywania umów transferu czasowego zawodników do klubów
uczestniczących w tych rozgrywkach, które wygasają z dniem 30 czerwca 2020 r.,
może być przedłużony do 31 lipca 2020 r., z zachowaniem zasad o których mowa
w Art. 2.
e) Deklaracje gry amatora zawodników klubów uczestniczących w tych rozgrywkach,
których okres obowiązywania kończy się 30 czerwca 2020 r. mogą być przedłużone
do 31 lipca 2020 r., z zachowaniem zasad o których mowa w Art. 3.
f) Kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawodników klubów
uczestniczących w tych rozgrywkach, których okres obowiązywania kończy się 30
czerwca 2020 r. mogą być przedłużone do 31 lipca 2020 r., z zachowaniem zasad
o których mowa w Art. 4.
2. W przypadku wznowionych rozgrywek sezonu 2019/2020, sezon rozgrywkowy 2020/2021
rozpocznie się 1 sierpnia 2020 r., a zakończy 30 czerwca 2021 r.
3. W przypadku wznowionych rozgrywek sezonu 2019/2020, letni okres transferowy
rozpocznie się 1 sierpnia 2020 r., a zakończy 30 września 2020 r.

Art. 2
1. Okres obowiązywania umów transferu czasowego zawodników do klubów uczestniczących
w kontynuowanych rozgrywkach, które wygasają z dniem 30 czerwca 2020 r., może być
przedłużony do 31 lipca 2020 r. za zgodą obu klubów i zawodnika.
2. W sytuacji o której mowa w ust. 1, kluby zobowiązane są do zawarcia aneksu do umowy
transferowej, który winien być złożony w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej właściwych
dla obu klubów i w organie prowadzącym rozgrywki w ciągu 2 dni od jego zawarcia, ale nie
później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
3. W sytuacji, gdy umowa transferu czasowego nie zostanie przedłużona, zawodnik nie może
być uprawniony w klubie odstępującym do udziału w kontynuowanych rozgrywkach sezonu
2019/2020, ani potwierdzony do innego klubu uczestniczącego w jakichkolwiek
kontynuowanych rozgrywkach do zakończenia sezonu 2019/2020.

Art. 3
1. Deklaracje gry amatora zawodników klubów uczestniczących w kontynuowanych
rozgrywkach, których okres obowiązywania kończy się 30 czerwca 2020 r. mogą być
przedłużone do 31 lipca 2020 r. za zgodą klubu i zawodnika.
2. W sytuacji, gdy przed dokonaniem przedłużenia okresu obowiązywania deklaracji gry
amatora o którym mowa w ust. 1, zawodnik złożył deklarację gry amatora lub zawarł
kontrakt z klubem innym niż ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie
okresu obowiązywania zostało zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 r.,
przedłużenie okresu obowiązywania deklaracji gry amatora wymaga dodatkowo zgody
klubu w którym zawodnik wcześniej złożył deklarację gry amatora lub z którym zawarł
kontrakt.
3. Przedłużona deklaracja gry amatora winna być złożona we właściwym dla danego klubu
Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej i organie prowadzącym rozgrywki w ciągu 2 dni od jej
złożenia przez zawodnika w klubie, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
4. Jeśli okres obowiązywania deklaracji gry amatora nie zostanie przedłużony, zawodnik nie
może być potwierdzony do klubu uczestniczącego w jakichkolwiek kontynuowanych
rozgrywkach do zakończenia sezonu 2019/2020.
5. W przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania deklaracji gry amatora zawodnika,
który jednocześnie złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż
ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało
zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 r., zawodnik nie może być
potwierdzony do klubu uczestniczącego w jakichkolwiek kontynuowanych rozgrywkach do
zakończenia sezonu 2019/2020.
6. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania deklaracji gry amatora zawodnika, który
jednocześnie złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w
którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało
zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 r., zawodnik może być potwierdzony
do klubu nie wcześniej niż 1 sierpnia 2020 r.
Art. 4
1. Kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawodników klubów uczestniczących w
kontynuowanych rozgrywkach, których okres obowiązywania kończy się 30 czerwca 2020
r. mogą być przedłużone do 31 lipca 2020 r. za zgodą klubu i zawodnika.
2. W sytuacji, gdy przed dokonaniem przedłużenia okresu obowiązywania kontraktu o którym
mowa w ust. 1, zawodnik złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym
niż ten w którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało
zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 r., przedłużenie okresu obowiązywania
kontraktu wymaga dodatkowo zgody klubu w którym zawodnik wcześniej złożył deklarację
gry amatora lub z którym zawarł kontrakt.
3. Aneks do obowiązującego kontraktu lub nowy kontrakt, winien być złożony we właściwym
dla danego klubu Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej i organie prowadzącym rozgrywki w
ciągu 2 dni od jego zawarcia, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
4. Jeśli okres obowiązywania kontraktu nie zostanie przedłużony, zawodnik nie może być
potwierdzony do klubu uczestniczącego w jakichkolwiek kontynuowanych rozgrywkach do
zakończenia sezonu 2019/2020.
5. W przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania kontraktu zawodnika, który
jednocześnie złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w
którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało
zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 r. zawodnik nie może być potwierdzony
do klubu uczestniczącego w jakichkolwiek kontynuowanych rozgrywkach do zakończenia
sezonu 2019/2020.
6. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania kontraktu zawodnika, który
jednocześnie złożył deklarację gry amatora lub zawarł kontrakt z klubem innym niż ten w
którym aktualnie występuje, a których rozpoczęcie okresu obowiązywania zostało

