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Uchwała nr II/24 z dnia 31 stycznia 2022 roku Zarządu  Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie powołania Pana Czesława Michniewicza na funkcję pierwszego Trenera 
Reprezentacji Narodowej Polski  

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 21) Statutu PZPN uwzględniającego zmiany z dnia 17.10.2019 roku 

oraz z dnia 21.02.2020 roku w zw. z  §  3 pkt 33) Regulaminu Zarządu PZPN (przyjętego uchwałą 

Walnego Zgromadzenia PZPN z dnia 26.10.2012 roku) postanawia się, co następuje:  

I.Niniejszym powołuje się Pana Czesława Michniewicza na funkcję pierwszego Trenera 

Reprezentacji Narodowej Polski. 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                           Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 

25 
Uchwała nr II/25 z dnia 31 stycznia 2022 roku Zarządu  Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie odwołania Sztabu Reprezentacji Narodowej Polski 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 21) Statutu PZPN uwzględniającego zmiany z dnia 17.10.2019 roku 

oraz z dnia 21.02.2020 roku w zw. z  §  3 pkt 33) Regulaminu Zarządu PZPN (przyjętego uchwałą 

Walnego Zgromadzenia PZPN z dnia 26.10.2012 roku) postanawia się, co następuje:  

I. Tracą moc Uchwały: 

1. Komisji ds. Nagłych PZPN nr 22/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku  

2. Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2021  z dnia 21 stycznia 2021 roku 

powołujące sztab Reprezentacji Narodowej Polski. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                           Prezes PZPN Cezary Kulesza   
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Uchwała nr III/26 z dnia 9 lutego  2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 

sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 9.02.2022 roku 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 9.02.2022 roku, stanowiący załącznik 

do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała  nr III/27 z dnia 9 lutego 2022 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie uzupełnienia składu Komisji Odwoławczej PZPN ds. Licencji Klubowych 

 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odwoławczej PZPN ds. Licencji Klubowych do składu ww. 
Komisji powołuje się p. Pawła Zaczyńskiego. 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr III/28 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   

w sprawie zmian w składzie Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN w zw. z par. 3 ust. 1-4 Regulaminu organów 

Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich: Komisji 

Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich i Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji 

PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętego Uchwałą Zarządu PZPN nr VI/85 z dnia 15 czerwca 2019 

roku postanawia się, co następuje: 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich ze składu ww. Komisji odwołuje się Pana Piotra Grzelaka. 
 
II. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich do składu ww. Komisji powołuje się Pana Rafała Poznańskiego.  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami 

Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA 
 
 
I. Na podstawie treści art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

ROZDZIAŁ I 
 

§ 1 

Cel Uchwały 
 

1. Uchwała reguluje w Polskim Związku Piłki Nożnej przebieg i organizację kursów kształcenia 

trenerów piłki nożnej zgodną z wymogami Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji 

Trenerskich oraz Karty Grassroots UEFA.  

 

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

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

Youth  A, UEFA A, UEFA B+A dla byłych wybitnych zawodników, UEFA GOALKEEPER A, 

UEFA B, UEFA FUTSAL B, UEFA Elite Youth B, UEFA GOALKEEPER B, 

GRASSROOTS/UEFA C, FUTSAL C, GRASSROOTS D - przysługuje wyłącznie Polskiemu 

Związkowi Piłki Nożnej.    

 

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

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

UEFA B, UEFA FUTSAL B, GRASSROOTS/UEFA C, FUTSAL C, GRASSROOTS D 

 -  Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej  pod warunkiem, że pełny nadzór nad organizacją  

i realizacją programu w/w kursów przysługuje zgodnie z wymogami Konwencji UEFA  

o Wzajemnym Uznawaniu  Kwalifikacji Trenerskich oraz niniejszej Uchwały - Polskiemu Związkowi 

Piłki Nożnej.  

 

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

 

5.1 Wymagane jest, aby uczestnik był obecny na 100% zajęć kursu trenerskiego organizowanego 

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

kursu może zezwolić uczestnikowi na odrobienie opuszczonych części kursu pod warunkiem, że 

łączna nieobecność nie przekracza 10% wszystkich zajęć wynikających z harmonogramu kursu. 

 

5.2 Wszystkie opuszczone zajęcia muszą zostać odrobione na kolejnym/następnym kursie 

na tym samym poziomie przeprowadzonym przez tego samego organizatora lub na innym 

kursie tego samego poziomu w innym WZPN.  

 

6. Uczestnik kursu, który opuścił więcej niż 10% zajęć programowych może być usunięty z kursu. 

 

7. Osoba aplikująca na kurs trenerski może w tym samym czasie złożyć aplikację na jedno 

wydarzenie szkoleniowe organizowane na tym samym poziomie licencji trenerskiej. 

 



8. W tym samym okresie kursant może uczestniczyć tylko w jednym kursie. Uważa się, iż kurs jest 

zakończony w momencie zdania egzaminu końcowego przez kursanta. 

 

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

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

 

10. Uczestnicy kursów trenerskich organizowanych na zasadach określonych w niniejszej uchwale 
otrzymują dyplom i licencję. Zakres publikowanych danych osobowych na dyplomie oraz licencji 
musi być adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów ich 
przetwarzania, zgodnie z art. 5 pkt. 1 lit c) RODO - „minimalizacja danych”. 

11. Uczestnik, o którym mowa ust. 5, ma prawo do poprawki egzaminu końcowego w przeciągu 12 

miesięcy od daty pierwotnego egzaminu końcowego. Koszt pierwszego egzaminu poprawkowego 

wynosi 10% opłaty za dany kurs, a drugiego 15% opłaty za dany kurs.     

 

12. Kursant nie może powtarzać niezaliczonego egzaminu więcej niż dwa razy w ciągu 12 miesięcy 

od daty egzaminu końcowego wynikającego z harmonogramu kursu. 

 

13. W przypadku niezaliczenia egzaminów końcowych kursu, oraz egzaminów poprawkowych, o 

których mowa w pkt.11 kandydat musi ponownie przystąpić do kursu trenerskiego rozpoczynając 

aplikację zgodnie z zasadami wyznaczonymi dla danego poziomu kursu zgodnie z art. 4. Dane 

osobowe kandydata, w tym informacje, o niezaliczeniu egzaminów końcowych do czasu 

ponownego przystąpienia i ukończenia kursu przez kandydata, będą przetwarzane i 

zabezpieczone w systemie Extranet 24 Polskiego Związku Piłki Nożnej, jako Administratora. Na 

podstawie Art. 32 RODO, Administrator systemu wdroży odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka w zakresie 

przetwarzania danych osób aplikujących i uczestniczących w kursach trenerskich.  

 

14. Okres ważności licencji uczestnika kursu, o którym mowa w pkt 11 biegnie od daty pierwszego 

terminu egzaminu końcowego danej edycji kursu zgodnie z harmonogramem. 

 

§ 2 

Nadzór organizacyjno-merytoryczny kursów kształcenia trenerów 
                                           
1.  Organem Polskiego Związku Piłki Nożnej przygotowującym wytyczne dotyczące aspektów 

organizacyjno-merytorycznych kursów i udzielającym zgody na organizację kursów kształcenia 

trenerów jest Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN działający w ramach Komisji 

Technicznej PZPN. 

 

2.  Nadzór nad zgodną z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA realizacją kursów trenerskich, 

organizowanych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, sprawują osoby wyznaczane przez 

Przewodniczącego Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w ramach 

przeprowadzanych hospitacji. 

 

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

i Licencjonowania Trenerów PZPN raportu z odbytej hospitacji w systemie ex24 zgodnie z 

regulaminem. 

 

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

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



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

przez PZPN.  

 

5. Osobami hospitującymi kursy trenerskie orgaznizowane przez WZPN mogą być osoby 

wyznaczone przez Przewodniczącego Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, 

posiadające dyplom trenerski UEFA A lub UEFA PRO.  

 

6. Osoby hospitujące o których mowa w ust.5 otrzymają upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych, lub stosownie do formy współpracy z tymi osobami (forma umowy) zawarte zostaną 
umowy powierzenia przez Administratorów tj. Polski Związek Piłki Nożnej lub właściwy Wojewódzki 
Związek Piłki Nożnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi u Administratorów w zakresie 
nadawania upoważnień lub powierzania danych osobowych do przetwarzania.  
 

§ 3 

Kwalifikacje kadry wykładowców na kursach kształcenia trenerów 
 

1. Zgodnie z art. 13 Konwencji Trenerskiej UEFA, na każdym kursie organizowanym w ramach 

Programu Kursów Trenerskich UEFA mogą wykładać wyłącznie osoby stanowiące 

wykwalifikowaną kadrę Trenerów Edukatorów. 

 

2. Dla uzyskania statusu kwalifikowanego Trenera Edukatora niezbędne jest spełnienie 

następujących warunków: 

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

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

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

d. ukończenie kursu dla Trenerów Edukatorów, 

e. posiadanie ważnej licencji Trenera Edukatora. 

 

3.1. Dla potrzeb uzyskania statusu kwalifikowanego Trenera Edukatora, przetwarzane są dane 
osobowe, o których mowa w pkt. 2 a-e) niniejszego paragrafu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit f) RODO, 
ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora, a ich przetwarzanie musi być adekwatne, stosowne oraz 
ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są przetwarzane. 
 
3.2. Adekwatnie do pkt. 3.1, zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stosuje się 
względem wykładowców, którzy nie posiadają wymaganej licencji UEFA  
i nieposiadających licencji Trenera Edukatora, o których mowa w ust. 5.  
 
4. Licencja Trenera Edukatora wydawana jest zgodnie ze stosowną Uchwałą Zarządu PZPN,  po 

zakończonym kursie dla Trenerów Edukatorów organizowanym przez PZPN lub UEFA i ważna 

przez minimum 3 lata - do 31 grudnia danego roku. W celu przedłużenia licencji Trenera Edukatora 

wnioskodawca jest zobowiązany do udziału w specjalistycznych szkoleniach dla Trenerów 

Edukatorów lub innych szkoleniach organizowanych przez UEFA i PZPN, przeznaczonych dla 

trenerów edukatorów w wymiarze minimum 30 godzin z trzech ostatnich lat.  

 

5. Na wniosek Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, Przewodniczący Zespołu Kształcenia                                             

i Licencjonowania Trenerów PZPN, może zezwolić zgodnie z art. 13. Pkt 2 Konwencji Trenerskiej 

UEFA na prowadzenie wykładów na kursach trenerskich PZPN przez wykładowców nie 

posiadających wymaganych licencji UEFA i nieposiadających licencji Trenera Edukatora. 

 

 



ROZDZIAŁ II 

 

§ 4 

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy 
 

1. Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci 

muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.   

 

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu 

informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  - wniosek 

zawierający: 

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

wnioskodawcy, 

b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem 

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

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

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

praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych 

PZPN obowiązków trenera piłki nożnej. 

3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia 

składania wniosków: 

 
a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,  

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany       kurs 

trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,  

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

d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za 
przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym                              w 
szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego, 
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć 

praktycznych na kursie trenerskim, (ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty 

ważności widniejącej na dokumencie), 

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy, 

h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24, 

i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C, 

GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B). 

 

4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu 

informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych 

osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego 

paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny 

Art.13 RODO.  

 

5. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane 

dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie 

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


przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) 

i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.  

 
ROZDZIAŁ III – KURSY 

 

§ 5  

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA PRO 
 
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA PRO przysługuje wyłącznie Szkole 
Trenerów PZPN. Maksymalna liczba uczestników kursu to 20 osób.  
 

§ 6 
 

Szczegółowe kryteria przyjęć na Kurs Trenerów UEFA PRO 
 

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

która spełnia następujące kryteria: 

1.posiada ważną licencję trenera UEFA A, 

2.posiada udokumentowane doświadczenie min: 

a) dwuletnie doświadczenie trenerskie po uzyskaniu licencji UEFA A, jako pierwszy 
trener na min. trzecim lub czwartym poziomie rozgrywek mężczyzn,  

b)  lub trzyletnie doświadczenie jako pierwszy asystent pierwszego trenera na pierwszym lub 
drugim poziomie rozgrywek mężczyzn, 

c) lub minimum dwuletnie doświadczenie jako pierwszy asystent pierwszego trenera w 
pierwszej reprezentacji Polski lub w reprezentacji Polski U-21 rozgrywek mężczyzn, 

d) lub minimum trzyletnie doświadczenie jako pierwszy trener w reprezentacji Polski 
U16;U17; U18;U19 oraz U20 lub pierwszej reprezentacji Polski kobiet, 

e) lub minimum trzyletnie doświadczenie jako pierwszy trener w CLJ U 18/19 rozgrywek 
męskich, 

f) lub wywalczył awans do I ligi pracując w danym klubie jako pierwszy trener przez okres 
dłuższy niż 1 rundę (runda trwa od 01.07 – do 31.12 danego roku oraz od 01.01- do 30.06 
danego roku) ukończył rozgrywki awansem do I ligi rozgrywek męskich. 

Doświadczenie trenerskie brane jest pod uwagę z ostatnich 7 lat przed datą złożenia wniosku. 
 

3.Pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z następujących działań: 

 

a) oceny doświadczenia trenerskiego, 

b) oceny doświadczenia zawodniczego, 

c)  części teoretycznej, 

d)  rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
§ 7 

 
Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA PRO 

 
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 
1.3 odbycie zagranicznego stażu trenerskiego, 
1.4 zaliczeniu mikrogrup w klubach, 
1.5 pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu, 



1.6 zaliczenie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego składającego się 
 z następujących działań: 

a) obrony pracy dyplomowej, 
b) przedstawienie raportu ze stażu trenerskiego. 

 

2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy minimum pięć osób wyznaczonych przez 

Dyrektora Szkoły Trenerów PZPN po akceptacji Wiceprezesa PZPN ds. szkoleniowych. 

 

§ 8 
 

Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA PRO 
 

Dyplomy i licencje UEFA PRO dla absolwentów kursu wydaje PZPN.   
 

§ 9 

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA Elite Youth A 
 
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA Elite Youth A przysługuje wyłącznie 
Szkole Trenerów PZPN. Maksymalna liczba uczestników kursu to 24 osoby.        

 
§ 10 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA Elite Youth A 

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

2. posiada co najmniej dwuletnie, udokumentowane doświadczenie po ukończeniu kursu 

dyplomowego UEFA A lub UEFA Elite Youth B jako pierwszy trener w piłce nożnej 

jedenastoosobowej w dwóch pełnych rundach rozgrywkowych.  

- lub wywalczył awans do CLJ U 17 lub CLJ U18/19, pracując w danym klubie jako pierwszy trener 

przez okres dłuższy niż 1 rundę (runda trwa od 01.07 – do 31.12 danego roku oraz od 01.01- do 

30.06 danego roku) ukończył rozgrywki awansem do CLJ U 17 lub CLJ U18/19.  

 

3.pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny, składający się z następujących działań: 

a) oceny doświadczenia trenerskiego, 
b) oceny końcowej z kursu UEFA A lub Elite Youth B, 
c) części teoretycznej. 

 

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

jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.  

 
§ 11 

 
Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA Elite Youth A 

 
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 
1.2 prowadzenie dziennika uczestnika kursu, 
1.3 zaliczenie mikrogrup w klubach, 
1.4 zaliczenie wszystkich wyjazdów studyjnych, 



1.5 pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu, 
1.6 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego, składającego się  

z następujących działań: 

a) obrony pracy dyplomowej, 

b) części teoretycznej, 

c) części praktycznej w klubie. 