zaplanowane w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020 r, zawodnik może być potwierdzony
do klubu nie wcześniej niż 1 sierpnia 2020 r.
Art. 5
1. W sytuacji, gdy po wznowieniu rozgrywek w sezonie 2019/2020, decyzja właściwych władz
administracyjnych skutkować będzie brakiem możliwości rozgrywania oficjalnych meczów
piłkarskich na terytorium Polski lub części jej terytorium, rozgrywki mogą zostać
zakończone pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych meczów, na podstawie
decyzji Zarządu PZPN, Komisji ds. Nagłych PZPN lub Zarządów Wojewódzkich Związków
Piłki Nożnej.
2. W sytuacji o której mowa w ust.1 zastosowanie będą mieć odpowiednie postanowienia
Uchwały nr III/42 z dnia 12 marca 2020 roku Zarządu PZPN w sprawie zasad postępowania
na wypadek braku możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium
RP w sezonie 2019/2020 w związku z decyzją organów państwowych.
Art. 6
Upoważnia się organy prowadzące rozgrywki do opracowania szczególnych zasad organizacji
meczów w ramach kontynuowanych rozgrywek.
Art. 7
W przypadku sprzecznych postanowień niniejszej Uchwały z postanowieniami innych uchwał
Zarządu PZPN, zastosowanie mają postanowienia niniejszej uchwały.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr IV/49 z dnia 12 maja 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie szczególnych zasad przebiegu procesu licencyjnego prowadzonego przez organy
licencyjne PZPN na sezon 2020/2021
I.Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 11) i 25) Statutu PZPN, postanawia się, co następuje:
Art. 1
W związku z wyjątkową sytuacją organizacyjno-ekonomiczną klubów piłkarskich wynikającą z
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związanym
z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium Polski, celem
umożliwienia sprawnego przebiegu procesu licencyjnego prowadzonego przez organy licencyjne
PZPN na sezon 2020/2021 przyjmuje się następujące zasady:
1. Termin spłaty zobowiązań określonych w kryteriach F.03 oraz F.04 zostaje wydłużony z 31
marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.;
2. Termin na sporządzenie i przedłożenie prognoz finansowych dla wszystkich Klubów
szczebla centralnego (Kryterium F.05) zostaje wydłużony z 31 marca 2020 r. do 30 kwietnia
2020 r.;
3. Termin organizacji szkoleń z zakresu kryteriów S.04 (Polityka Przeciwko Rasizmowi i
Dyskryminacji), S.05 (Sprawy sędziowania i przepisy gry), S.06 (Zapobieganie korupcji w
sporcie) oraz S.07 (Sprawy bezpieczeństwa podczas zawodów) zostaje odroczony do
momentu, w którym ich organizacja nie będzie w sprzeczności z aktualnymi decyzjami

właściwych organów administracyjnych dotyczących zgromadzeń. Nowy termin zostanie
wyznaczony przez Dział Licencji PZPN.
Art. 2
Upoważnia się Dział Licencji PZPN w porozumieniu z pozostałymi organami licencyjnymi PZPN do
bieżącego dokonywania zmian obowiązujących terminów określonych w Podręcznikach
Licencyjnych lub uchwałach licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych na sezon
2020/2021 lub dokonywania innych zmian w procedurze licencyjnej na sezon 2020/2021 w sytuacji
decyzji UEFA w tym zakresie lub innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr IV/50 z dnia 12 maja 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie składu Zespołu Medycznego działającego w ramach Komisji Technicznej PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16) w zw. z art. 66 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Do składu Zespołu Medycznego działającego w ramach Komisji Technicznej PZPN powołuje się
Pana Jacka Worobca.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr IV/51 z dnia 12 maja 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zakończenia rozgrywek Centralnej ligi Juniorów U-18, Centralnej ligi Juniorów U17, Centralnej ligi Juniorów U-15, Ligi Makroregionalnej U-19, Centralnej Ligi Juniorek U17, Centralnej Ligi Juniorek U-15, Reprezentacji WZPN i Mistrzostw Polski Dziewcząt U-13
w sezonie 2019/2020
I. Na podstawie Art. 36 § 1 pkt. 11) i 25) Statutu PZPN, uwzględniając aktualną sytuację związaną
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i
związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium
Polski oraz innych decyzji właściwych władz administracyjnych dot. możliwości rozgrywania
oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium Polski, postanawia się co następuje:

Art. 1
Rozgrywki Centralnej ligi Juniorów U-18, Centralnej ligi Juniorów U-17, Centralnej ligi Juniorów U15 i Ligi Makroregionalnej U-19 w sezonie 2019/2020 zostają zakończone pomimo nierozegrania
wszystkich zaplanowanych meczów.

Art. 2
1. Jako kolejność drużyn w końcowej tabeli rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-18 w
sezonie 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po rozegraniu meczów 17.
kolejki tj. po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach
Centralnej ligi Juniorów U-18 w sezonie 2019/2020 utrzymują się w tych rozgrywkach i
przystąpią do rozgrywek Centralnej ligi Juniorów U-18 w sezonie 2020/2021.
3. Kluby zajmujące miejsca 1-3 w końcowej tabeli rozgrywek CLJ U-18 w sezonie 2019/2020
pozostają uprawnione do otrzymania nagrody finansowej o której mowa w Art. 23 ust. 6
Uchwały nr V/91 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-18 na sezon 2018/2019 i
następne.
4. W rozgrywkach Centralnej ligi Juniorów U-18 w sezonie 2020/2021 dopuszcza się
możliwość uprawnienia do gry i udziału w rozgrywkach zawodników starszych tj.
urodzonych w 2002 r., przy czym w każdym meczu CLJ U-18, w danej drużynie, będzie
mogło występować równocześnie na boisku tylko 4 takich zawodników.
Art. 3
1. W związku z rozegraniem tylko jednej kolejki rozgrywek, kolejność drużyn w tabelach
końcowych poszczególnych grup Centralnej Ligi Juniorów U-17 w rundzie wiosennej
sezonu 2019/2020 nie zostanie ustalona.
2. Wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach Centralnej ligi Juniorów U-17 w rundzie
wiosennej sezonu 2019/2020 utrzymują się w tych rozgrywkach i przystąpią do rozgrywek
Centralnej ligi Juniorów U-17 w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021.
3. Mecze barażowe o awans do rozgrywek Centralnej ligi Juniorów U-17 w rundzie jesiennej
sezonu 2020/2021 nie zostaną rozegrane.
Art. 4
1. W związku z rozegraniem tylko jednej kolejki rozgrywek, kolejność drużyn w tabelach
końcowych poszczególnych grup Centralnej Ligi Juniorów U-15 w rundzie wiosennej
sezonu 2019/2020 nie zostanie ustalona.
2. Wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach Centralnej ligi Juniorów U-15 w rundzie
wiosennej sezonu 2019/2020 utrzymują się w tych rozgrywkach i przystąpią do rozgrywek
Centralnej ligi Juniorów U-15 w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021.
3. Mecze barażowe o awans do rozgrywek Centralnej ligi Juniorów U-15 w rundzie jesiennej
sezonu 2020/2021 nie zostaną rozegrane.
Art. 5
1. W związku z rozegraniem tylko jednej kolejki rozgrywek, kolejność drużyn w tabelach
końcowych poszczególnych grup Ligi Makroregionalnej U-19 w rundzie wiosennej sezonu
2019/2020 nie zostanie ustalona.
2. Żadna z drużyn uczestniczących w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej U-19 w rundzie
wiosennej sezonu 2019/2020 nie uzyska awansu do rozgrywek CLJ U-18 w sezonie
2020/2021.
Art. 6
Rozgrywki Centralnej ligi Juniorek U-17, Centralnej Ligi Juniorek U-15, Reprezentacji WZPN
Trampkarek U-14 i Mistrzostwa Polski Dziewcząt U-13 w sezonie 2019/2020 zostają zakończone
pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych meczów.

Art. 7
1. Jako kolejność drużyn w końcowych tabelach rozgrywek grupowych Centralnej Ligi
Juniorek U-17 w sezonie 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabelach
poszczególnych grup po rozegraniu meczów 10. kolejki tj. po ostatniej rozegranej kolejce
rozgrywek.
2. Wszystkie zalegle mecze 10 lub poprzednich kolejek Centralnej ligi Juniorek U-17 w
sezonie 2019/2020 uznaje się za nierozegrane bez przyznawania punktów, zgodnie z
postanowieniami § 6 ust. 9 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną,
3. Rozgrywki finałowe nie zostaną przeprowadzone.
4. Mecze barażowe o awans do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17 nie zostaną
rozegrane.
5. Niezależnie od postanowień ust. 1, wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach
Centralnej Ligi Juniorek U-17 w sezonie 2019/2020 utrzymują się w tych rozgrywkach i
przystąpią do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17 w sezonie 2020/2021.
6. W rozgrywkach Centralnej ligi Juniorek U-17 w sezonie 2020/2021 dopuszcza się
możliwość uprawnienia do gry i udziału w rozgrywkach zawodniczek starszych tj.
urodzonych w 2003 r., przy czym w każdym meczu Centralnej Ligi Juniorek U-17, w danej
drużynie, będą mogły występować równocześnie na boisku tylko 4 takie zawodniczki.

Art. 8
W związku z rozegraniem tylko jednej kolejki rozgrywek, kolejność drużyn w tabelach końcowych
poszczególnych grup Centralnej Ligi Juniorek U-15 w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 nie
zostanie ustalona.