 

2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy minimum pięć osób wyznaczonych przez 

Dyrektora Szkoła Trenerów PZPN po akceptacji Wiceprezesa PZPN ds. szkoleniowych 

 

 § 12 
 

Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA Elite Youth A 
 

Dyplomy i licencje UEFA Elite Youth A dla absolwentów kursów wydaje PZPN.   
 

§ 13 

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA A 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów UEFA A / maksymalnie 1 raz w roku/ przez Wojewódzki ZPN, pod 
warunkiem spełnienia następujących warunków: 
 
1.Złożenia w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki ZPN do 
Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie, 
poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy 
zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c. listą maksymalnie 24 uczestników kursu. Lista może być uzupełniona do 2 tygodni przed kursem. 
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN. 
 

§ 14 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A 

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

2.posiada udokumentowane doświadczenie jako pierwszy trener w piłce nożnej 

jedenastoosobowej w dwóch pełnych rundach rozgrywkowych, 

3.pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z następujących działań: 

a) oceny doświadczenia trenerskiego, 

b) oceny doświadczenia zawodniczego, 

c) części teoretycznej. 

 

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

zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.  

  
 
 



§ 15 
 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A 
 
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 
1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.4 zaliczenie mikrogrup w klubach, 

1.5 zaliczenie wyjazdu studyjnego, 

1.6 pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu, 

1.7 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się  

z następujących działań: 

a) obrony pracy dyplomowej, 

b) części teoretycznej, 

c) przedstawienia raportu z mikrogrupy, 

d) przedstawienia raportu ze stażów trenerskich, 

e) egzaminu praktycznego w klubie. 

 

2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez 

Przewodniczącego Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów oraz minimum trzy osoby 

delegowane przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, na terenie którego odbywa się kurs. 

 
§ 16 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA A 

 

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

§ 17 

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

 
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA B+A dla byłych zawodników przysługuje 
wyłącznie Szkole Trenerów PZPN.  Maksymalna liczba uczestników kursu to 20 osób.                
 

 
§ 18 

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

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

 
§ 19 

 
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych 

zawodników 
 

1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 
1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 



1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

1.3 zaliczenie dwóch stażów trenerskich, 

1.4 zaliczenie mikrogrup w klubach, 

1.5 zaliczenie wyjazdu studyjnego, 
1.6 pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu, 

1.7 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego, składającego się z: 

a) obrony pracy dyplomowej, 

b) części teoretycznej, 

c) przedstawienia raportu z mikrogrupy, 

d) przedstawienia raportu ze stażów trenerskich, 

e) egzaminu praktycznego w klubie. 

 

2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy minimum pięć osób wyznaczonych przez 
Dyrektora Szkoła Trenerów PZPN po akceptacji Wiceprezesa PZPN ds. szkoleniowych. 

 
§ 20 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA A 

 
Dyplomy i licencje UEFA A dla absolwentów kursów wydaje PZPN.   
 

§ 21 

Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA GOALKEEPER A 
 

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

§ 22 
 

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

1.posiada ważną licencję trenera UEFA B,   

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

UEFA Goalkeeper A oraz 

3.ukończyła kurs i posiada udokumentowany staż pracy z dyplomem Goalkeeper B/UEFA 

Goalkeeper B minimum 2 (dwa) lata przed rozpoczęciem kursu UEFA Goalkeeper A, 

4.były bramkarz reprezentant Polski Reprezentacji A zwolniony jest z posiadania stażu minimum 2 

lat pracy z licencji UEFA GK B, 

5.pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z następujących działań: 

a)  oceny doświadczenia trenerskiego, 
b)  oceny doświadczenia zawodniczego, 
c)  części teoretycznej. 
2.W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu zobowiązany jest zarezerwować 

na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet. 

 

 

 

 

 



§ 23 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA GOALKEEPER UEFA A 
 

1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 
1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika uczestnika kursu, 

1.3 zdanie egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną PZPN, składającego się z 
następujących działań: 
a) oceny dziennika kursanta, 
b) części teoretycznej w klubie, 
c) części praktycznej w klubie. 
 
 
2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy minimum pięć osób wyznaczonych przez  
Dyrektora Szkoła Trenerów PZPN po akceptacji Wiceprezesa PZPN ds. szkoleniowych. 

 
§ 24 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA GOALKEEPER A 

 

Dyplomy i licencje UEFA GOALKEEPER A dla absolwentów wydaje PZPN.   
 

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA Elite Youth B 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów UEFA Elite Youth B / maksymalnie 2 razy w roku/ przez Wojewódzki 
ZPN, pod warunkiem spełnienia następujących warunków: 
 
1.Złożenia w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki ZPN do 
Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie, 
poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy 
zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c. listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniona do 2 tygodni przed kursem. 
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN. 
      

§ 25 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA Elite Youth B 
 

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA Elite Youth B może 
być osoba, która spełnia następujące kryteria: 
 
1.posiada ważną licencję trenera UEFA B, 

2. posiada udokumentowane doświadczenie po ukończeniu kursu dyplomowego UEFA B w 
okresie dwóch rund rozgrywkowych, jako pierwszy trener. 
 
3 pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny, składający się z następujących działań: 

a) oceny doświadczenia trenerskiego, 

b) oceny końcowej z kursu UEFA B, 



c) części teoretycznej. 

 

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

jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.  

 
§ 26 

 
Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA Elite Youth B 

 
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 
1.1.100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2.prowadzenie dziennika uczestnika kursu, 

1.3.zaliczenie mikrogrup w klubach, 

1.4.pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu, 

1.5 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego, składającego się  

z następujących działań: 

a) obrony pracy dyplomowej, 

b) części teoretycznej, 

c) części praktycznej w klubie. 

 

2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez 

Przewodniczącego Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów oraz minimum trzy osoby 

delegowane przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, na terenie którego odbywa się kurs. 

 
§ 27 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA Elite Youth B 

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

§ 28 

Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA B 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów UEFA B przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 
 
1. Złożenia w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki ZPN 
do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie, 
poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz    z niżej wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca                         i 
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c. listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN. 
 

 
 
 
 



§ 29 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B 
 
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, 
która spełnia następujące kryteria: 
  
1.posiada ważną licencję UEFA Futsal B,UEFA C lub GRASSROOTS C oraz 

2.posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego 
UEFA C lub Grassroots C lub PZPN C  w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych, 
 
3.lub zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na co najmniej  IV 

poziomie rozgrywkowym (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B), 

 

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

 

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

zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet. 

 
§ 30 

 
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B 

 
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 
1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika uczestnika kursu, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.4 zaliczenia mikrogrup w klubach, 

1.5 zaliczenie wyjazdu studyjnego, 

1.6 pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu, 

1.7 Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się z: 

a) części teoretycznej, 

b) przedstawienia raportu z mikrogrupy, 

c) przedstawienia raportu ze stażu trenerskiego, 

d) egzaminu praktycznego w klubie. 

 

2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez 

Przewodniczącego Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów oraz minimum trzy osoby 

delegowane przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, na terenie którego odbywa się kurs. 

 
§ 31 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA B 

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

 
 
 
 
 
 



§ 32 

Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA FUTSAL B 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów UEFA Futsal B przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 
 
1. Złożenia w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki ZPN 
do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie, 
poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy 
zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c. listą maksymalnie 30 uczestników kursu. Lista może być uzupełniona do 2 tygodni przed kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN. 
 

§ 33 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA FUTSAL B 
 
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA Futsal B może być 
osoba, która spełnia następujące kryteria: 
  
1.posiada ważna licencję UEFA C, GRASSROOTS C lub Futsal C, 

2.ukończyła kurs i posiada dyplom GRASSROOTS C, UEFA C, PZPN C lub FUTSAL C minimum 

1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA Futsal B, 

3.Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na I lub II poziomie ligi 
męskiej FUTSAL (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B) i  
4.pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej. 

 

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

§ 34 
 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA FUTSAL B 
 
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 
1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.4 zaliczenie mikrogrup w klubach, 

1.5 pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu, 

1.6 Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się z: 

a) części teoretycznej 

b) przedstawienia raportu z mikrogrupy, 

c) przedstawienia raportu ze stażu trenerskiego, 

d) egzaminu praktycznego w klubie. 

 



2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez 

Przewodniczącego Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów oraz minimum trzy osoby 

delegowane przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, na terenie którego odbywa się kurs. 

 
§ 35 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA FUTSAL B 

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

§ 36 

Uprawnienia i warunki organizacji kursów UEFA Goalkeeper B 
 
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA Goalkeeper B przysługuje wyłącznie 
Szkole Trenerów PZPN.  Maksymalna liczba uczestników kursu to 24 osoby.                
 

§ 37 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA Goalkeeper B 
 

1.Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów Goalkeeper B może być 
osoba, która spełnia następujące kryteria: 
  
1.posiada ważną licencję UEFA C lub GRASSROOTS C, 

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

rozpoczęciem kursu UEFA Goalkeeper B, 

3.Uzyska pozytywny wynik egzaminu wstępnego. 

 

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

na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet. 

 

§ 38 
 

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA Goalkeeper B 
 

1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 
1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika uczestnika kursu, 

1.3 zdanie egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną PZPN, składającego się z 
następujących działań: 
a) oceny dziennika kursanta, 
b) części teoretycznej w klubie, 
c) części praktycznej w klubie, 
 
2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy minimum pięć osób wyznaczonych przez 
Dyrektora Szkoła Trenerów PZPN po akceptacji Wiceprezesa PZPN ds. szkoleniowych. 
 

§ 39 
 

Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA Goalkeeper B 
 

Dyplomy i licencje UEFA Goalkeeper B dla absolwentów kursu wydaje PZPN.   
 



§ 40 

Uprawnienia i warunki organizacji kursów GRASSROOTS C/UEFA C 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów Grassroots C przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 
 
1. Złożenia w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki ZPN 
do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie, 
poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy 
zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c. listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN. 
 

§ 41 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów GRASSROOTS C/UEFA C 
 
Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone 

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

 
§ 42 

 
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów GRASSROOTS C/UEFA C 

 
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 
1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika uczestnika kursu, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.4 zaliczenia mikrogrup w klubach, 

1.5 Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się z: 

a) części teoretycznej /część pisemna i część ustna/, 

c) przedstawienia raportu ze stażu trenerskiego, 

d) egzaminu praktycznego w klubie,  

 

2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez 

Przewodniczącego Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów oraz minimum trzy osoby 

delegowane przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, na terenie którego odbywa się kurs. 

 
§ 43 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich GRASSROOTS C/UEFA C 

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

 
 



§ 44 

Uprawnienia i warunki organizacji kursów Futsal C 
 

Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów Futsal C przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 
 
1. Złożenia w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki ZPN 
do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie, 
poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy 
zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c. listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN. 
 

§ 45 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Futsal C 
 

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

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

 
§ 46 

 
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Futsal C 

 
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 
1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika uczestnika kursu, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się  

z następujących działań /część pisemna i część ustna/: 

a) części teoretycznej, 

b) części praktycznej, 

c) przedstawienia raportu ze stażu trenerskiego. 

 

2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez 

Przewodniczącego Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów oraz minimum trzy osoby 

delegowane przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, na terenie którego odbywa się kurs. 

 
§ 47 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich Futsal C 

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

 
 



§ 48 

Uprawnienia i warunki organizacji kursu GRASSROOTS D 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów GRASSROOTS D przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 
 
1. Złożenia w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki ZPN 
do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie, 
poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy 
zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c. listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   
2. Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN. 
 

§ 49 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów GRASSROOTS D 
  
Kandydatem na kurs trenerów GRASSROOTS D może być osoba, która spełnia warunki formalne. 

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

 

§ 50 
 

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów GRASSROOTS D 
 

1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 
1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego (część pisemna – test). 

 

2.W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczą minimum trzy osoby delegowane przez 

Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, na terenie którego odbywa się kurs. 

 
§ 51 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich GRASSROOTS D 

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

 
§ 52 

 
Załączniki 

 
Schemat kształcenia oraz szczegółowe zasady dot. wysokości odpłatności za poszczególne kursy, 
wysokości stawek dla wykładowców, zostały określone w załącznikach do niniejszej Uchwały:  
nr 1  – Schemat kształcenia trenerów  
nr 2  – Wysokość opłat za kursy 
nr 3  – Stawki wynagrodzeń wykładowców  
nr 4  – Stawki egzaminatorów na kursach 



nr 5  – Czas trwania kursu i liczba kursów w danym ZPN 
nr 6     – Wzór zgody oraz realizacja obowiązku informacyjnego Art. 13 i 14 RODO. 
 
 
II. Traci moc Uchwała Zarządu PZPN nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku  dot.  organizacji kursów 

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

Grassroots UEFA).  

 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
IV. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa  
i ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 
 
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 
 
 
                                                                                                            Prezes PZPN Cezary Kulesza  
 

 

 

 

 

  



 

 

Zał. 1  

Schemat kształcenia trenerów 

  



Zał. 2  

Wysokość opłat za kursy trenerskie 

WYSOKOŚĆ OPŁAT* ZA KURSY TRENERSKIE PZPN 

Rodzaj kursu Kwota netto (+VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami) 

UEFA PRO* 18000 zł 

UEFA Elite Youth A* 5300 zł 

UEFA A 4000 zł 

UEFA B+A dla byłych 
profesjonalnych zawodników 

zawodników* 

10000 zł 

UEFA Elite Youth B 1800 zł  

UEFA B 2500 zł 

UEFA C/ Grassroots C 1000 zł 

UEFA Goalkeeper A* 6000 zł 

UEFA Goalkeeper B* 3500 zł 

UEFA Futsal B 2500 zł 

Futsal C 1000 zł  

*kursy organizowane wyłącznie w SzkoleTrenerów PZPN 

 

Zał.3  

Stawki wynagrodzeń wykładowców*  

 UEFA C 
Futsal C 

UEFA B 
Elite Youth B 

Futsal B 

UEFA A 

Wynagrodzenia dla 
edukatorów 

80 - 110 zł 90 - 130 zł 100 - 150 zł 

Mikrogrupy (za wyjazd) 320 - 440 zł 360 - 520 zł 300 - 450 zł 

 

Podane stawki są maksymalnymi stawkami brutto.  

Dodatkowo przysługuje zwrot kosztów dojazdu wykładowcy /stawka zwrotu kosztu 

dojazdu zgodna z uchwałą obowiązującą na terenie organizatora kursu. 

 



Zał.4  

Stawki egzaminatorów na kursach 

 
UEFA C 
Futsal C 

UEFA B 
Elite Youth B 

Futsal B 
UEFA A 

Egzaminy końcowe (dzień) 480 – 660 zł 
 

(1 dzień) 

540 – 780 zł 
(x 2 dni) 

700 – 1050 zł 
(x 2 dni) 

Egzaminy praktyczne 160 - 220 zł 180 - 260 zł 200 - 300 zł 

Podane stawki są maksymalnymi stawkami brutto. 

Dodatkowo przysługuje zwrot kosztów dojazdu wykładowcy /stawka zwrotu kosztu 

dojazdu zgodna z uchwałą obowiązującą na terenie organizatora kursu. 

 

Zał.5  
 
Czas trwania kursu i liczba kursów w danym ZPN 
 

 
 
Rodzaj kursu 

Minimalny 
czas 
trwania 
kursu 

Maks. 
liczba 
kursów w 
roku 

Maks. liczba 
uczestników                        
na kursie 

Możliwość 
organizacji 
kursów na 
zakładkę 

UEFA A 9 miesięcy 1 24 nie 

UEFA Elite Youth B 4 miesiące 2 32 nie 

UEFA B 5 miesięcy 2 32 nie 

GRASSROOTS 
C/UEFA C 

3 miesiące dowolna 32 tak 

Grassroots D 1 miesiąc dowolna 32 tak 

UEFA Futsal B 5 miesięcy 1 30 nie 

Futsal C 3 miesiące dowolna 32 nie 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. 6 
 
Wzór zgody oraz realizacja obowiązku informacyjnego Art. 13 i 14 RODO. 