Art. 9
Jako kolejność drużyn w tabelach końcowych poszczególnych grup makroregionalnych rozgrywek
Reprezentacji WZPN Trampkarek U-14 w sezonie 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w
tabeli po rundzie jesiennej, tj. po rozegraniu meczów w ramach II turnieju makroregionalnego.
Art. 10
W rozgrywkach o klubowe Mistrzostwo Polski Dziewcząt U-13 w sezonie 2019/2020 kolejność
drużyn w tabelach końcowych poszczególnych grup w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 nie
zostanie ustalona.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr IV/52 z dnia 12 maja 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie
przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne

Na podstawie art. 36 § 1 pkt. 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN
w sprawie przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne:
1. Art. 3 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Kluby Zdegradowane na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Dyscyplinarną lub ze względu
na niespełnienie wymagań licencyjnych lub które wycofały się z rozgrywek tracą uprawnienie do
uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji
Przykład: W przypadku, gdy Klub X zajął w Punktacji końcowej miejsce premiowane nagrodą
finansową, ale został zdegradowany na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Dyscyplinarną
lub ze względu na niespełnienie wymagań licencyjnych Punktacja końcowa zostaje zaktualizowana
i nagrody finansowe zostaną przydzielone dla kolejnych klubów, które nie zostały zdegradowane
na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Dyscyplinarną lub ze względu na niespełnienie
wymagań licencyjnych i zajęły po aktualizacji miejsca premiowane nagrodą finansową.
2. Art. 5 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej
zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu
rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe 50%
wartości nagrody zostanie przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji
projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego.
3. Dotychczasowy ust. 7 w art. 5 otrzymuje numerację ust. 8
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

tj. U. nr V/94 z 24.05.2016 r.
zm. U. nr VIII/140 z 30.08.2017 r.
zm. U. nr V/89 z 23.05.2018 r.
zm. U. nr VI/140 z 14.07.2018 r.
zm. U. nr V/73 z 23.05.2019 r.
zm. U nr IV/52 z 12.05.2020 r.
Uchwała nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia regulaminu
programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin programu PRO Junior System na sezon 2016/2017 i następne w
następującym brzmieniu:
Regulamin Programu PRO Junior System na sezon 2016/2017 i następne
Art. 1
Cele i założenia Programu
1. Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach Ekstraklasy, I
ligi, II ligi i III ligi poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności
wychowanków, w rozgrywkach seniorów.
2. Program polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników
kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich oraz
rozgrywek reprezentacyjnych.
3. Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich danego sezonu oraz turniejów
reprezentacyjnych, kluby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo.
4. W programie uczestniczą kluby: Ekstraklasy, I ligi, II ligi i III ligi.
Art. 2
Definicje
W rozumieniu niniejszej uchwały:
1) Akademia klubowa – ośrodek szkoleniowy klubu lub ośrodek szkoleniowy zależny od
klubu, w którym prowadzone są zajęcia doskonalące grę w piłkę nożną dla juniorów klubu;
2) Dodatkowy czas gry – doliczone przez Sędziego dodatkowe minuty do Regulaminowego
czasu gry;
3) Druga drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych
rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN, w niższej klasie rozgrywkowej
niż pierwsza drużyna;
4) Klasyfikacja – tabela z punktacją klubów uczestniczących w Programie;
5) Kluby zdegradowane – kluby zdegradowane do niższych klas rozgrywkowych ze względu
na:
• Zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego,
• Decyzję podjętą przez Komisję Dyscyplinarną,
• Nie spełnienie wymagań licencyjnych;

6) Młodzieżowiec – zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku
kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 rok
życia oraz zawodnik młodszy.
Przykład: w sezonie 2016/2017 za młodzieżowca może być uważany zawodnik urodzony w 1996
roku lub później - w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego
(2017), ukończył on nie więcej niż 21 lat.
Przykład: w sezonie 2016/2017 za młodzieżowca nie może być uważany zawodnik urodzony 20
grudnia 1995 roku - w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu
rozgrywkowego (2017), zawodnik ukończy 22 lata (pomimo tego, że zawodnik osiągnie ten wiek
już po zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2016/2017);
7) Oficjalny mecz – mecz rozegrany w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich
organizowanych przez PZPN w ramach następujących klas rozgrywkowych:
• Ekstraklasy,
• I ligi,
• II ligi,
• III ligi
8) Oficjalny mecz reprezentacji – mecz rozegrany przez Reprezentację A w ramach
oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA lub FIFA, w
ramach:
• Eliminacji do mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Europy,
• Eliminacji do mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Świata;
9) Oficjalny mecz reprezentacji młodzieżowej - mecz rozegrany przez Reprezentację
młodzieżową w ramach oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez
UEFA lub FIFA, w ramach:
• Młodzieżowych Mistrzostw Europy U-17, U-19,
• Młodzieżowych Mistrzostw Świata U-17 oraz U-20;
10) Oficjalny mecz reprezentacji U-21 – mecz rozegrany przez Reprezentację U-21 w
ramach oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA, w ramach
Eliminacji do mistrzostw Europy U-21 oraz Mistrzostw Europy U-21;
11) Okres szkolenia w klubie – okres, w którym zawodnik jest zarejestrowany w akademii
klubowej lub w jednej z następujących drużyn klubu:
• Zespoły młodzieżowe (w kategorii: młodzików młodszych, młodzików, trampkarzy
młodszych, trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów),
• Drugiej drużynie,
• Pierwszej drużynie;
12) Pierwsza drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych
rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN, w najwyższej możliwej, dla
danego klubu, klasie rozgrywkowej;
13) Program – Program Promowania i Wspierania Jakości Szkolenia w Klubach;
14) Przerwa - okres, w którym zawodnik nie był zarejestrowany w żadnym klubie lub był
szkolony w innym klubie na zasadzie transferu lub wypożyczenia;
15) Punktacja końcowa – finalna punktacja dla klubów uczestniczących w Programie, na
podstawie której przyznawane są nagrody finansowe dla uczestników;
16) Regulaminowy czas gry – dwa równe 45-minutowe okresy gry, w trakcie których
rozgrywany jest Oficjalny mecz;

17) Reprezentacja – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca Rzeczpospolitą Polską w
oficjalnych meczach reprezentacji A, powoływana przez selekcjonera reprezentacji A, w
której mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie;
18) Reprezentacja młodzieżowa – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca
Rzeczpospolitą Polską w oficjalnych meczach młodzieżowych reprezentacji Polski
powoływana przez selekcjonera, w której mogą występować wyłącznie zawodnicy
posiadający obywatelstwo polskie. W Programie rozpatrywane będą Oficjalne mecze
następujących reprezentacji młodzieżowych:
• U-20,
• U-19,
• U-17;
19) Reprezentacja U-21 – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca Rzeczpospolitą
Polską w oficjalnych meczach reprezentacji U-21, powoływana przez selekcjonera
reprezentacji U-21, w której mogą występować wyłącznie zawodnicy do 21 roku życia oraz
posiadający obywatelstwo polskie;
20) Rozegrane minuty meczu w dodatkowym czasie gry – liczba minut rozegranych w
Dodatkowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria
Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w
postaci elektronicznej w bazie danych PZPN;
21) Rozegrane minuty meczu w regulaminowym czasie gry – liczba minut rozegranych w
Regulaminowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria
Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w
postaci elektronicznej w bazie danych PZPN;
22) Wychowanek – Młodzieżowiec zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres
trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 rokiem życia (lub
rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12 rok życia) i 21 rokiem życia
(lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21 rok życia).
Przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2016/2017 może być uważany
zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od rozpoczęcia sezonu 2013/2014 do
zakończenia sezonu 2015/2016, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe.
Przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2016/2017 może być uważany
zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2012/2013, następnie nie był szkolony w
żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub wypożyczenia), po czym
był ponownie szkolony w tym samym klubie od sezonu 2014/2015, i jednocześnie spełnia kryterium
wiekowe.
Przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2016/2017 może być uważany
zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od początku sezonu 2014/2015 do końca
sezonu 2015/2016.
Przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2016/2017 może być uważany
zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2013/2014, następnie nie był szkolony w
żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub wypożyczenia), po czym
był ponownie szkolony w tym samym klubie w sezonie 2015/2016.
23) WZPN – Wojewódzki Związek Piłki Nożnej;
24) Zespół młodzieżowy – drużyna juniorska piłki nożnej, reprezentująca klub w rozgrywkach
juniorskich organizowanych przez PZPN lub WZPN.

Art. 3
Kryteria oceny i metodyka przyznawania klubom punktów, zasady klasyfikowania i
nagradzania klubów
1. Podstawowe kryterium oceny wykorzystania Młodzieżowców i Wychowanków, stanowią
minuty rozegrane w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich Ekstraklasy, I ligi, II ligi i
III ligi.
2. Dodatkowym kryterium oceny wykorzystania Młodzieżowców i Wychowanków stanowią
minuty rozegrane w ramach Oficjalnych meczów reprezentacji A, U-21 oraz reprezentacji
młodzieżowych.
3. Punkty za rozegrane minuty w Regulaminowym czasie gry Młodzieżowców i
Wychowanków w Oficjalnych meczach klubowych oraz Oficjalnych meczach reprezentacji
A, U-21 i w meczach na turnieju mistrzowskim rozgrywanych przez reprezentacje
młodzieżowe są przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami:
1)

x1 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Młodzieżowca w
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi lub w Oficjalnym meczu reprezentacji
U-21 i reprezentacji młodzieżowej,

2)

x2 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi lub w Oficjalnym meczu reprezentacji
U-21 i reprezentacji młodzieżowej,

3)

x3 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Młodzieżowca w
Oficjalnym meczu reprezentacji A,

4)

x4 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w
Oficjalnym meczu reprezentacji A.

Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym czasie
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub III ligi, otrzyma 10 punktów.
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym czasie
Oficjalnym meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej otrzyma 10 punktów.
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym czasie
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub III ligi, otrzyma 20 punktów.
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym czasie
Oficjalnym meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej, otrzyma 20 punktów.
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym czasie
Oficjalnym meczu reprezentacji A, otrzyma 30 punktów.
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym czasie
Oficjalnym meczu reprezentacji A, otrzyma 40 punktów.
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4. Każdy Młodzieżowiec lub Wychowanek wchodzący na boisko w Dodatkowym czasie gry,
niezależnie od długości doliczonego czasu gry, otrzymuje punkty jak za jedną minutę
Regulaminowego czasu gry.
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry
Oficjalnego meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub III ligi, otrzyma 1 punkt.
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry
Oficjalnego meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub III ligi, otrzyma 2 punkty.
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry
Oficjalnego meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej otrzyma 1 punkt.
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry
Oficjalnego meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej otrzyma 2 punkty.
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry

Oficjalnego meczu reprezentacji otrzyma 3 punkty.
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry
Oficjalnego meczu reprezentacji A otrzyma 4 punkty.
5. Każdy Młodzieżowiec i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz 5 meczów
w Oficjalnym meczu rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez niego minuty zostały
uwzględnione w Punktacji końcowej.
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 5 meczach i rozegrał łącznie 290 minut
spełnia wymagania Programu i punkty za jego występy zostaną uwzględnione w Punktacji
końcowej.
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 6 meczach i rozegrał łącznie 260 minut
nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 270 minut) i punkty za jego
występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej.
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 4 meczach i rozegrał łącznie 280 minut
nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 5 meczów) i punkty za jego
występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej.
6. Kluby Zdegradowane na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Dyscyplinarną lub
ze względu na niespełnienie wymagań licencyjnych lub które wycofały się z
rozgrywek tracą uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w
klasyfikacji
Przykład: W przypadku, gdy Klub X zajął w Punktacji końcowej miejsce premiowane
nagrodą finansową, ale został zdegradowany na podstawie decyzji podjętej przez Komisję
Dyscyplinarną lub ze względu na niespełnienie wymagań licencyjnych Punktacja końcowa
zostaje zaktualizowana i nagrody finansowe zostaną przydzielone dla kolejnych klubów,
które nie zostały zdegradowane na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Dyscyplinarną
lub ze względu na niespełnienie wymagań licencyjnych i zajęły po aktualizacji miejsca
premiowane nagrodą finansową.
7. Minuty rozgrywane przez Młodzieżowców i Wychowanków w ramach rozgrywek
reprezentacyjnych rozgrywanych w przerwie letniej pomiędzy sezonami ligowymi są
wliczane do Punktacji końcowej następnego sezonu. Punkty za grę naliczane są
zawodnikowi tylko w momencie, gdy zarówno w dniu rozgrywania meczów, jak również w
nowym sezonie będzie zarejestrowany w tym samym klubie uczestniczącym w Programie.
Przykład: klub, który zarejestrował Młodzieżowca lub Wychowanka przed Mistrzostwami Europy
w 2016 roku, otrzyma punkty za rozegrane przez niego minuty na turnieju mistrzowskim
reprezentacji A w czerwcu 2016 roku w punktacji za sezon 2016/2017, tylko w przypadku, gdy
zawodnik będzie zarejestrowany w klubie w sezonie 2016/2017 i rozegra przynajmniej 270 minut
oraz zagra w minimum 5 meczach sezonu 2016/2017.
Przykład: klub, który zarejestrował jako nowego zawodnika Młodzieżowca lub Wychowanka w
lipcu 2016 roku, nie otrzyma punktów za rozegrane przez niego minuty na turnieju mistrzowskim
reprezentacji A z czerwca 2016 roku w punktacji za sezon 2016/2017.
8. W Klasyfikacji nie są uwzględniane rozegrane minuty w meczach barażowych o udział w
rozgrywkach danej klasy.
Art. 4
Klasyfikacja
1. Klasyfikacja jest prowadzona odrębnie dla każdej klasy rozgrywkowej tj. Ekstraklasy, I, II i
III ligi.
2. Klasyfikacja za rozegrane minuty jest aktualizowana na bieżąco po rozegranych meczach
i prezentowana na stronie internetowej wskazanej przez PZPN.

3. Każdy klub może zgłosić do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, zastrzeżenia co
do liczby przyznanych punktów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego meczu.
4. Klasyfikacja końcowa ogłaszana jest nie później niż 10 dni po zakończeniu rozgrywek danej
klasy.
Art. 5
Nagrody finansowe
1. Pula nagród w Programie wynosi łącznie 22.100.000,00- zł brutto na sezon, z czego na
nagrody dla klubów poszczególnych klas rozgrywkowych zostanie przeznaczone:
1) Kluby Ekstraklasy
– 8.100.000,00- zł brutto, z czego 5.600.000,00- zł będzie
pochodzić ze środków Ekstraklasa S.A, a 2.500.000,00- zł ze środków PZPN,
2) Kluby I ligi
– 6.000.000,00- zł brutto,
3) Kluby II ligi
– 4.000.000,00- zł brutto,
4) Kluby III ligi
– 4.000.000,00- zł brutto.
2. Kluby, które zajmą miejsca
nagrody w wysokości:
1) 1 miejsce
2) 2 miejsce
3) 3 miejsce
4) 4 miejsce
5) 5 miejsce

1-5 w klasyfikacji końcowej klubów Ekstraklasy otrzymają
– 3.000.000,00 zł brutto,
– 2.000.000,00 zł brutto,
– 1.500.000,00 zł brutto,
– 1.000.000,00 zł brutto,
– 600.000,00 zł brutto,

3. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów I ligi, otrzymają nagrody w
wysokości:
1) 1 miejsce
– 1.600.000,00 zł brutto,
2) 2 miejsce
– 1.300.000,00 zł brutto,
3) 3 miejsce
– 1.100.000,00 zł brutto,
4) 4 miejsce
– 800.000,00 zł brutto,
5) 5 miejsce
– 600.000,00 zł brutto,
6) 6 miejsce
– 400.000,00 zł brutto,
7) 7 miejsce
– 200.000,00 zł brutto.
4. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów II ligi, otrzymają nagrody w
wysokości:
1) 1 miejsce
– 1.100.000,00 zł brutto,
2) 2 miejsce
– 800.000,00 zł brutto,
3) 3 miejsce
– 700.000,00 zł brutto,
4) 4 miejsce
– 500.000,00 zł brutto,
5) 5 miejsce
– 400.000,00 zł brutto,
6) 6 miejsce
– 300.000,00 zł brutto,
7) 7 miejsce
– 200.000,00 zł brutto,
5. Kluby, które zajmą miejsca 1-4 w klasyfikacji końcowej poszczególnych grup III ligi,
otrzymają nagrody w wysokości:
1) 1 miejsce
- 400.000,00 zł brutto,
2) 2 miejsce
- 300.000,00 zł brutto,
3) 3 miejsce
- 200.000,00 zł brutto,
4) 4 miejsce
- 100.000,00 zł brutto.
6. W sytuacji, gdy jeden klub zajął, w klasyfikacjach końcowych dla różnych rozgrywek,
miejsca uprawniające do otrzymania nagrody finansowej, nagroda będzie mu przysługiwać
wyłącznie z jednego tytułu – miejsca w klasyfikacji skutkującego wyższą nagrodą

finansową - i nie będzie uwzględniony w klasyfikacji końcowej programu dla drugich
rozgrywek.
7. W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania
nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca
spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej
nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe 50% wartości nagrody zostanie
przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów
dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego.
8. Wypłata nagród nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu
obciążeniowego.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2016 r.
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Uchwała nr IV/53 z dnia 12 maja 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały nr VIII/137 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Pro Junior System IV liga
na sezon 2019/2020 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt. 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr VIII/137 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Pro Junior System IV
liga na sezon 2019/2020 i następne
1. Art. 3 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Kluby Zdegradowane na podstawie decyzji podjętej przez właściwą Komisję Dyscyplinarną lub ze
względu na niespełnienie wymagań licencyjnych lub które wycofały się z rozgrywek tracą
uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji
2. Art. 5 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej
zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu
rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe 50%
wartości nagrody zostanie przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji
projektów dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego.
3. Dotychczasowy ust. 6 w art. 5 otrzymuje numerację ust. 7

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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tj. U. nr VIII/137 z 04.09.2019 r.
zm. U. nr IV/53 z 12.05.2020 r.
Uchwała nr VIII/137 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Pro Junior System IV liga na sezon 2019/2020
i następne
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin programu Pro Junior System IV liga na sezon 2019/2020 i następne
w następującym brzmieniu:
Regulamin Programu PRO Junior System IV liga na sezon 2019/2020 i następne
Art. 1
Cele i założenia Programu
1.Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach IV ligi poprzez
premiowanie występów juniorów, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów.
2. Program polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników
kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich.
3.Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich danego sezonu, kluby z największą
liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo.
4. W programie uczestniczą kluby IV ligi.
5. Administratorem programu jest PZPN.
Art. 2
Definicje
W rozumieniu niniejszej uchwały:
1)Akademia klubowa – ośrodek szkoleniowy klubu lub ośrodek szkoleniowy zależny od klubu,
w którym prowadzone są zajęcia doskonalące grę w piłkę nożną dla juniorów klubu;
2)Dodatkowy czas gry – doliczone przez Sędziego dodatkowe minuty do Regulaminowego
czasu gry;
3)Druga drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych
rozgrywkach mistrzowskich, w niższej klasie rozgrywkowej niż pierwsza drużyna;
4)Klasyfikacja – tabela z punktacją klubów uczestniczących w Programie;
5)Kluby zdegradowane – kluby zdegradowane do niższych klas rozgrywkowych ze względu
na:
• Zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego,
• Decyzję podjętą przez właściwą Komisję Dyscyplinarną,
• Niespełnienie wymagań licencyjnych;
6)Junior – zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym
następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 19 rok życia oraz zawodnik młodszy.