 
ZGODY OBLIGATORYJNE:  

TAK    NIE 

W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 

1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa (dalej PZPN) moich danych osobowych w związku 

z udziałem w Kursie Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej zgodnie z Wymogami 

Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA (dalej Kurs), w tym w 

celach elektronicznej rejestracji na Kurs w systemie Extranet/PZPN24 oraz 

portalu www.laczynaspilka.pl, prowadzenia komunikacji elektronicznej 

związanej z Kursem a także  

w celu informowania mnie o projektach PZPN realizowanych w ramach działań 

statutowych. 

TAK    NIE 

W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej Prawo autorskie) wyrażam 

zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas Kursu oraz udzielam 

nieodpłatnej licencji nie ograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie na 

wykorzystanie utrwalonego wizerunku dla celów Kursu oraz działalności 

statutowej PZPN, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej.  

 

TAK    NIE 

W rozumieniu Prawa autorskiego wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, 

powielanie  

i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych 

zawierających mój wizerunek i moje wypowiedzi, utrwalonych podczas realizacji 

Kursu jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, wyłącznie na potrzeby 

promocji Kursu oraz PZPN. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest 

ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

 

TAK    NIE 

W rozumieniu Prawa autorskiego wyrażam zgodę, aby dla potrzeb realizacji 

działań informacyjno-promocyjnych Kursu oraz PZPN,  mój wizerunek mógł być 

użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji (obraz, dźwięk  

i nagrania), a także zestawiony z wizerunkami innych osób, mógł być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i 

dźwiękowe z  moim udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 

dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia - bez 

obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie pola 

eksploatacji w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie. 

http://www.laczynaspilka.pl/


 

ZGODY DOBROWOLNE: 

TAK    NIE 

               Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polskiego Związku Piłki Nożnej                                        

z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa 

informacji handlowych drogą elektroniczną. 

TAK    NIE 

               Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą 

elektroniczną, pochodzących od podmiotów współpracujących z Polskim 

Związkiem Piłki Nożnej. Przez podmioty współpracujące rozumie się w 

szczególności podmioty, z którymi Polski Związek Piłki Nożnej ma zawarte 

umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) 

informuję, że:  

1) Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z 

siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7, 02-366 Warszawa 

(dalej jako „PZPN”). 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan 

kontaktować  

z wyznaczonym przez PZPN inspektorem ochrony danych: 

 mailowo: daneosobowe@pzpn.pl, 

 korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 

roku 7, 02-366 Warszawa. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO w celu realizacji umowy (umowy o świadczenie usługi Kursu), której 

Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed 

zawarciem umowy. 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

− wyrażona przez Panią/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

− konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków i 

uprawnień wynikających z umowy zawartej między stronami – art. 6 ust. 1 

lit. b RODO, 



− konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków 

prawnych wynikających  

z ustawy Kodeks cywilny oraz obowiązków związanych z rozliczeniami 

finansowymi, w tym podatkowymi – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

− prawnie uzasadniony interes Administratora danych związany z 

ewentualną koniecznością odpierania lub realizacji roszczeń 

cywilnoprawnych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych szczególnych 

kategorii oraz danych dotyczących wyroków skazujących i czynów 

zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy 

o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w 

związku z Art. 6 ust. 1 RODO 

6) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków 

oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne 

dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie 

niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 

wskazanym przepisami prawa, jak również przez okres trwania wymagalności 

ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od 

rozwiązania lub zakończenia umowy – zgodnie z ogólnym terminem 

przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych.  

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz 

prawo do cofnięcia zgody. 

9) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie 

w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub 

przepis prawa (wymóg ustawowy). 

11) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, 

a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 
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Uchwała  nr III/30  z dnia 9 lutego 2022 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie  przyjęcia Regulaminu Szkoły Trenerów PZPN  
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się Regulamin Szkoły Trenerów PZPN, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Traci moc Uchwała nr X/275 z dnia 4 października 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Szkoły Trenerów PZPN. 

 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

           Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 

  



 

 
REGULAMIN SZKOŁY TRENERÓW  

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

 
I. ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA REGULAMINU 

 
§ 1. 

Przedmiot Regulaminu 
 

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

§ 2. 
Zakres zastosowania Regulaminu 

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

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

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

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

egzaminu; 
b) skreślenia z listy uczestników kursu; 
c) relegowania (usunięcia) ze Szkoły.  

 
II. SZKOŁA 

 
§ 3. 

Organizacja Szkoły 
 

1. Szkoła należy do Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej: 
„PZPN”), będącego polskim związkiem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.). 

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

3. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły, powoływany na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. 
szkoleniowych przez Prezesa PZPN.  Dyrektorowi Szkoły przysługują uprawnienia 
związane z prowadzeniem, organizacją i kierowaniem Szkołą, niezastrzeżone do 
kompetencji innych podmiotów lub organów Szkoły. 

4. Organem nadzorującym działalność Szkoły jest Rada Szkoły Trenerów PZPN, składająca 
się z 5 członków Powołanych przez Zarząd PZPN. 
Do kompetencji Rady Szkoły Trenerów PZPN należy: 

1) opiniowanie i zatwierdzanie programów i planów nauczania,  
2) zatwierdzanie projektu rocznego preliminarza Szkoły, 
3) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością Dyrektora Szkoły, 
4) rozpatrywanie zażaleń i skarg na decyzje Dyrektora Szkoły,  
5) realizowanie innych funkcji zleconych przez Zarząd PZPN. 

5. Na pierwszym posiedzeniu Rada Szkoły Trenerów PZPN wybiera ze swojego grona 
Przewodniczącego i Sekretarza. 

6. Zasady przeprowadzania obron prac dyplomowych oraz egzaminów wstępnych i 
końcowych na kursach trenerskich w Szkole Trenerów PZPN określa odrębna uchwała 
Zarządu PZPN. 



 
§ 4. 

Zadania i cele Szkoły 
 

1. Szkoła prowadzi specjalistyczne kursy w zakresie kształcenia i licencjonowania trenerów 
piłki nożnej. Szkoła może prowadzić także inne kursy związane z piłką nożną. 

2. Zasadniczym celem działania Szkoły jest kształcenie i licencjonowania trenerów piłki 
nożnej. 

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

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

 
§ 5. 

Finansowanie Szkoły  
 

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

ze środków celowych, w szczególności dotacji budżetowych lub samorządowych. 
 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KURSÓW 
 

§ 6. 
Warunki uczestnictwa w kursach 

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

zostali zakwalifikowani i pozytywnie przeszli etap egzaminów wstępnych zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami PZPN i UEFA, w szczególności z Uchwałą nr 
X/218 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji kursów 
kształcenia trenerów piłki nożnej kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO oraz 
Konwencją Trenerską UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich i 
programu kształcenia trenerów UEFA. W innych kursach prowadzonych w Szkole mają 
prawo uczestniczyć osoby, które spełnią wymagania i warunki uczestnictwa określone 
odrębnie przez Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły Trenerów PZPN. 

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

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

b) minimum średnie wykształcenie.  
 

§ 7. 
Prawa uczestników kursów 

 
1. Uczestnicy kursów są uprawnieni do: 

a) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z odpowiednim programem kształcenia; 
b) korzystania z biblioteki i czytelni AWF. 

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

 
 
 
 
 



§ 8. 
Obowiązki uczestników kursów 

 
1. Podczas pobytu w Szkole i uczestniczenia w kursach ich uczestnicy są zobowiązani  

do: 
a) przestrzegania dyscypliny wewnętrznej Szkoły; 
b) obecności, punktualności oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 
c) systematycznego podnoszenia swojej wiedzy; 
d) dbania o wizerunek Szkoły i PZPN; 
e) udziału w zajęciach w jednolitych strojach Szkoły oraz obuwiu sportowym, o ile takie 

zostały im wydane przez PZPN. 
2. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia przez uczestnika kursu zapisów 

niniejszego regulaminu, a w szczególności przekroczenia 10% nieobecności 
(usprawiedliwionych) ogólnej liczby godzin zajęć lub braku terminowej wpłaty czesnego, 
uczestnik kursu zostanie relegowany (usunięty) ze Szkoły i skreślony z listy uczestników 
kursu oraz w konsekwencji traci prawo do otrzymania licencji, zaświadczenia, certyfikatu 
lub dyplomu. W powyższym przypadku uczestnik nie ma prawa do zwrotu wniesionych 
opłat. Decyzję o relegowaniu uczestnika kursu ze Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.  

3. Uczestnik kursu z chwilą jego ukończenia przenosi na PZPN bez konieczności składania 
odrębnego oświadczenia nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wszelkich dzieł 
stworzonych przez niego w czasie kursu (np. prac, prezentacji, innych materiałów 
stworzonych podczas zajęć w Szkole), zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, ze zm.). 

4. Ponadto, z chwilą rozpoczęcia udziału w kursie jego uczestnik wyraża, nieodpłatnie, 
bezwarunkową i nieodwołalną, zgodę (w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, ze 
zm.) na utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne wykorzystanie jego 
wizerunku oraz imienia i nazwiska przez Szkołę i przez PZPN, bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych, w zakresie określonym w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, ze zm.), do 
wszelkich celów związanych z działalnością Szkoły i z działalnością statutową PZPN (w 
tym na potrzeby promocji Szkoły lub PZPN), wszelkimi znanymi technikami i na wszelkich 
znanych nośnikach (w szczególności w sieci Internet – na wszelkich stronach 
internetowych Szkoły lub PZPN oraz we wszelkich mediach społecznościowych Szkoły lub 
PZPN).  

 
§ 9. 

Opłaty i koszty 
 

1. Uczestnicy kursów są zobowiązani do terminowej wpłaty czesnego. Uczestnik kursu 
uiszcza czesne w terminie i na rachunek wskazany przez Dyrektora Szkoły. W drodze 
indywidualnej decyzji Dyrektora Szkoły czesne może zostać wpłacone przez Uczestnika 
kursu w ratach.  

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

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 10. 

Dane osobowe 
 

1. Uczestnicy dla celów związanych z udziałem w kursie zobowiązani są do przekazania 
swoich danych osobowych i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, 
którym jest PZPN jako organizator Szkoły.  

2. Przetwarzanie danych każdej osoby korzystającej z praw uczestnika kursu prowadzonego 
w Szkole następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu 



Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. 
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO). 

3. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej. 
 

§ 11. 
Interpretacja Regulaminu 

 
1. Przepisy Regulaminu należy interpretować i stosować zgodnie z zadaniami i celami Szkoły. 
2. Dokonywanie wiążącej wykładni Regulaminu należy do kompetencji Zarządu PZPN. 

 
§ 12. 

Zmiana Regulaminu 
 

Dokonywanie zmian Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu PZPN. 
 

§ 13. 
Ustalenia końcowe 

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

 
            Prezes PZPN Cezary Kulesza  
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Uchwała nr III/31 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie Programu kursów kształcenia ustawicznego Trenerów Edukatorów PZPN 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.Zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA, Uchwały Zarządu PZPN w sprawie 

organizacji kursów trenerskich, Polski Związek Piłki Nożnej postanawia przyjąć program 

kształcenia ustawicznego Trenerów Edukatorów PZPN w celu zapewnienia wysokiego poziomu 

kształcenia trenerów na kursach trenerskich organizowanych w strukturach PZPN. 

§ 1 

Cel Uchwały 

Do podstawowych celów uchwały w sprawie programu kształcenia ustawicznego Trenerów 

Edukatorów PZPN należą:  

a/ realizacja wytycznych Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Uchwały w sprawie organizacji kursów 

trenerskich, dotyczących konieczności zabezpieczenia wysokokwalifikowanej kadry Trenerów 

Edukatorów na tych kursach,  

b/ przygotowanie kadry Trenerów Edukatorów wojewódzkich ZPN do organizowania i prowadzenia 
kursów trenerskich zgodnie z wymogami UEFA i PZPN, 

c/ umożliwienie uzyskania kwalifikacji Trenera Edukatora PZPN trenerom z wieloletnim stażem 
pracy szkoleniowej i dydaktycznej,   

d/ ukształtowanie wśród Trenerów Edukatorów PZPN filozofii pracy w duchu odpowiedzialności za 

wysoki poziom organizacyjny i dydaktyczny kursów trenerskich organizowanych w strukturach 

PZPN oraz przestrzegania zasad etyki i wzajemnego szacunku. 

§ 2 

Założenia organizacyjno-programowe 

1.Program kursów kształcenia ustawicznego Trenerów Edukatorów PZPN realizuje Departament 

Szkolenia PZPN i Reprezentacji Młodzieżowych PZPN poprzez organizację w Szkole Trenerów 

PZPN w Białej Podlaskiej, minimum jednego w roku kalendarzowym kursu kształcenia 

ustawicznego Trenerów Edukatorów PZPN, którego harmonogram winien zawierać minimum 25 

godzin zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w ciągu 3 dni.                                                                                                                                              

2.  Program kursów kształcenia ustawicznego Trenerów Edukatorów PZPN ma na celu:                                                                                                                                                                                       

a/  przekazanie uczestnikom programu niezbędnego zasobu wiedzy z zakresu organizacji i 
zarządzania kursami trenerskimi, przepisów prawnych dotyczących kształcenia i licencjonowania 
trenerów,                                                                                                  

b/  ukształtowanie wśród uczestników programu profilu kształcenia trenerów i szkolenia piłkarzy 
przyjętego przez PZPN / obowiązującego w PZPN,        

c/  stworzenie uczestnikom programu możliwości do zapoznania się z najnowszymi trendami w 
edukacji trenerów i szkoleniu piłkarzy,                            

d/  stworzenie platformy do prezentacji i wymiany doświadczeń z zakresu pracy edukacyjnej i 
szkoleniowej.                                                                                                                                                                



3. Program kursów kształcenia ustawicznego Trenerów Edukatorów PZPN podlega każdego roku 

zatwierdzeniu przez Komisję Techniczną PZPN.  

4. Uczestnicy kursów kształcenia ustawicznego Trenerów Edukatorów PZPN zobowiązani są do 

aktywnego udziału w przygotowaniu i realizacji programu kursów a następnie do wdrażania 

uzyskanej wiedzy w pracy edukacyjnej na kursach trenerskich organizowanych w strukturach 

PZPN oraz WZPN. 

5. Uczestnicy kursów kształcenia ustawicznego Trenerów Edukatorów PZPN otrzymują po 

zakończeniu szkolenia bezpłatne dyplomy i licencje na okres minimum 3 lat, do 31 grudnia danego 

roku. 

§ 3 

Założenia finansowe 

1.Finansowanie kursów w ramach Programu kształcenia ustawicznego Trenerów Edukatorów 

PZPN realizowane jest w całości z budżetu Departamentu Szkolenia i Reprezentacji Narodowych 

PZPN i obejmuje:                                 

- koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz kadry wykładowców,                                   

- koszty dojazdu i wynagrodzenia kadry wykładowców,                                                                                

- koszty kompletów ubiorów sportowych dla uczestników. 

2. Środki finansowe na ten cel pozyskiwane są m.in. z corocznego funduszu celowego na 

kształcenie trenerów wnoszonego do PZPN przez UEFA.   

§ 4 

Kryteria kwalifikacji uczestników programu 

1.  Kandydatów do udziału w kursie w ramach Programu kształcenia ustawicznego Trenerów 

Edukatorów PZPN zgłaszają do Komisji Technicznej PZPN wojewódzkie ZPN-y oraz Zespół 

Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, kierując się następującymi kryteriami:     

 

- w kursie mogą uczestniczyć: kierownicy kursów trenerskich wojewódzkich ZPN, trenerzy z 

doświadczeniem zawodowym w pracy szkoleniowej, trenerzy legitymujący się wieloletnią pracą na 

polu kształcenia kadr trenerskich,    

 - w kursie mogą uczestniczyć trenerzy praktykujący biorący udział w projektach szkoleniowych 

realizowanych przez PZPN,                                                                                              

- kandydaci muszą reprezentować przygotowanie fizyczne umożliwiające aktywny udział w 

zajęciach praktycznych,                                                                                                                                       

- Wojewódzki Związek Piłki Nożnej może zgłosić na kurs maksimum 2 kandydatów,    

- Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może zgłosić na kurs 16 kandydatów.                                             



2. Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w danym kursie, na wniosek 

Przewodniczącego Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów,  zatwierdza Przewodniczący 

Komisji Technicznej PZPN i Dyrektor Sportowy PZPN.   

§ 5 

Zasady przedłużenia licencji Trenera Edukatora PZPN 

1.W celu przedłużenia licencji Trenera Edukatora PZPN wnioskodawca jest zobowiązany do 

udziału w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez UEFA i PZPN, przeznaczonych dla 

Trenerów Edukatorów PZPN w wymiarze minimum 30 godzin z trzech ostatnich lat. /min 10 godzin 

rocznie/. 

2.Trener Edukator PZPN po przedłużeniu licencji raz na 3 lata otrzymuje sprzęt sportowy, 

zgodnie z § 3 pkt.1 niniejszej uchwały. 

 

II.Traci moc Uchwała nr VIII/122 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie Programu kursów kształcenia ustawicznego Trenerów Edukatorów PZPN 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

  



32 
Uchwala nr III/32 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 

sprawie zmiany Uchwały nr VI/138 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Ligi Makroregionalnej U-19 na sezon 

2018/2019 i następne 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr VI/138 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Ligi Makroregionalnej U-19 na 

sezon 2018/2019 i następne: 

1. Ilekroć w uchwale pojawia się sformułowanie Departament Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN zastępuje się je sformułowaniem Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

 
2. W Art. 3 skreśla się ust. 1. 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                           Prezes PZPN Cezary Kulesza   



 

tj. U nr VI/138 z 14.07.2018 r 

zm. U. nr II/22 z 15.02.2021 r. 

zm. U. nr IV/70 z 29.04.2021 r. 

zm. U. nr VII/129  z 17.08.2021 r. 

zm. U. nr III/32 z 09.02.2022 r. 

 

 

Uchwała nr VI/138 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Ligi Makroregionalnej U-19 na sezon 2018/2019 i następne 

 

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

I. Przyjmuje się Regulamin Ligi Makroregionalnej U-19 na sezon 2018/2019 i następne w 

następującym brzmieniu: 

 

Regulamin Ligi Makroregionalnej U-19 na sezon 2018/2019 i następne 

 

Art. 1 

1. W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej U-19 (dalej: LM U-19) organizowanej w rundzie wiosennej 

danego sezonu, uczestniczą 32 kluby w 4 grupach, wyłonione w wyniku rywalizacji w 

poszczególnych Ligach Wojewódzkich w kategorii U-19 w rundzie jesiennej danego sezonu. 

2. Współzawodnictwo w rozgrywkach odbywać się będzie wg. następującej formuły: 

I. Runda jesienna - 16 Lig Wojewódzkich w kategorii U-19 prowadzonych przez Wojewódzkie 

Związki Piłki Nożnej wg. regulaminów opracowanych przez te ZPN: 

a. Zasady rozgrywek poszczególnych Lig Wojewódzkich, terminarze oraz regulaminy 

rozgrywek zostaną opracowane przez właściwe Wojewódzkie ZPN. 

b. Po rozegraniu wszystkich meczów rundy jesiennej, drużyny które zajmą miejsca 1 i 2 w 

tabelach poszczególnych Lig Wojewódzkich, awansują do rozgrywek Ligi 

Makroregionalnej U-19, w której będą występować w rundzie wiosennej danego sezonu. 

c. W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1. lub 2 miejsce w tabeli końcowej rundy 

jesiennej, z udziału w rozgrywkach LM U-19, prawo udziału w rozgrywkach uzyska 

drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach danej Ligi Wojewódzkiej. 

d. Zasady uzupełnienia składu poszczególnych Lig Wojewódzkich po rundzie jesiennej, 

zostaną opracowane przez właściwe ZPN. 



II. Runda wiosenna - LM U-19 prowadzona przez PZPN. 

a.W rozgrywkach uczestniczą 32 kluby w czterech grupach (8 w każdej grupie): 

Grupa A  

• Łódzki  ZPN 

• Mazowiecki  ZPN 

• Podlaski  ZPN 

• Warmińsko-Mazurski  ZPN 

Grupa B  

• Kujawsko-Pomorski  ZPN 

• Pomorski  ZPN 

• Wielkopolski  ZPN 

• Zachodniopomorski  ZPN 

Grupa C  

• Dolnośląski  ZPN 

• Lubuski  ZPN 

• Opolski  ZPN 

• Śląski  ZPN 

Grupa D  

• Lubelski   ZPN 

• Małopolski  ZPN 

• Podkarpacki  ZPN 

• Świętokrzyski  ZPN 

  

b.Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, 

jedno jako gość; 

c.Po rozegraniu wszystkich meczów rundy wiosennej, drużyny które zajmą 1. miejsca w 

tabelach poszczególnych grup, awansują do rozgrywek CLJ U-18 w następnym sezonie. 

d.W sytuacji, gdy 1. miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy zajmie drużyna klubu, który 

występował w rozgrywkach CLJ U-18 w tym samym sezonie, awans do rozgrywek CLJ U-18 

w następnym sezonie uzyska drużyna klubu zajmującego kolejne miejsce w tabeli rozgrywek 

danej grupy LM U-19, który nie występował w rozgrywkach CLJ U-18 w tym samym sezonie. 

3. W rozgrywkach LM U-19 mogą brać udział zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym w 

którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 19 lub 18 rok życia, potwierdzeni do klubu 

przez macierzysty związek piłki nożnej oraz uprawnieni do gry w systemie Extranet przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. Dopuszcza się udział w rozgrywkach 

zawodników, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie rozgrywek 

kończą 17 rok życia i młodszych, po uzyskaniu pozytywnej opinii przychodni sportowo-



lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału 

zawodnika w rozgrywkach LM U-19. 

4. Czas trwania zawodów LM U-19 wynosi 2 x 45 min z przerwą do 15 minut. 

 

Art. 2 

1. Rozgrywki LM U-19 prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

2. Rozgrywki LM U-19 prowadzone są w terminach ustalonych przez Zarząd PZPN.  

3. W celu sprawnego prowadzenia rozgrywek LM U-19 organ prowadzący rozgrywki oraz kluby w 

nich uczestniczące zobligowane są do korzystania z funkcjonalności systemu Extranet PZPN. 

Dotyczy to w szczególności: 

a. definiowania rozgrywek; 

b. uprawniania zawodników do gry na podstawie wystąpień klubów dokonywanych za 

pośrednictwem systemu extranet; 

c. wprowadzania przez kluby do systemu terminów meczów i składów meczowych;   

d. dokonywania obsad sędziowskich; 

e. weryfikacji meczów. 

 

Art. 3 

1. Skreślony 

2. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące dokumenty: 

a) protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest 

nieważna, nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, 

sędziemu nie wolno prowadzić meczu; 

b) protokoły wypełnione przez oba zespoły w systemie extranet, podpisane przez kapitanów i 

kierowników drużyn; 

c) potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich, 

d) aktualne licencje trenerów prowadzących drużyny;  

3. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby medycznej na 

zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej 

pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu 

pomocy). 

4. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami 

wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu 

stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych.  



Art. 4 

1. Zawody LM U-19 rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z 

niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.  

2. Uczestnicząc w rozgrywkach LM U-19 kluby zobowiązane są:  

a) a.przestrzegać Przepisów Gry oraz innych regulaminów PZPN,  

b) b.przestrzegać zasad fair play,  

c) c.wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  

d) d.przekazać na żądanie w terminie wskazanym przez Polski Związek Piłki Nożnej zdjęcia i 

statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu, zdjęcia stadionu, a 

także inne informacje wymagane przez Polski Związek Piłki Nożnej do celów 

promocyjnych, 

e) e.przekazać na żądanie w terminie i formacie wskazanym przez Polski Związek Piłki Nożnej 

zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych (koszulki, spodenki, getry, w 

tym stroje bramkarzy).  

3. PZPN nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy 

klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN. 

4. Mecze LM U-19 mogą być rozgrywane na stadionach wyposażonych w boiska o nawierzchni 

naturalnej, sztucznej lub hybrydowej o wymiarach nie mniejszych niż 100 x 60 m,  zweryfikowanych 

do rozgrywek IV ligi lub wyższej klasy rozgrywkowej, z wyłączeniem postanowień z zakresu 

minimalnej liczby miejsc siedzących dla publiczności. 

5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 

rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inny stadion 

spełniający wymogi o których mowa powyżej. 

6. Na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek LM U-19, kluby przekazują do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN protokoły weryfikacji boisk, na których będą rozgrywane mecze LM 

U-19. Dodatkowy egzemplarz powinien znajdować się w szatni sędziowskiej. 

Art. 5 

1. W rozgrywkach LM U-19 mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez właściwy 

Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni do gry w systemie Extranet. 

2. W zakresie uprawniania zawodników mają zastosowanie przepisy Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 

lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad 

zmian przynależności klubowej oraz inne przepisy PZPN.  

3. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 

ewidencję żółtych i czerwonych kartek.  



4. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek LM U-19, kluby muszą wystąpić o 

uprawnienie do gry co najmniej 11 zawodników. 

Kluby mogą wystąpić o uprawnienie do gry dowolnej liczby zawodników. 

5. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry w LM U-19 następuje wyłącznie za 

pośrednictwem systemu Extranet. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny 

sposób niż za pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 

Wraz z wystąpieniem o uprawnienie zawodnika do gry, klub zobowiązany jest przekazać, za 

pośrednictwem systemu extranet, deklarację gry amatora lub kontrakt o profesjonalne uprawianie 

piłki nożnej.   

 6. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych do gry dowolna liczba zawodników 

- cudzoziemców, przy czym w każdym meczu LM U-19, w danej drużynie, może występować 

równocześnie na boisku tylko 2 zawodników-cudzoziemców. 

7.  Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.  

Art. 6 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych 

numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący w 

pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – powinni 

być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole.  

2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może 

przebywać najwyżej 7 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane do sprawozdania 

meczowego.  

3. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych.  

4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery, wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem 

koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości.  

5. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają w Departamencie 

Rozgrywek Krajowych PZPN informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, 

nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do niezwłocznego 

powiadamiania o wszelkich zmianach teleadresowych.  

Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację, której 

wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie. Zasady 

doboru strojów na dany mecz oraz procedurę postepowania w przypadku zbieżności kolorów 



strojów obu drużyn regulują postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Przepisy Gry.  

7. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 

systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 

złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.  

8. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani 

do protokołu z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą niż 11 liczbą zawodników, 

jednak nie mniejszą niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie 

zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.  

9. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników do 

sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i 

czerwonymi kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla 

swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym 

podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie).  

10. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 

tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w czasie 

przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.  

11. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje 

wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu 

zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.  

12. Sędziowie zobowiązani są zamieścić w systemie Extranet, za pośrednictwem wiadomości 

tekstowej SMS, informację o wyniku meczu w terminie 15 minut po zakończeniu zawodów. 

13. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdanie Sędziego z zawodów  

w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania 

kolejek ligowych w układzie sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany 

wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po 

zakończeniu spotkania. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o 

których mowa w ust. 8, sędzia jest zobowiązany przechowywać przez okres 12-miesięcy i 

okazywać na żądanie PZPN.  

 

 

 



Art. 7 

Drużyny biorące udział w rozgrywkach LM U-19 uprawnione są do wymiany siedmiu zawodników 

przez cały okres trwania gry.  

Art. 8 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 

regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy 

dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w 

najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie 

rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności 

siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy, gdy pozwalają na to warunki, 

spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.  

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do zasady, 

organ prowadzący rozgrywki, który także ustala termin dokończenia (rozegrania) zawodów. 

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu ponosi gospodarz spotkania. 

4. W przypadku podjęcia przez organ prowadzący rozgrywki decyzji o dokończeniu zawodów 

przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym terminie 

są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  

a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów,  

z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,  

b. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,  

c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry  

w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

• którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 

czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,  

• którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach 

występują w chwili dokańczania zawodów,  

• którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości 

kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę kartek 

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek 

odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych 

zawodach.  

 



 

 

Art. 9 

Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść jednej z drużyn, zgodnie z 

postanowieniami § 7 ust. 6, 8, 9 i 12 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN 

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

Art. 10 

1. W rozgrywkach LM U-19 kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych 

punktów. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego 

wyniku:  

• 3 punkty za zwycięstwo  

• 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis)  

• 0 punktów za spotkanie przegrane  

 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, kolejność miejsc w 

tabeli ustalana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 

2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

Art. 11 

Zasady udziału zawodników, w jednym terminie, w meczach różnych drużyn tego samego klubu 

regulują postanowienia § 4 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

Art. 12 

1. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody LM U-19, klub, niezależnie od sankcji 

określonej w Art.9 ust.1 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 1.000,00- zł (tysiąc 

złotych).  

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

spotkań, zostanie automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i nie będzie mogła uczestniczyć   

w rozgrywkach LM U-19 w kolejnym sezonie . 

3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:  

a. w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych 

spotkań tej drużyny,  



b. w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane 

na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla 

przeciwników.  

Art. 13 

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje 

się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

2. Bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodników w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej nie jest 

uwzględniany w bilansie początkowym rozgrywek LM U-19. 

3. Zawodnik, który w czasie zawodów LM U-19 otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie 

automatycznie ukarany według następujących zasad: 

a. przy czwartym ostrzeżeniu - jeden mecz dyskwalifikacji, 

b. przy ósmym ostrzeżeniu - jeden mecz dyskwalifikacji, 

c. przy dwunastym ostrzeżeniu - kara dyskwalifikacji dwóch meczów, 

d. przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - kara 

dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów. 

4. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, 

szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie 

dla każdej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczą drużyny danego klubu. 

5. Zawodnik, który w czasie zawodów LM U-19 zostanie wykluczony przez sędziego z gry – w 

konsekwencji otrzymania samoistnej czerwonej kartki zostaje automatycznie zawieszony (ukarany 

dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w tych rozgrywkach do czasu rozpatrzenia sprawy i 

wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.  

6. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 

rozgrywek, w której została wymierzona (LM U-19). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody 

LM U-19. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w rozgrywkach LM U-19. 

Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu 

którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych 

przyczyn (np. został przełożony na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z 

powodu nie przybycia jednej z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich 

powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. 

Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy 

zaliczaniu kar odbywanych przez zawodnika.  

7. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za 

przewinienie popełnione w rozgrywkach LM U-19, wykonuje się w klasie rozgrywkowej, w której 



zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywkowej, w której będzie występował 

w następnym sezonie z zastrzeżeniem ust. 8, 9 i 10.  