7)Oficjalny mecz – mecz rozegrany w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi
8)Okres szkolenia w klubie – okres, w którym zawodnik jest zarejestrowany w akademii
klubowej lub w jednej z następujących drużyn klubu:
• Zespoły młodzieżowe (w kategorii: młodzików młodszych, młodzików, trampkarzy
młodszych, trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów),
• Drugiej drużynie,
• Pierwszej drużynie;
9)Pierwsza drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych
rozgrywkach mistrzowskich w najwyższej, możliwej, dla danego klubu, klasie rozgrywkowej;
10)Program – Program Promowania i Wspierania Jakości Szkolenia w Klubach;
11)Przerwa - okres, w którym zawodnik nie był zarejestrowany w żadnym klubie lub był
szkolony w innym klubie na zasadzie transferu lub wypożyczenia;
12)Punktacja końcowa – finalna punktacja dla klubów uczestniczących w Programie, na
podstawie której przyznawane są nagrody finansowe dla uczestników;
13)Regulaminowy czas gry – dwa równe 45-minutowe okresy gry, w trakcie których
rozgrywany jest Oficjalny mecz;
14)Rozegrane minuty meczu w dodatkowym czasie gry – liczba minut rozegranych w
Dodatkowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria Programu,
które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w postaci
elektronicznej w bazie danych PZPN;
15)Rozegrane minuty meczu w regulaminowym czasie gry – liczba minut rozegranych w
Regulaminowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria
Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w postaci
elektronicznej w bazie danych PZPN;
16)Wychowanek – Junior zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech
pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 rokiem życia (lub rozpoczęciem
sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12 rok życia) i 19 rokiem życia (lub końcem sezonu,
podczas którego zawodnik kończył 19 rok życia).
17)WZPN – Wojewódzki Związek Piłki Nożnej;
18)Zespół młodzieżowy – drużyna juniorska piłki nożnej, reprezentująca klub w rozgrywkach
juniorskich organizowanych przez PZPN lub WZPN.
Art. 3
Kryteria oceny i metodyka przyznawania klubom punktów, zasady klasyfikowania i
nagradzania klubów
1.Kryterium oceny wykorzystania Juniorów i Wychowanków, stanowią minuty rozegrane w
ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi.
2.Punkty za rozegrane minuty w Regulaminowym czasie gry Juniorów i Wychowanków w
Oficjalnych meczach klubowych są przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami:
1)x1 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Juniora w Oficjalnym
meczu IV ligi,

2)x2 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w Oficjalnym
meczu IV ligi.
3.Każdy Junior lub Wychowanek wchodzący na boisko w Dodatkowym czasie gry, niezależnie
od długości doliczonego czasu gry, otrzymuje punkty jak za jedną minutę Regulaminowego
czasu gry.
4.Każdy Junior i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut w trakcie co najmniej
5 Oficjalnych meczów rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez niego minuty zostały
uwzględnione w Punktacji końcowej.
5.Kluby Zdegradowane na podstawie decyzji podjętej przez właściwą Komisję
Dyscyplinarną lub ze względu na niespełnienie wymagań licencyjnych lub które
wycofały się z rozgrywek tracą uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są
uwzględniane w klasyfikacji.
6.W Klasyfikacji nie są uwzględniane rozegrane minuty w meczach barażowych o udział w
rozgrywkach danej klasy.

Art. 4
Klasyfikacja
1.Klasyfikacja za rozegrane minuty jest aktualizowana na bieżąco po rozegranych meczach i
prezentowana na stronie internetowej wskazanej przez PZPN.
2.Każdy klub może zgłosić do organu prowadzącego rozgrywki w danej grupie zastrzeżenia co
do liczby przyznanych punktów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego meczu. Po
weryfikacji zastrzeżenia i stwierdzenia jego zasadności, organ prowadzący rozgrywki przekaże
zastrzeżenie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.
3.Klasyfikacja końcowa ogłaszana jest nie później niż 14 dni po zakończeniu rozgrywek.
Art. 5
Nagrody finansowe
1. Pula nagród w Programie wynosi łącznie 1.600.000 zł brutto na sezon, z czego na nagrody
dla klubów IV ligi w danym WZPN zostanie przeznaczone 100.000 zł brutto.
2. Kluby, które zajmą miejsca 1-5 w klasyfikacji końcowej klubów IV ligi w danej grupie
rozgrywkowej otrzymają nagrody w wysokości:
1)

1 miejsce

-

35.000- zł brutto

2)

2 miejsce

-

25.000- zł brutto

3)

3 miejsce

-

20.000- zł brutto

4)

4 miejsce

-

15.000- zł brutto

5)

5 miejsce

-

5.000- zł brutto

3. W przypadku prowadzenia, przez dany WZPN, rozgrywek IV ligi w więcej niż jednej grupie
rozgrywkowej, klasyfikacja jest prowadzona wspólnie dla wszystkich grup IV ligi
prowadzonych przez dany WZPN.

5. W sytuacji uzyskania w klasyfikacji, przez dwa lub więcej klubów, takiej samej liczby
punktów, o zajętym o miejscu w klasyfikacji zadecyduje wyższe miejsce w tabeli rozgrywek
danej grupy lub grup, w przypadku, o którym mowa w ust. 3.
6.

W sytuacji, gdy jeden klub zajął, w klasyfikacjach końcowych Programu dla różnych
rozgrywek, miejsca uprawniające do otrzymania nagrody finansowej, nagroda będzie mu
przysługiwać wyłącznie z jednego tytułu – miejsca w klasyfikacji skutkującego wyższą
nagrodą finansową – i nie będzie uwzględniony w klasyfikacji końcowej Programu dla
drugich rozgrywek.

7. W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania
nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca
spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej
nagrody zostaje pomniejszona o 50%. Pozostałe 50% wartości nagrody zostanie
przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na potrzeby realizacji projektów
dedykowanych rozwojowi piłkarstwa polskiego.
8. Wypłata nagród nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu
obciążeniowego.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