8. Komisja Dyscyplinarna PZPN może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, 

w których klub aktualnie występuje.  

9. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów  

w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej, nie wykonano w całości lub części w rundzie jesiennej danego 

sezonu, kara podlega wykonaniu w rozgrywkach LM U-19, przy czym wykonanie kary może 

również nastąpić:  

a. w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia 

przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej 

niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę,  

b. w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 

rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.  

10. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz 

uczestnictwa w określonej liczbie meczów LM U-19, nie wykonaną w rundzie wiosennej, w której 

wykonuje się w kolejnej rundzie jesiennej następnego sezonu, przy czym ust. 6 niniejszego artykułu 

stosuje się odpowiednio.  

11. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami 

(żółtymi kartkami) w rozgrywkach LM U-19, nie nastąpiło w rundzie wiosennej, kary tej nie wykonuje 

się w rundzie jesiennej kolejnego sezonu. 

12. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.  

13. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki 

otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.  

Art. 14 

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach LM U-19 musi być prowadzona przez trenera 

posiadającego ważną licencję trenerską, uprawniającą do prowadzenia drużyn uczestniczących w 

rozgrywkach ligi wojewódzkiej w kategorii U-19, zgodnie z postanowieniami stosownej uchwały 

Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki 

nożnej w Polsce.  

2. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera 

posiadającego licencję lub ważnej licencji będą stosowane przez Komisję Dyscyplinarną (kary 

dyscyplinarne): 

a. pierwszy mecz – kara pieniężna 1500 zł. 



b. drugi mecz - kara pieniężna 3000 zł. 

c. trzeci mecz i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej 

drużyny. 

Art. 15 

1. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów. Klub, 

który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne 

konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe określone przepisami związkowymi oraz pokrywa 

przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nierozegrane zawody. 

2. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do rozgrywek 

LM U-19 lub wyższej klasy rozgrywkowej płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry  –

obowiązany jest udostępnić ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu, 

sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn 

mogą ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku 

meczu bądź wyznaczenia nowego terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki. 

3. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź w 

dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody 

międzynarodowe.  

4. Mecze nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na mocy decyzji 

związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem 

sędziowie mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie 

zawodów piłkarskich na danym boisku.  

Art. 16 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt 

własny. 

2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem 

zawodów, obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) i miejsce 

rozegrania meczu danej kolejki oraz rodzaj nawierzchni boiska 

3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 

wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać 

w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek. 

4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 

wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu extranet, zgody przeciwnika i 

organu prowadzącego rozgrywki. 

 



Art. 17 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

2. Zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godz. 12.00. Gospodarz może wyznaczyć 

wcześniejszą godzinę rozegrania meczu, po uzyskaniu zgody przeciwnika. 

3. Ustala się, że mecze LM U-19 odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych 

PZPN, terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz 

terminów ustalonych ze stacją posiadającą prawa telewizyjne w terminach określonych w 

terminarzu. 

4. Organ prowadzący rozgrywki w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa telewizyjne do 

rozgrywek LM U-19 może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 

związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, organ prowadzący rozgrywki może 

wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.  

6. Organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć rozegranie zawodów LM U-19 w jednym terminie 

i o jednej godzinie.  

Art. 18 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji 

narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA, co 

najmniej jednego zawodnika klubu uprawnionego do gry w rozgrywkach LM U-19, może stanowić 

podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny termin. 

2. Organ prowadzący rozgrywki każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, przy czym nie 

jest zobowiązany do jego uwzględnienia. 

3. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący 

rozgrywki. 

Art. 19 

Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach 

odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do 

stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.  

Art. 20 

1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni  

i płycie stadionu zobowiązany jest do:  



a. zapewnienia dla uczestników spotkania pomocy medycznej podczas całego czasu trwania 

meczu, 

b. zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,  

c. zapewnienia odpowiednich miejsc dla widzów,  

d. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 

sanitarne, szatnie, bufety),  

e. zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej,  

f. zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników 

rezerwowych,  

g. zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, 

dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet,  

h. uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem 

spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych 

warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania 

zawodów przy sztucznym oświetleniu. 

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:  

a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół 

boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie 

przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w porozumieniu 

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

b. stosowania tzw. „zakazu klubowego” wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

informowanie o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i 

Infrastruktury PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju.  

3.Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z organem prowadzącym rozgrywki. 

 

Art. 21 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucającą cień 

na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek LM U-19, udowodnione 

przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku może, w 

oparciu o sprawozdanie obserwatora, skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach 

określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

2. Organ prowadzący rozgrywki ma prawo występować do właściwych organów z wnioskami o 

zastosowanie sankcji dyscyplinarnych.  

 



Art. 22 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Rozgrywek 

Krajowych PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony 

w ciągu 48 godzin po zawodach.  

2. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do, Najwyższej Komisji Odwoławczej, 

wnoszone za pośrednictwem organu I instancji w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z 

uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie 

Najwyższej Komisji Odwoławczej. 

Art. 23 

1. Drużyny biorą udział w LM U-19 na koszt własny. 

2. Drużyny biorące udział w LM U-19, otrzymają z PZPN dofinansowanie w wysokości 12.500- 

PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) netto.  

3. Kwota dofinansowania, o której mowa w pkt. 2 zostanie przekazana klubom, których drużyny 

przystąpią do rozgrywek LM U-19. 

4. Klub, którego drużyna wycofa się lub zostanie wycofana z rozgrywek przed ich zakończeniem, 

zobowiązana będzie do zwrotu całej kwoty dofinansowania. 

5. Dofinansowanie klub musi przeznaczyć na sfinansowanie udziału drużyny w LM U-19 w 

szczególności na koszty związane z organizacją meczów (przejazdy, wyżywienie itp.), zakup 

sprzętu.  

Art. 24 

1. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki LM U-19 

przysługują prawa komercyjne, w tym w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa 

medialne oraz prawa marketingowe dotyczące rozgrywek. PZPN ma prawo do przeniesienia 

tych praw na podmioty trzecie. 

2. W dowolnym momencie PZPN przysługuje prawo do zmiany nazwy Rozgrywek poprzez 

uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego, 

bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora 

Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego w tekście Regulaminu. 

3. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- wizualnego 

materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, 

emblematów oraz koszulek meczowych dla komercyjnych celów w ramach organizacji meczów 

LM U-19. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audio-

wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane mediom, sponsorom i partnerom celem 

publikacji.   



4. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek 

sponsorów fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i 

trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych. 

5. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy PZPN.  

6. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 5, nie są upoważnione do przeprowadzania 

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań  

LM U-19 bez uzyskania zgody PZPN.  

7. PZPN zastrzega sobie wszelkie prawa medialne do rozgrywek LM U-19. 

8. Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN, z których PZPN 

ma prawo, a nie obowiązek skorzystać:  

a. umieszczenia logotypu rozgrywek o powierzchni 64cm² na górnej, zewnętrznej części 

prawego rękawka koszulek meczowych, wg wzoru opracowanego przez PZPN,  

b. prawo do umieszczania logotypu na koszulkach zawodników, w przedniej, górnej części 

koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pole 50 mm x 80 mm), 

c. umieszczenia tablicy centralnej o wymiarach 12m x 1m w pierwszym rzędzie reklam, 

d. obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru wskazanego 

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

konferencji prasowych na meczach transmitowanych, 

e. udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 

reklamowych wokół boiska podczas wybranych meczów. Oznacza to iż klub ma obowiązek 

przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek 

oznaczeń reklamowych innych od wskazanych i zaakceptowanych przez PZPN.  PZPN 

powiadomi gospodarza meczu o obowiązku zastosowania się do wskazanych postanowień 

nie później niż 7 dni przed meczem.  

Art. 25 

Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie podejmuje Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN. 

Art. 26 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

Art. 27 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 14 lipca 2018 r. 

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



Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/138 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Ligi Makroregionalnej U-19 na sezon 

2018/2019 i następne 

 

Data, miejsce 

 

_____________________________ 

 

Klub: 

 

_____________________________ 

 

 

Do: Polski Związek Piłki Nożnej 

 

 

Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to: 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał 

zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz 

15.00. 

Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje 

organu prowadzącego rozgrywki dot. rozgrywek Ligi Makroregionalnej U-19. 

Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie 

traktował jako wiążące. 

 

W imieniu Klubu: 

 

______________________________ 
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Uchwała nr III/33 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr III/54 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie wysokości ekwiwalentu dla delegatów PZPN na turnieje finałowe 

rozgrywek młodzieżowych  
 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr III/54 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wysokości ekwiwalentu dla delegatów PZPN na turnieje 
finałowe rozgrywek młodzieżowych: 
 
1. Ust. 2 w § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
Turnieje, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, będą obsługiwane przez delegatów PZPN przez 
okres nie dłuższy niż 3 dni. 
 
II. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

   Prezes PZPN Cezary Kulesza 

  



tj. U. nr III/54 z 21.03.2018 r.  

 

zm. U. nr III/33 z 09.02.2022 r.  

 
 
 

Uchwała nr III/54 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie wysokości ekwiwalentu dla delegatów PZPN na turnieje finałowe rozgrywek 

młodzieżowych (tekst jednolity) 
 
I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Delegatom PZPN na turnieje finałowe rozgrywek młodzieżowych:  
1. o Puchar Prezesa PZPN  
2. o Puchar im. Kazimierza Górskiego; 
3. o Puchar im. Kazimierza Deyny; 
4. Mistrzostw Polski Futsalu Dziewcząt i Chłopców. 

 
przysługiwać będzie ekwiwalent w wysokości 180 PLN / dzień. 
 

§ 2 
 
1. Turnieje, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3,będą obsługiwane przez delegatów PZPN przez okres 
nie dłuższy niż 7 dni. 
2. Turnieje, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, będą obsługiwane przez delegatów PZPN przez 
okres nie dłuższy niż 3 dni. 
 

§ 3 
 
1. Obsady delegatów na turnieje, o których mowa w § 1 pkt 1-3, dokonuje Komisja ds. Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
2. Obsady delegatów na turnieje, o których mowa w § 1 pkt 4, dokonuje Komisja ds. Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN. 
3. W uzasadnionych przypadkach Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN i 
Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mogą dokonać obsady delegatów na inne turnieje niż 
te, o których mowa w § 1, z zachowaniem prawa do przysługującego ekwiwalentu. 
 
 
II. Traci moc Uchwała nr IX/97z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie wysokości ekwiwalentu dla delegatów PZPN na turnieje finałowe rozgrywek 
młodzieżowych. 
 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                    Prezes PZPN  
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Uchwała nr III/34 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Zasad awansów i spadków sędziów szczebla centralnego futsalu 

oraz powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego futsalu 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Przyjmuje się Zasady awansów i spadków sędziów szczebla centralnego futsalu oraz 

powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego futsalu w następującym brzmieniu: 

 

Zasady awansów i spadków sędziów szczebla centralnego futsalu 

oraz powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego futsalu 

 

ROZDZIAŁ I.   Postanowienia ogólne 

1.   Niniejsze zasady spełniają wymogi i zostały dostosowane do warunków Konwencji 

Sędziowskiej UEFA.  

2.  Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia szczebla centralnego” oznacza sędziego 

uprawnionego do sędziowania zawodów Ekstraklasy, I ligi oraz Halowego Pucharu Polski na 

szczeblu centralnym, a także innych rozgrywek mistrzowskich prowadzonych przez PZPN lub za 

jego zgodą przez inne podmioty. 

3.  Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to rozumieć cykl 

rozgrywkowy jesień – wiosna. 

4.  Sędzia szczebla centralnego musi spełniać następujące wymagania: 

a) posiadać minimum średnie wykształcenie (co potwierdza Przewodniczący KS ZPN), 

b) posiadać odpowiednią sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę, 

c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 

d) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej – szczególnie w zakresie 

szkolenia, 

e) wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów. 

 

5. Sędzia szczebla centralnego nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego 

klubu sportowego posiadającej sekcję futsalu. 

6. Sędzia musi stosować się do wymagań RODO, 

7. Sędzia musi posiadać ważną licencję na sezon rozgrywkowy stosownie do właściwych 

przepisów PZPN (decyzję dot. licencji podejmują właściwe organy macierzystego związku). 

8.   Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów szczebla centralnego nadawane są na 

jeden sezon rozgrywkowy przez Zarząd PZPN, na podstawie wniosku Zespołu Futsalu KS PZPN 

zaakceptowanego przez Zarząd KS PZPN. Uprawnienia nadawane są z podziałem na szczebel 

Ekstraklasy i TopAmator. ZF KS PZPN dokonuje wewnętrznego podziału grupy TopAmator na 

podgrupy A, B oraz C. 

9.   ZF KS PZPN ma prawo cofnąć uprawnienia sędziego danej klasy rozgrywkowej w trakcie 

trwania sezonu rozgrywkowego sędziemu, który: 

a) nie spełnia lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych zasadach lub 



b) naruszył lub istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia norm etyczno-moralnych  

w związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym również, gdy postawione mu zostaną 

zarzuty przez prokuraturę związane z korupcją w sporcie bądź zostanie skazany 

prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie) lub 

c) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN, lub 

d) prowadzi zawody na poziomie niezadowalającym, lub 

e) ma nieusprawiedliwione nieobecności na kursach szkoleniowych lub niezaliczone 

egzaminy, lub 

f) nie realizuje zadań szkoleniowych nałożonych przez ZF KS PZPN, a w szczególności nie 

uczestniczy w szkoleniach i nie przygotowuje samoocen na zasadach wskazanych przez 

ZF KS PZPN.  

 

10.  W uzasadnionych przypadkach ZF KS PZPN ma prawo delegować sędziów na mecze wyższej 

klasy rozgrywkowej, niż nominalnie im przysługująca w danym sezonie. 

11.  Awanse i spadki sędziów szczebla centralnego następują po zakończeniu całego sezonu 

rozgrywkowego, z wyjątkiem przypadków opisanych w Rozdz. I pkt. 9. 

 

ROZDZIAŁ II.  Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów 

1.   Ustala się granicę wieku dla sędziów szczebla centralnego, która wynosi 48 lat. 

2.   ZF KS PZPN przed każdym sezonem rozgrywkowym decyduje, ilu sędziów ma być 

uprawnionych do sędziowania poszczególnych klas. 

3. Uprawnienia do sędziowania meczów Ekstraklasy – poza sędziami Ekstraklasy – otrzymują 

sędziowie TopAmator (podgrupa A), których liczbę ustala ZF KS PZPN. 

4. Uprawnienia do sędziowania meczów I ligi, Halowego Pucharu Polski, Ekstraligi kobiet oraz 

innych rozgrywek o charakterze centralnym, z zastrzeżeniem Rozdz. I pkt. 8, otrzymują tylko 

sędziowie tworzący grupę Ekstraklasy i TopAmator. ZF KS PZPN przed każdym sezonem 

rozgrywkowym przydziela sędziów z grupy TopAmator do podgrupy A nominalnie uprawnieni do 

prowadzenia zawodów I ligi oraz pomocniczo Ekstraklasy), podgrupy B (nominalnie uprawnieni do 

prowadzenia zawodów I ligi) oraz podgrupy C (nominalnie uprawnieni do prowadzenia zawodów 

Ekstraligi kobiet, Halowego Pucharu Polski, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Akademickich 

Mistrzostw Polski, innych zawodów szczebla centralnego oraz pomocniczo I ligi). W trakcie sezonu 

ZF KS PZPN może przenosić sędziów do wyższych lub niższych podgrup. 

5.  Uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów szczebla centralnego wygasają w dniu 

zakończenia rozgrywek w sezonie rozgrywkowym. 

 

ROZDZIAŁ III.   Obserwacje 

1.   Na wszystkich zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych oraz innych,  

w których obsady dokonuje ZF KS PZPN, sędziowie są poddawani obserwacjom. Głównym celem 

prowadzenia obserwacji są względy szkoleniowe. Będą one także uwzględniane przy 

rozpatrywaniu awansów i spadków oraz obsady sędziów przez ZF KS PZPN.  

2.  Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani                 

w obsadzie. Decyzje o braku nominacji, bądź o liczbie prowadzonych przez sędziego zawodów, 

nie mogą być przedmiotem odwołania i nie podlegają uzasadnianiu ze strony ZF KS PZPN. 



3. Na wszystkich zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych oraz innych, w których 

obsady dokonuje ZF KS PZPN możliwe jest przeprowadzanie obserwacji telewizyjnych. W 

przypadku rozbieżnych ocen ostateczną decyzję podejmie ZF KS PZPN. 

 

ROZDZIAŁ IV.   Egzaminy teoretyczne i sprawnościowe 

1.   W każdym sezonie rozgrywkowym ZF KS PZPN organizuje następujące kursy i testy: 

a) centralne letnie kursy dla sędziów Ekstraklasy, TopAmator (podgrupy A, B,C), 

b) centralne zimowe kursy dla sędziów Ekstraklasy,  TopAmator (podgrupy A, B,C), 

c) centralne kursy dla kandydatów do grupy TopAmator, 

d) warsztaty i konferencje szkoleniowo-unifikacyjne. 

 

2.   Na każdym kursie przeprowadzany jest test teoretyczny i sprawnościowy. 

3.   Wszystkie egzaminy mają charakter zaliczeniowy. Minima zaliczeniowe wynoszą: 

a) dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 

b) dla testu filmowego – 70% prawidłowych odpowiedzi, 

c) dla egzaminu sprawnościowego – wg zasad określonych przez FIFA. 

 

Na egzamin sprawnościowy składają się testy FIFA zdefiniowane dla sędziów futsalu. Normy 

czasowe dla poszczególnych grup sędziów szczebla centralnego określa przed każdym sezonem 

rozgrywkowym ZF KS PZPN, podając je do wiadomości sędziów minimum 45 dni przed terminem 

najbliższego testu. 

4.    W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja) ZF KS PZPN ma prawo zwolnić sędziego 

od uczestnictwa w testach. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia testów przed Komisją w 

terminie dodatkowym, wyznaczonym przez ZF KS PZPN. 

5. Jeżeli sędzia w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, 

uczestniczył w oficjalnym kursie UEFA lub FIFA, wynik testu sprawnościowego zostanie mu 

zaliczony, jeśli jego zakres i forma były zbieżne z zakresem testu w Polsce. 

6.   Sędziemu delegowanemu na zawody w terminie egzaminu, wyznacza się nowy termin. Sędzia 

taki może być uwzględniany w obsadzie. 

7. Sędzia, który nie zaliczy testu nie jest uwzględniany w obsadzie zawodów. Jest poddany 

egzaminowi poprawkowemu, który zalicza w wyznaczonym przez ZF KS PZPN terminie. Po 

niezaliczeniu testu w poprawkowym terminie sędzia zostanie przesunięty do niższej klasy 

rozgrywkowej. 

8. Sędzia, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału w wyznaczonym terminie 

testu, zostanie niezwłocznie przekazany do dyspozycji macierzystego ZPN. 

9. Sędzia, który w trakcie testu sprawnościowego dozna kontuzji, potwierdzonej przez lekarza, 

zostanie dopuszczony do kolejnego testu po zgłoszeniu gotowości w terminie określonym przez 

ZF KS PZPN. 

10. W sytuacjach szczególnych ZF KS PZPN może ograniczyć zakres testów oraz zorganizować 

testy on-line.  

 

 

 



ROZDZIAŁ V.   Listy klasyfikacyjne 

1.   Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego ZF KS PZPN ustala listę klasyfikacyjną 

sędziów danej klasy rozgrywkowej, biorąc pod uwagę m.in.: 

a) oceny ZF KS PZPN, 

b) merytoryczną treść obserwacji z poszczególnych meczów – w klasach, gdzie ZF KS PZPN 

nie wystawia ocen, 

c) rankingi sporządzane przez obserwatorów, 

d) rankingi sporządzane na podstawie „obserwacji TV” – tam, gdzie ma to zastosowanie. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach (np. zagrożenia epidemią, stanem klęski żywiołowej etc.) 

uniemożliwiających sklasyfikowania sędziego (np. brak wyników egzaminów, brak obserwacji, brak 

rankingu)  ZF KS PZPN może przyjąć inną formę oceny sędziego lub zakwalifikować sędziego do 

podgrupy, w której został sklasyfikowany bez szczegółowej oceny. 

 

ROZDZIAŁ VI.   Awanse i spadki 

1.   Po zakończeniu sezonu ZF KS PZPN ustala listę klasyfikacyjną w każdej klasie rozgrywkowej, 

która jest podstawą do spadków i awansów na nowy sezon. 

2.    O liczbie sędziów awansujących i spadających z danej klasy rozgrywkowej decyduje ZF KS 

PZPN po zakończeniu danego sezonu rozgrywkowego. 

3.   Sędziowie grupy TopAmator ubiegający się o awans, oprócz spełnienia wszystkich wymogów 

zawartych w niniejszych zasadach, muszą przeprowadzić minimum 6 zawodów szczebla 

centralnego w sezonie. 

4. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających sklasyfikowanie sędziego (np. brak wyników 

egzaminów, brak odpowiedniej ilości obserwacji, brak rankingu)  ZF KS PZPN może ustalić listę 

klasyfikacyjną w oparciu o niekompletne wyniki egzaminów i obserwacji.  

 

ROZDZIAŁ VII. Sędziowie międzynarodowi i kandydaci na sędziów międzynarodowych – 

zasady mianowania 

1.   Sędziowie międzynarodowi muszą znać język angielski.  

2.   Uprawnienia sędziego FIFA po raz pierwszy może uzyskać sędzia Ekstraklasy, który                             

w momencie nominacji: 

a) jest sędzią Ekstraklasy i przeprowadził w niej minimum 15 zawodów, 

b) spełnia warunki określone przez FIFA. 

 

ZF KS PZPN przedstawia Zarządowi KS PZPN proponowaną listę kandydatów na sędziów 

międzynarodowych, który po zaakceptowaniu kieruje ją do zatwierdzenia do Zarządu PZPN. 

3.  Sędzia FIFA zostaje ponownie kandydatem jeżeli: 

a) wg oceny ZF KS PZPN prowadzi zawody w Ekstraklasie na poziomie spełniającym 

oczekiwania, 

b) na zawodach międzynarodowych uzyskuje wysokie oceny, 

c) odpowiada warunkom stawianym przez FIFA, 

d) stwarza perspektywy awansu w hierarchii UEFA i FIFA. 

 4. Weryfikacji kandydatów na sędziów międzynarodowych dokonuje KS PZPN.  



 

ROZDZIAŁ VIII.   Kandydaci na sędziów grupy TopAmator: 

1. ZF KS PZPN wyznacza termin, do którego KS ZPN wytypują spośród sędziów futsalu będących 

w ich dyspozycji kandydatów na szczebel centralny.  

2. W zależności od potrzeb ZF KS PZPN może zwrócić się do wybranych KS ZPN o wytypowanie 

dodatkowych kandydatów. 

3. Ostateczna lista kandydatów jest ogłaszana przez ZF KS PZPN. Kandydaci, we wskazanym 

przez ZF KS PZPN miejscu i terminie, zostają poddani egzaminowi konkursowemu. Kandydaci, 

którzy nie zdadzą jednego lub więcej egzaminów, zostaną przekazani do dyspozycji macierzystych 

KS ZPN, bez możliwości zastąpienia ich innymi kandydatami. Kandydaci zostaną poddani 

obserwacjom na zawodach Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Ekstraligi kobiet, Akademickich 

Mistrzostw Polski, I ligi lub II ligi. Oceny uzyskane na tych zawodach, rankingi obserwatorów, wyniki 

uzyskane podczas egzaminów oraz stopień wytrenowania będą głównymi czynnikami branymi pod 

uwagę przy tworzeniu końcowego rankingu kandydatów. 

4. Awans do grupy TopAmator (podgrupa C) uzyskają najlepsi sędziowie. 

5. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających sklasyfikowanie sędziego (np. brak wyników 

egzaminów, brak obserwacji, brak rankingu), ZF KS PZPN może przyjąć inną formę oceny 

sędziego lub zakwalifikować go do podgrupy, w której został sklasyfikowany bez szczegółowej 

oceny. 

 

ROZDZIAŁ IX.   Postanowienia końcowe 

1. Sędzia szczebla centralnego za zgodą ZF KS PZPN może być czasowo urlopowany. 

2. Zgoda ZF KS PZPN na czasowy urlop każdorazowo powinna zawierać: 

a) długość urlopu, 

b) warunki powrotu do prowadzenia zawodów. 

 

3. Nieprowadzenie zawodów na szczeblu centralnym w okresie przekraczającym 12 miesięcy 

może spowodować przesunięcie sędziego o jedną klasę rozgrywkową niżej bądź przekazanie go 

do macierzystego KS ZPN. 

4.   W meczach nie objętych systemem obiektywizacji oceny pracy sędziów, sędziom przysługuje 

prawo do zgłoszenia ZF KS PZPN zastrzeżeń do oceny obserwatora wystawionej w arkuszu 

obserwacji, a także do opisu zawartego w tym arkuszu. Zgłoszenie (zawierające także ciągły zapis 

wideo meczu, od chwili rozpoczęcia do momentu zakończenia) musi zostać złożone do ZF KS 

PZPN w terminie do 30 dni od daty zawodów. Wyniki analizy zgłoszonych zastrzeżeń, będą brane 

pod uwagę przy dokonywaniu obsady, a także przy rozpatrywaniu awansów i spadków sędziów. 

5. ZF KS PZPN może nakładać na sędziów dodatkowe zadania szkoleniowe. Nie wykonywanie 

obowiązków w wyznaczonych terminach będzie skutkować wstrzymaniem sędziego w obsadzie 

zawodów. 

6. Sędziowie szczebla centralnego są zobowiązani do przestrzegania Statutu PZPN oraz uchwał 

Zarządu PZPN i KS PZPN. Wprowadza się bezwzględny zakaz nieuprawnionego kontaktu 

telefonicznego lub osobistego sędziego z przedstawicielami klubów. Naruszenie powyższego 

zakazu spowoduje automatyczne wstrzymanie sędziego w obsadzie od prowadzenia zawodów na 

okres ustalony przez ZF KS PZPN. 



7. Nieusprawiedliwione nieuprawnione kontakty sędziów i obserwatorów przed meczem lub po jego 

zakończeniu spowodują wstrzymanie w obsadzie przez ZF KS PZPN do odwołania. Za 

usprawiedliwione i uprawnione uznaje się jedynie kontakty związane z danym meczem, dotyczące 

spraw mieszczących się w ramach obowiązującego prawa, w tym przepisów związkowych. 

8.  Do interpretacji niniejszych zasad awansów i spadków upoważniony jest Zarząd PZPN.  

9.  Decyzje  ZF KS PZPN w sprawie awansów i spadków mają charakter nominacji i nie podlegają 

odwołaniu oraz zaskarżeniu. 

II. Traci moc Uchwała nr VI/131 z dnia  6 lipca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Zasad awansu i spadku sędziów szczebla centralnego futsalu 

oraz powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego futsalu 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       

     Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

  



 
35 

Uchwała nr III/35 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych 

 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Powierza się Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej oraz Warmińsko Mazurskiemu Związkowi 
Piłki Nożnej organizację Turnieju Towarzyskiego 4 Nations z udziałem reprezentacji Polski U-15,  
zaplanowanego  od 3 do 6 maja 2022  roku. 
 
II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
  
III. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji dot. 
lokalizacji ww. meczów reprezentacji narodowych w przypadku niespełnienia przez organizatora 
warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                                                   Prezes PZPN Cezary Kulesza 

36 
Uchwała nr III/36 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie powołania sztabu szkoleniowo – medyczno – technicznego 
Pierwszej Reprezentacji Polski 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 21) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Trenera Selekcjonera – Czesława Michniewicza powołuje się  sztab szkoleniowo – 
medyczno – techniczny Pierwszej Reprezentacji Polski w składzie: 
 
1. Kamil Potrykus   – asystent 
2. Mirosław Kalita   – asystent 
3. Hubert Małowiejski  – asystent 
4. Tomasz Muchiński  – trener bramkarzy 
5. Andrzej Dawidziuk  – trener bramkarzy 
6. Jacek Jaroszewski  – lekarz 
7. Grzegorz Witt   – trener przygotowania motorycznego 
8. Karol Bortnik   – trener przygotowania motorycznego 
9. Paweł Bamber   – fizjoterapeuta 
10. Adam Kurek   – fizjoterapeuta 
11. Wojciech Herman  – fizjoterapeuta 
12. Marcin Bator   – fizjoterapeuta 
13. Jakub Kwiatkowski  - Team Manager ds. Sportowych 
14. Łukasz Gawrjołek  - Team Manager ds. Logistycznych 
15. Robert Musiałek  - analityk wideo 
16. Jakub Rejmoniak  - analityk wideo 
17. Tomasz Leśniak  - kucharz 
18. Wojciech Zep   - dietetyk 
19. Paweł Kosedowski  - kierownik techniczny 
20. Paweł Sidorowicz  - asystent kierownika technicznego  
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 



 
37 

Uchwała nr III/37 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (przekazanie) zorganizowanego zespołu składników 

niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do 
uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej  przez Akademię Piłkarską  TOP – 54 Biała 

Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego 
„PODLASIE” Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 25) Statutu PZPN w zw. z par. 18 ust.5 i par. 19 ust. 1 Uchwały nr 
XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie, postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd PZPN niniejszym wyraża zgodę na zbycie (przekazanie) zorganizowanego zespołu 
składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do 
uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej  przez Akademię Piłkarską  TOP – 54 Biała Podlaska z 
siedzibą w Białej Podlaskiej na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „PODLASIE” Biała Podlaska z 
siedzibą w Białej Podlaskiej mając na względzie postanowienia uchwał  Zarządu Lubelskiego 
Związku Piłki Nożnej z dnia 1 lutego 2022 roku,  nr 01/2022 i 02/2022 oraz z dnia 2 lutego 2022 
roku, nr 1/2022. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                  Prezes PZPN Cezary Kulesza   
 

 

38 
Uchwała nr III/38 z dnia 9 lutego 2022 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Sztabu Pierwszej Reprezentacji 
Seniorów w Piłkę Nożną Mężczyzn 

 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się następujące kwoty stawek wynagrodzenia dziennego Członków Sztabu Pierwszej 
Reprezentacji Seniorów w Piłkę Nożną Mężczyzn: 
 

• Lekarz – 1600 zł dziennie, 

• Fizjoterapeuta – 1300 zł dziennie, 

• Psycholog – 1500  zł dziennie,  

• Trener Przygotowania Fizycznego – 1600 zł dziennie, 

• Kucharz – 1300 zł dziennie, 

• Wideo analityk – 1000 zł dziennie. 

 
II.Kwoty, o których mowa w pkt I są w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących 
działalności gospodarczej kwotami brutto, zaś w przypadku osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą ulegają powiększeniu o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
 
III. Określone w pkt I kwoty wynagrodzeń obejmują również prawa reklamowe i prawa do 
wizerunku. 



 
IV. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
V. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Dyrektorowi Departamentu 
Finansowego PZPN. 
 
VI. Traci moc Uchwała nr XI/302 z 22.11.2013 r. (z późn. zm.) 
 
VII. Niniejsza Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza  
 
 

39 
Uchwała nr IIII/39  z dnia 9 lutego 2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej   
 

I. Na podstawie art.62 § 2 Statutu PZPN na wniosek Prezesa PZPN powołuje się Pana Łukasza 

Wachowskiego na funkcję  Sekretarza Generalnego PZPN. 

II. Traci moc Uchwała nr II/23 z dnia 2 września 2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 

40 
Uchwała  III/40 z dnia 9 lutego 2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie powołania Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Piłki Nożnej  
 

I.Na podstawie art. 64 §  1 Statutu PZPN  powołuje się  Pana  Marcina Dornę na funkcję Dyrektora 

Sportowego PZPN. 

 

II. Traci moc Uchwała nr III/109 z dnia 9 października  2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. 
 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                   Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 

  



41 
Uchwała nr III/41 z dnia 9 lutego 2022 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie udzielenia upoważnienia do dla Prezesa PZPN i Sekretarza Generalnego PZPN  

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) w zw. z art. 77 § 1 Statutu PZPN, postanawia się, co następuje:  
 
I. Upoważnia się: Prezesa PZPN – Pana Cezarego Kuleszę oraz Sekretarza Generalnego PZPN 
– Pana Łukasza Wachowskiego  do podjęcia działań zmierzających do dokonania przez PZPN 
sprzedaży działki przy Al. Wilanowskiej  w Warszawie. 
 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

                Prezes PZPN Cezary Kulesza 



*****  

Uchwała nr 7/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie 

zmiany treści Załącznika nr 1 do Uchwały nr I/17 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i 

delegatów szczebla centralnego 

 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  

o następującej treści: 

I. Przyjmuje się zmiany ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego w 

„Tabeli ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego”. 

II. Ujednolicona „Tabela ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego” 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 6 listopada 

2021 roku.  

 
                                                                                                           Prezes PZPN Cezary Kulesza  
 

Uchwała nr 8/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Komisji ds. Nagłych PZPN  w sprawie 

wystąpienia do UEFA o przyznanie dofinansowania na szkolenie młodzieży w klubach 

Ekstraklasy objętych procedurą licencyjną w sezonie 2020/2021 

 

 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  

o następującej treści: 

I. Upoważnia się Sekretarza Generalnego PZPN do wystąpienia do UEFA o przyznanie 

dofinansowania na szkolenie grup młodzieżowych w klubach Ekstraklasy, objętych 

procedurą licencyjną w sezonie 2020/2021.  

II. Zgodnie z załącznikiem do pisma UEFA z dnia 17 grudnia 2021 r. określa się łączną 

wysokość dofinansowania dla klubów Ekstraklasy biorących udział w rozgrywkach w 

sezonie 2020/2021 na kwotę 2 220 195 EUR.  

III. Podział przyznanych środków dokonany zostanie w wysokości 1/15 przyznanej kwoty na 

kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2020/2021, poza klubami 

uczestniczącymi w fazie grupowej UEFA Champions League bądź fazie grupowej UEFA 

Europa League.  

IV. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Departamentowi 

Finansowemu PZPN.  

V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
                                                                                                           Prezes PZPN Cezary Kulesza  
  



 
 

Uchwała nr 1/2022 z dnia 7 stycznia  2022 roku Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie 
szczególnych warunków przyznania/przedłużenia licencji trenerskiej  

 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN, uwzględniając aktualną sytuację związaną z 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i 
związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski oraz innych decyzji właściwych 
władz administracyjnych, w tym dot. ograniczenia możliwości odbywania zgromadzeń, Komisja ds. 
Nagłych PZPN podjęła uchwałę o następującej treści: 
 

Art. 1 
 

Trenerzy, którzy zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do 
prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, ubiegają się o 
przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym – stosownie do treści art. 11 i art. 
15 w/w Uchwały – mogą wyjątkowo otrzymać licencję trenerską bez spełnienia wymogu 
określonego w treści art. 7 ust. 2 przedmiotowej Uchwały. W takich przypadkach licencja może być 
wydana jedynie na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku, po uprzednim uiszczeniu opłaty dodatkowej 
w wysokości 300,00 zł oraz opłaty za przedłużenie licencji w wysokości 1/3 kwoty  określonej w art. 
18 ust. 2 pkt 2) ppkt 2) ww. Uchwały Zarządu PZPN nr IV/63.  

 
Art. 2 

 
Trenerzy, którzy zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do 
prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, ubiegają się o 
przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie nadzwyczajnym – stosownie do treści art. 19 
w/w Uchwały – mogą wyjątkowo otrzymać licencję trenerską bez spełnienia wymogu określonego 
w treści art. 7 ust. 2 przedmiotowej Uchwały. W takich przypadkach licencja może być wydana 
jedynie na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku, po uprzednim uiszczeniu opłaty dodatkowej w 
wysokości 300,00 zł oraz opłaty za przedłużenie licencji w wysokości określonej w art. 19 ust. 2 
ww. Uchwały Zarządu PZPN nr IV/63. 
 
 

Art. 3 

Organami uprawnionymi do wydania licencji, o której mowa w Art. 1 i Art. 2 są komisje ds. licencji 

trenerskich Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

            Prezes PZPN Cezary Kulesza  

  



Uchwała nr 2/2022 z dnia 7 stycznia  2022 roku Komisji ds. Nagłych PZPN  
w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr III/29 z dnia 23 

marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich, Cykl III, (Sezony 2022-2023) 

 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN, Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę o 
następującej treści: 
 
 

I. W Par. 3, pkt. 3) Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl III, 

przyjętym Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr III/29 z dnia 23 marca 2021 

roku 

 

usuwa się słowa: „na który Certyfikat PZPN otrzymały Szkółki Piłkarskie aplikujące w 2021 

roku”. 

 

II. W Par. 3 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl III, 

przyjętym Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr III/29 z dnia 23 marca 2021 

roku 

 

dodaje się punkt 43): „Wizyta edukacyjna - zapowiedziana wizyta w Certyfikowanej 

Szkółce Piłkarskiej przeprowadzana przez Osobę Monitorującą lub Trenera 

Monitorującego, w trakcie której PZPN weryfikuje między innymi kompletność realizowania 

autorskich programów szkoleniowych Szkółki Piłkarskiej, realizowanie wytycznych 

Narodowego Modelu Gry, jakość pracy Trenerów, wykorzystanie infrastruktury sportowej 

oraz sprzętu treningowego zgodnie z Kryteriami Certyfikacji oraz inne elementy w zakresie 

organizacji szkolenia wynikające z Regulaminu, wskazuje Szkółce Piłkarskiej elementy, 

w ramach których powinna nastąpić poprawa i prowadzi w tym zakresie edukację. Do 

Wizyt Edukacyjnych nie stosuje się postanowień Regulaminu, o których mowa w § 13 ust. 

1-10.” 

 

III. W Par. 5, ust. 6 b) Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 

III, przyjętym Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr III/29 z dnia 23 marca 

2021 roku 

 

liczbę: „2021” zastępuje się zwrotem „w którym szkółka składa Formularz Rejestracyjny”. 

 

IV. W Par. 6, ust. 2 c) Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 

III, przyjętym Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr III/29 z dnia 23 marca 

2021 roku 

 

liczbę: „2021” zastępuje się zwrotem „w którym szkółka składa Formularz Zgłoszeniowy”. 

 

V. W Par. 6, ust. 3 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl III, 

przyjętym Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr III/29 z dnia 23 marca 2021 

roku 

 

liczbę: „21” zastępuje się liczbą „14”. 

 

VI. W Par. 6, ust. 5 c) Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 

III, przyjętym Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr III/29 z dnia 23 marca 

2021 roku 



 

słowa: „zgodnie z kryteriami Programu Certyfikacji” zastępuje się słowami: „wobec 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej oraz (w przypadku podmiotów ubiegających się 

o certyfikat na poziom Złoty) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, 

przy czym zaświadczenia potwierdzające powyższe nie mogą być wydane wcześniej niż 

7 miesięcy przed datą złożenia Formularza Zgłoszeniowego”. 

 

VII. W Par. 7 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl III, 

przyjętym Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr III/29 z dnia 23 marca 2021 

roku 

 

usuwa się ust. 1, 2, 4, 5, 8, 12, 16, 17, 32. 

 

VIII. W Par. 7, ust. 7 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl III, 

przyjętym Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr III/29 z dnia 23 marca 2021 

roku 

 

wprowadza się nowe brzmienie podpunktu b): „wydać opinię negatywną i nakazać Szkółce 

Piłkarskiej wprowadzenie zmian do Autorskiego Programu Szkolenia (w pierwszej 

weryfikacji Programu)”; 

oraz 

wprowadza się nowe brzmienie podpunktu c): „wydać opinię negatywną (w ponownej 

weryfikacji Programu, zgodnie z ust. 11 i n. niniejszego paragrafu)”. 

 

IX. W Par. 9 ust. 8 e) Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, Cykl 

III, przyjętym Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr III/29 z dnia 23 marca 

2021 roku 

 

usuwa się słowa: „- w przypadku, gdy Szkółka Piłkarska jest członkiem PZPN”. 

 

X. W Załączniku nr 4 do Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, 

Cykl III, (Sezony 2022-2023) pt.: „Wytyczne do autorskich programów szkolenia na Cykl 

III” dokonano następujących zmian: 

 

Str. 2 – w tabeli w miejsce dotychczasowych możliwych Ocen Programu wprowadza się 

następujące: Pozytywna / negatywna – program do poprawy 

Str. 2 – wprowadza się nową tabelę punktową w miejsce dotychczasowej: 

37 punktów – max 

27 punktów - poziom Programu Szkolenia PZPN 

>= 24 punkty – ocena pozytywna 

<=23 punkty – ocena negatywna – program do poprawy 

 

Str. 5 – w tabeli w miejsce dotychczasowych możliwych Ocen Programu wprowadza się 

następujące: Pozytywna / negatywna – program do poprawy 

Str. 5 – wprowadza się nową tabelę punktową w miejsce dotychczasowej: 

37 punktów – max 

27 punktów - poziom Programu Szkolenia PZPN 

>= 24 punkty – ocena pozytywna 

<=23 punkty – ocena negatywna – program do poprawy 

 



Str. 8 – w tabeli w miejsce dotychczasowych możliwych Ocen Programu wprowadza się 

następujące: Pozytywna / negatywna – program do poprawy 

Str. 8 – wprowadza się nową tabelę punktową w miejsce dotychczasowej: 

40 punktów – max 

>= 26 punkty – ocena pozytywna 

<=25 punkty – ocena negatywna – program do poprawy 

 

XI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Uchwała nr 3/2022 z dnia 7 stycznia  2022 roku Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie 
Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich  

 
 

Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  

o następującej treści: 

I. Mając na względzie postanowienia par. 22 ust. 2 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla 

Szkółek Piłkarskich, Cykl III, (Sezony 2022-2023) przyjętego Uchwałą Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej nr III/29 z dnia 23 marca 2021 roku (tekst jednolity - Uchwała  V/149 z 11 grudnia 2021 

roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej) Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej 

postanowiła, co następuje: 

1. Ogłosić ponowny nabór do Cyklu III Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich 

dla wszystkich podmiotów uprawnionych na podstawie  par. 6, ust.2. Jednocześnie: 

 

a. Podmiotom, których Formularze Rejestracyjne zostały odrzucone na podstawie par. 5 

ust.11 cyt. wyżej Uchwały umożliwia się ponowne złożenia Formularza 

Rejestracyjnego. 

 

b. Podmiotom, których wniosek został odrzucony na skutek odrzucenia autorskiego 

programu szkolenia umożliwia się ponowne złożenie Formularza Rejestracyjnego. 

 

c. Podmiotom, które zrezygnowały z dalszego uczestnictwa w Programie na 

którymkolwiek etapie procedury aplikacyjnej o certyfikat na Cykl III umożliwia się 

ponowne złożenie Formularza Rejestracyjnego.  

 

d. Podmiotom, które nie złożyły Formularza Zgłoszeniowego w terminie wskazanym par.6 

ust. 3 cyt. wyżej Uchwały albo których Formularze Zgłoszeniowe zostały odrzucone na 

podstawie par.6 ust. 6 cyt. wyżej Uchwały w związku z brakiem terminowej realizacji 

wezwania do uzupełnienia braków lub nieprawidłowym ponownym wypełnieniu 

formularza przywraca się z urzędu termin do wysłania albo uzupełnienia lub 

prawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego. 

 

e. Podmiotom, które nie uzyskały certyfikatu na skutek negatywnej oceny z wizyty 

wstępnej i/lub monitorującej wyznacza się nowe terminy wizyt. 

2. Upoważnić Dyrektora Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots) do przygotowania 

i ogłoszenia szczegółowego harmonogramu ww. procesu. 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                      Prezes PZPN Cezary Kulesza  



Uchwała nr 4/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie 
przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w rozgrywkach piłkarskich 

 
I. Działając na podstawie Art. 36 § 2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych podjęła uchwałę o 
następującej treści:  
 

Art. 1 
Przyjmuje się „Wytyczne w zakresie ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 dla klubów 
uczestniczących w rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i eWinner 2. Ligi” 
stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

Art. 2 
Przyjmuje się „Wytyczne dotyczące przekładania zawodów w ramach rozgrywek piłkarskich PKO 
BP Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i eWinner 2. Ligi w sezonie 2021/2022 w związku z ograniczeniami 
w okresie stanu epidemii COVID-19” stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

Art. 3 
Celem realizacji wytycznych o których mowa w Art. 1-2 powołuje się Zespół Roboczy ds. 
przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w rozgrywkach piłkarskich, w skład 
którego wchodzą: 

1. Koordynator, 
2. Lekarz z ramienia klubów Ekstraklasy, 
3. Lekarz z ramienia klubów Fortuna 1. Ligi, 
4. Dyrektor Operacyjny Ekstraklasa S.A, 
5. Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. 

             
                                                                        Art. 4 

Dla celów realizacji wytycznych o których mowa w Art. 1-2 PZPN jako Administrator danych 
osobowych zawodników, członków sztabu trenerskiego, sztabu medycznego oraz osób 
bezpośrednio współpracujących z zawodnikami, stosuje zasady i sposoby bezpiecznego 
przetwarzania danych w/w osób w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii 
COVID-19 w rozgrywkach piłkarskich. PZPN przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony 
interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz na podstawie ustaw i rozporządzeń 
dotyczących epidemii COVID-19 m.in. ustawy z dnia  
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  
w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO, oraz z zachowaniem zasad 
określonych w art. 5 ust.1 i ust. 2 RODO. Dane osobowe  wyżej wskazanych osób dotyczące 
zdrowia (informacja  
o zaszczepieniu lub stwierdzonym zakażeniu COVID-19) przechowywane będą wyłącznie na 
potrzeby organizacji rozgrywek piłkarskich, oraz na czas wskazany w obowiązujących przepisach 
prawa dotyczących epidemii COVID-19. 
 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

           Prezes PZPN Cezary Kulesza  

  



Wytyczne w zakresie ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 dla klubów uczestniczących w 
rozgrywkach PKO Bank Polski Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i eWinner 2. Ligi 

 
1. Kluby są zobligowane do co tygodniowego - w każdy poniedziałek do godz. 12.00, 

raportowania na adres raportymedyczne.esa@pzpn.pl (w przypadku klubów PKO BP 

Ekstraklasy) lub  raporty.medyczne@pzpn.pl (w przypadku rozgrywek Fortuna 1.  Ligi i eWinner 

2. Ligi) stanu wyszczepialności, poprzez przekazywanie informacji o liczbie osób z aktualnym 

europejskim certyfikatem szczepienia, wskazując:  

a) Liczbę zaszczepionych zawodników (liczba osób z aktualnym europejskim certyfikatem 

szczepienia) /całkowita liczba zawodników w zespole, 

b) Liczbę zaszczepionych członków sztabu trenerskiego, sztabu medycznego oraz osób 

bezpośrednio współpracujących na co dzień z zawodnikami (liczba osób z aktualnym 

europejskim certyfikatem szczepienia) /całkowita liczba osób, 

c) Liczbę osób ze stwierdzonym zakażeniem COVID-19, z podziałem na poszczególne miesiące 

od początku rozgrywek 2021/2022. 

 

2. Kluby są zobligowane do codziennego raportowania na adres raportymedyczne.esa@pzpn.pl 

(w przypadku klubów PKO BP Ekstraklasy) lub raporty.medyczne@pzpn.pl (w przypadku 

rozgrywek Fortuna 1. Ligi i eWinner 2. Ligi) stanu zdrowia zawodników i członków sztabu na 

dotychczas stosowanych zasadach. Osoby z aktualnym europejskim certyfikatem szczepienia 

są uwzględniane w codziennym raporcie tylko w przypadku wystąpienia objawów zakażenia 

Covid-19.  

3. W treningach i meczach nie może uczestniczyć zawodnik lub członek zespołu treningowo-

szkoleniowego, u którego nawet w najmniejszym stopniu występują objawy zakażenia COVID-

19 lub u którego test wymazowy dał wynik pozytywny lub nierozstrzygający. 

4. Kluby, w których odsetek w pełni zaszczepionych zawodników (z aktualnym europejskim 

certyfikatem szczepienia) wynosi mniej niż 80%, zobowiązane są do przeprowadzania testów 

wymazowych pierwszego dnia nowego mikrocyklu treningowego. Obowiązek testowania 

obejmuje zawodników, trenerów i wszystkie pozostałe osoby uczestniczące w treningach i 

mające kontakt z pierwszą drużyną.  

Wyjątek: Osoby z aktualnym europejskim certyfikatem szczepienia przeciw COVID-19 nie są 

zobligowane do wykonania testu wymazowego. 

5. Przed każdym meczem wszystkie osoby uwzględnione w protokole sędziowskim zawierającym 
skład drużyny i wykaz osób funkcyjnych zobligowane są do wcześniejszego wykonania testu 
wymazowego w kierunku COVID-19: 

a) nie wcześniej niż 24 godziny przed meczem domowym, 
b) bezpośrednio przed wyjazdem na mecz wyjazdowy, ale nie później niż na 48 godzin przed 

rozpoczęciem spotkania na wyjeździe. 

Wyjątek: Osoby z aktualnym europejskim certyfikatem szczepienia przeciw COVID-19 nie są 
zobligowane do wykonania testu wymazowego. 

 
6. Wyniki testów i/lub certyfikaty szczepienia należy przekazać do wglądu, na odprawie 

przedmeczowej, Delegatowi PZPN wraz z kopią protokołu sędziowskiego zawierającego skład 
drużyny i wykaz osób funkcyjnych. 

mailto:raportymedyczne.esa@pzpn.pl
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mailto:raportymedyczne.esa@pzpn.pl
mailto:raporty.medyczne@pzpn.pl


7. Delegat PZPN odnotowuje w raporcie delegata fakt otrzymania, lub nie, wymaganych 
dokumentów. W przypadku nieotrzymania kompletu dokumentów, delegat odnotowuje liczbę 
osób odnośnie których klub nie przekazał wymaganych dokumentów - bez imiennego 
wskazywania tych osób w raporcie. 
 

8. Imienną listę osób odnośnie których Delegat nie otrzymał wymaganych dokumentów należy 
przekazać organowi prowadzącemu rozgrywki na adres e-mail rozgrywki@pzpn.pl (w 
przypadku rozgrywek 1. lub 2. Ligi) lub ekstraklasa@ekstraklasa.org  (w przypadku rozgrywek 
Ekstraklasy) 

 
9. Brak okazania wyników testów i/lub certyfikatów szczepienia może być podstawą do wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego względem klubu przez organ dyscyplinarny właściwych dla 
danych rozgrywek. 

 

10. W przypadku  stwierdzenia objawów zakażenia Covid-19 u zawodnika lub członka 
sztabu szkoleniowego należy:  

 
a) Odizolować taką osobę od drużyny, członków sztabu szkoleniowego oraz pozostałych 

pracowników klubu, 
b) Obserwować objawy i być w bieżącym kontakcie z lekarzem, 
c) Skierować na badania w kierunku COVID-19  - należy wykonać test na obecność antygenu 

SARS-CoV-2, a w przypadku wyniku negatywnego wykonać testu wymazowy RT-PCR. 
 

11. W przypadku  pozytywnego wyniku testu zawodnika lub członka sztabu szkoleniowego należy: 
 
a) Skierować taka osobę na izolację (7-dniową, 10-dniową lub 14-dniową) zgodnie z obecnie 

obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, 
b) Przekazać odpowiednią informację organowi prowadzącemu rozgrywki na adres mailowy 

rozgrywki@pzpn.pl (w przypadku rozgrywek 1. lub 2. Ligi) lub ekstraklasa@ekstraklasa.org 
(w przypadku rozgrywek Ekstraklasy), 

c) Przekazać odpowiednią informację na adres mailowy raporty.medyczne@pzpn.pl (w 
przypadku rozgrywek 1. lub 2. Ligi) lub raportymedyczne.esa@pzpn.pl (w przypadku 
rozgrywek Ekstraklasy) 

d) Jeżeli jest to konieczne (np. wystąpienie więcej pozytywnych przypadków), skierować 
drużynę na kwarantannę wewnętrzną/klubową zgodną  z Protokołem Medycznym PZPN 
(konieczność zamknięcia szatni, niekorzystania z budynków klubowych) z możliwością 
treningu wyłącznie indywidualnego.  

 
12.  Po zakończeniu okresu izolacji należy wykonać test antygenowy wymazowy. W przypadku 

wyniku negatywnego dana osoba może uczestniczyć w treningach oraz meczach. W przypadku 
wyniku pozytywnego test powtarzać co 24 godziny aż do uzyskania wyniku negatywnego. 
 

13. Administratorem danych osobowych zawodników, członków sztabu trenerskiego, sztabu 
medycznego oraz osób bezpośrednio współpracujących z zawodnikami, przetwarzanych dla 
celów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii COVID-19  
w rozgrywkach piłkarskich jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w  Warszawie przy  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy 
kontaktować się z  inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail: 
daneosobowe@pzpn.pl lub pisemnie na adres siedziby PZPN. Dane osobowe zawodników, 
członków sztabu trenerskiego, sztabu medycznego oraz osób bezpośrednio współpracujących 
z zawodnikami, dotyczące zaszczepienia przeciwko COVID-19 przetwarzane są w szczególności 
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w celu zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz na 
podstawie ustaw i rozporządzeń dotyczących epidemii COVID-19 m.in. ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO, oraz z zachowaniem zasad 
określonych w art. 5 ust. 1 i ust. 2 RODO. Dane osobowe  wyżej wskazanych osób dotyczące 
zdrowia (informacja o zaszczepieniu lub stwierdzonym zakażeniu COVID-19) przechowywane 
będą wyłącznie na potrzeby organizacji rozgrywek piłkarskich, oraz na czas wskazany  
w obowiązujących przepisach prawa dotyczących epidemii COVID-19. 
 

 
  



Wytyczne dotyczące przekładania zawodów w ramach rozgrywek piłkarskich PKO BP 

Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i eWinner 2. Ligi w sezonie 2021/2022 w związku z 

ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19.   

   

1. Wytyczne określają zasady przekładania zawodów w ramach rozgrywek o mistrzostwo PKO 

Bank Polski Ekstraklasy, Fortuna 1. Ligi i eWinner 2. Ligi w okresie stanu epidemii COVID-19. 

2. Uwzględniając szczegółowe terminarze rozgrywek na sezon 2021/2022 oraz powszechną 

możliwość szczepienia przeciwko COVID-19, organ prowadzący rozgrywki powinien dołożyć 

wszelkich starań, aby zawody były rozegrane w terminie i nie były przekładane.  

3. Ustala się następujące wytyczne dotyczące przekładania zawodów w ramach rozgrywek 

piłkarskich  

w sezonie 2021/2022 w związku z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19. 

4. Podstawą do przełożenia zawodów może być: 

a) decyzja właściwego organu sanitarnego dotycząca kwarantanny całego zespołu, która to 

decyzja obejmuje okres do 48 godzin przed planowanym rozegraniem spotkania; 

b) sytuacja, gdy na 24 godziny przed planowanym rozegraniem spotkania, na skutek 

zakażenia COVID-19 klub dysponuje 13 lub mniej zawodnikami uprawnionymi do gry w 

danych rozgrywkach w sezonie 2021/2022, co zostało potwierdzone stanowiskiem 

właściwego organu lub osoby, wskazanego/j przez PZPN, zajmującego się rozstrzyganiem 

kwestii związanych z ograniczeniami w okresie stanu epidemii COVID-19; 

c) sytuacja, gdy na 24 godziny przed planowanym rozegraniem spotkania, na skutek 

zakażenia COVID-19 klub nie dysponuje żadnym bramkarzem, uprawnionym do gry w 

danych rozgrywkach lub zespole rezerw, a w przypadku braku zespołu rezerw – 

najstarszym roczniku drużyny młodzieżowej w klubie; 

d) sytuacja, gdy na 24 godziny przed planowanym rozegraniem spotkania w ramach danych 

rozgrywek, na skutek zakażenia COVID-19: 

• klub PKO BP Ekstraklasy nie dysponuje żadnym zawodnikiem młodzieżowym w 

rozumieniu Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na 

sezon 2021/2022 i kolejne, uprawnionym do gry w rozgrywkach o mistrzostwo 

PKO Bank Polski Ekstraklasy lub zespole rezerw, a w przypadku braku zespołu 

rezerw – najstarszym roczniku drużyny młodzieżowej w klubie; 

• klub Fortuna 1. Ligi nie dysponuje żadnym zawodnikiem młodzieżowym w 

rozumieniu Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. ligi 

na sezon 2021/2022 uprawnionym do gry w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi  lub 

zespole rezerw, a w przypadku braku zespołu rezerw – najstarszym roczniku 

drużyny młodzieżowej w klubie; 

• klub eWinner 2. Ligi dysponuje tylko jednym zawodnikiem młodzieżowym w 

rozumieniu Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. ligi 

na sezon 2021/2022 uprawnionym do gry w rozgrywkach eWinner 2. Ligi  lub 

zespole rezerw, a w przypadku braku zespołu rezerw – najstarszym roczniku 

drużyny młodzieżowej w klubie. 

5. Zawodnicy kontuzjowani lub zdyskwalifikowani nie wliczają się do limitu zakażonych lub 

objętych kwarantanną. 

6. Występując o przełożenie zawodów klub zobowiązany jest do przedłożenia stanowiska 

właściwego organu lub osoby, wskazanego/j przez PZPN, zajmującego się rozstrzyganiem 



kwestii związanych  

z ograniczeniami w okresie stadu epidemii COVID-19, potwierdzającego wystąpienie 

przypadku,  o którym mowa w pkt. 4 a) lub b) lub c) lub d). 

7. W sytuacji, gdy poza kwarantanną o której mowa w punkcie 4 a) powyżej znajduje się co 

najmniej 13 zawodników uprawnionych do gry w danych rozgrywkach, w tym jeden zawodnik 

młodzieżowy w rozumieniu regulaminu danych rozgrywek (w przypadku rozgrywek PKO BP 

Ekstraklasy lub Fortuna 1. Ligi) lub dwóch zawodników młodzieżowych (w przypadku 

rozgrywek eWinner 2. ligi) w rozumieniu Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo 1. 

Ligi, 2. Ligi i 3. ligi na sezon 2021/2022, uprawniony/eni do gry w danych rozgrywkach lub 

zespole rezerw, a w przypadku braku zespołu rezerw – najstarszym roczniku drużyny 

młodzieżowej w klubie oraz co najmniej jeden bramkarz uprawniony do gry w danych 

rozgrywkach lub zespole rezerw, a w przypadku braku zespołu rezerw – najstarszym roczniku 

drużyny młodzieżowej w klubie, zawody należy rozegrać w wyznaczonym terminie. 

8. W sytuacji gdy rozegranie zawodów ostatniej kolejki ligowej będzie niemożliwe z przyczyn 

określonych  

w pkt. 4 a) – d), dany mecz nie może być przełożony na termin późniejszy i zostanie 

zweryfikowany jako walkower na niekorzyść zespołu, który nie może przystąpić do zawodów. 

Dopuszcza się możliwość stosowania walkowerów obustronnych. 

9. Organ prowadzący rozgrywki wyznacza nowe daty i godziny zaległych spotkań po uzyskaniu 

stanowiska partnerów mediowych.  

10. Zaległe spotkania powinny odbywać się bez zbędnej zwłoki, co do zasady niezwłocznie po 

ustaniu przyczyn, uzasadniających przełożenie zawodów.    

11. Organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć rozegranie zawodów w nowym terminie, lecz 

nie wcześniej niż przed upływem dwóch pełnych dni od poprzednich zawodów z udziałem 

klubów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności spowodowanych kolizją z terminami 

innych zawodów ustalonych  

w terminarzu rozgrywek, organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć rozegranie zawodów 

w terminie uwzględniającym krótszą przerwę między zawodami (tj. przerwę krótszą niż 

określona w zdaniu poprzednim) i preferencyjnym dla klubu – przeciwnika zespołu, którego 

kwarantanna była przyczyną przełożenia zawodów.  

12. Nowy termin nie może przypadać później niż dwa pełne dni przed terminem meczów ostatniej 

kolejki. 

13. W sytuacji, gdy na skutek epidemii COVID-19, nastąpią kolizje terminów zawodów z terminami 

określonymi w terminarzu rozgrywek, uniemożliwiające rozegranie wszystkich zawodów w 

przypadku przekładania kolejnych, organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć obligatoryjny 

termin rozegrania zawodów dla zespołu, za którego przyczyną zawody nie odbyły się w 

pierwszym terminie.  

14. Jako wyjątek od zasad ogólnych, wobec klubu, który w trakcie danego sezonu rozgrywek nie 

rozegra na skutek przyczyn, o których mowa w pkt 4 a) – d) trzech wyznaczonych zawodów, 

nie będą mieć zastosowania postanowienia § 19 ust. 2 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 

roku Zarządu PZPN  

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną i/lub analogiczne postanowienia regulaminu 

rozgrywek.   

15. W przypadku ostatecznego nierozegrania zawodów na skutek przyczyn, określonych w pkt. 4 

a) - d), klub nie będzie karany dodatkowo dyscyplinarnie, jednakże może zostać pozbawiony 



proporcjonalnie środków, przysługujących mu z tytułu praw mediowych i marketingowych lub 

wynikających z tytułu innych  umów, wiążących klub z organizatorem rozgrywek lub 

wynikających ze stosownych przepisów odpowiednio PZPN lub Ekstraklasy S.A.  

16. Niniejsze zasady obowiązują od 3 lutego 2022 roku, w sezonie 2021/2022 lub do odwołania.  

 

  

 


