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Uchwała  nr IV/58 z dnia 23 kwietnia  2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 23.04.2014 roku 

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 23.04.2014 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr  IV/59 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie sprawozdania finansowego PZPN za rok 2013 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:   
 
I. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dyrektora Departamentu Finansowego PZPN oraz opinią 
biegłego rewidenta przyjmuje się  - celem przedstawienia do zatwierdzenia na Walnym 
Zgromadzeniu Sprawozdawczym PZPN (27.05.2014) - sprawozdanie finansowe PZPN za rok 
2013, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.   
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr IV/60 z dnia  23 kwietnia  2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie aktualizacji preliminarza budżetowego  PZPN na rok 2014  

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 3) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd dokonuje aktualizacji   preliminarza budżetowego PZPN na rok 2014  i przedstawia – 

celem zatwierdzenia - Walnemu  Zgromadzeniu Sprawozdawczemu  PZPN zaplanowanemu  na 

27  maja 2014 roku aktualizację preliminarza budżetowego PZPN na rok 2014, stanowiącą 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr IV/61  z dnia   23 kwietnia 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie rekomendacji projektu preliminarza budżetowego PZPN na rok 2015  

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 3) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Zarząd rekomenduje na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN zaplanowane 

na 27 maja  2014 roku projekt preliminarza budżetowego PZPN na rok 2015 

przygotowany przez Komisję Finansową PZPN, stanowiący załącznik do niniejszej 

Uchwały. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                     Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr IV/62  z dnia 23 kwietnia 2014  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycji co do wyboru 

niezależnej firmy audytorskiej  

Na podstawie art. 34 § 1 pkt 23)Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się ofertę firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z.o.o Spółka komandytowa na 
dokonanie badania sprawozdania finansowego PZPN za rok 2014. 
 
II. Wskazaną  firmę przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu Delegatów jako niezależną firmę 
audytorską mogącą dokonać badania sprawozdania finansowego PZPN za rok 2014. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr IV/63  z dnia  23 kwietnia 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu PZPN za okres 22.06.2013-31.03.2014 celem 
przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PZPN zaplanowanym na 27  

maja 2014 roku   
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd rekomenduje sprawozdanie Zarządu PZPN za okres 22.06.2013-31.03.2014 
(stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały) -  celem przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu 
Sprawozdawczym PZPN zaplanowanym na 27  maja  2013 roku. 
 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr IV/64  z dnia  23 kwietnia  2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie  Dyscyplinarnym PZPN celem 
przedstawienia do uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PZPN 

zaplanowanym na 27 maja 2014 roku 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd rekomenduje projekt zmian w Regulaminie  Dyscyplinarnym  PZPN (stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały) - celem przedstawienia do uchwalenia na Walnym 
Zgromadzeniu Sprawozdawczym PZPN zaplanowanym na 27 maja  2014 roku   
 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
Projekt  

U C H W A Ł A 
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO 

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ  
               Z DNIA 27 MAJA 2014 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W REGULAMINIE 

DYSCYPLINARNYM PZPN 
 

 
Na podstawie art. 26 pkt 15) w związku z art. 54 i art. 82 Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 
 
I.W Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN wprowadza się następujące zmiany:  
 
1. W art. 30 dodaje się § 4 w brzmieniu:  
§4. W przypadku, jeżeli kara zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby 
meczów z udziałem publiczności w miejscowości będącej siedzibą klubu dotyczy całości lub 
części obiektu sportowego, organ jurysdykcyjny może wskazać osoby uprawnione do wstępu 
na obiekt sportowy.  
 
2. W art.64 § 1 pkt 1) skreśla się sformułowanie „ w wysokości do 100.000 złotych”. 
 
3. W art. 64 § 2 wyrazy „nie wykonywanie” zastępuje się wyrazem „niewykonywanie”.  
 
4. Tytuł art. 68 otrzymuje nowe brzmienie: Zasady szczególne dotyczące kar za naruszenie 
bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich. 
 
5. W art. 68 dodaje się nowy § 5 w brzmieniu: 
§ 5. Za przewinienia określone w art. 64, 65 i 67 można wymierzyć jednorazowo więcej niż 
jedną karę zasadniczą.   
 
6. W art.71¹ skreśla się wyrazy „przez drużynę”.  
 
7. W tytule art.101 wyrazy „Nie zamieszczenie” zastępuje się wyrazem „Niezamieszczenie”. 
 
8. W art. 108 § 2 po wyrazie „dyskwalifikacji”, dodaje się po przecinku sformułowanie „chyba 
że zostało ono usprawiedliwione przez trenera kadry lub dyrektora sportowego PZPN”.  
 
9. Art.126 § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  



§ 1. Jeżeli organ dyscyplinarny I instancji przewiduje orzeczenie kary wyższej niż przyznane 
mu uprawnienia, przekazuje całość sprawy organowi uprawnionemu do wymierzenia kary 
wyższej”. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                                                           WALNE  ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE PZPN  

 
65 

 
Uchwała nr IV/65  z dnia 23 kwietnia  2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Ekstraklasy i I ligi Piłki Plażowej oraz Pucharu 

Polski w Piłce Plażowej   
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 12 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN przyjmuje się Regulamin Rozgrywek 
Ekstraklasy i I ligi Piłki Plażowej oraz Pucharu Polski w Piłce Plażowej, stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
O MISTRZOSTWO PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ 

NA SEZON 2014 
 

Art. 1 
 

1. Celem rozgrywek piłki nożnej plażowej jest wyłonienie Mistrzów Polski Seniorów, zdobywcy 

Pucharu Polski Seniorów, zdobywcy Superpucharu Polski Seniorów, wyłonienie Mistrzów 

Polski Juniorów oraz Mistrzów Polski Kobiet jak również krzewienie idei Fair Play, rozwój i 

popularyzacja plażowej piłki nożnej na terenie naszego kraju. 

2. Jedynym organizatorem rozgrywek piłki nożnej plażowej rangi mistrzowskiej w Polsce jest 

Polski Związek Piłki Nożnej i powołana przez Zarząd Związku Komisja Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. 

3. Rozgrywki prowadzone są w kategoriach: seniorów, młodzieżowe  i kobiet. 

4. System rozgrywek piłki nożnej plażowej w sezonie 2014 obejmuje następujące rozgrywki: 

a) rozgrywki seniorów: 

 rozgrywki o Mistrzostwo Polski - Ekstraklasa Piłki Nożnej Plażowej, 1 Liga Piłki 

Nożnej Plażowej, 

 rozgrywki o Puchar Polski - regionalne turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy  

z udziałem drużyn ekstraklasy, 

 mecz o Superpuchar Polski (PZPN zastrzega sobie podjęcie decyzji w sprawie 

organizacji Superpucharu Polski do 15 lipca 2014) 

b) rozgrywki młodzieżowe  - jeden turniej o Mistrzostwo Polski,  



c) rozgrywki kobiet – jeden turniej o Mistrzostwo Polski. 

5. W rozgrywkach Ekstraklasy Piłki Plażowej w 2014 r. weźmie udział 8 drużyn, które uzyskały 

prawo gry w Ekstraklasie w wyniku rozgrywek Ekstraklasy oraz I ligi sezonu poprzedniego, 

dopełniły obowiązków licencyjnych oraz uiściły opłatę licencyjną. 

Drużyny Ekstraklasy Piłki Plażowej, uczestniczące w rozgrywkach sezonu 2014 muszą 
spełniać wymóg rejestracji stowarzyszeń lub innych klubów sportowych. 

6. Do rozgrywek I ligi Piłki Plażowej, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Kobiet 

zostaną dopuszczone kluby, które złożą ankietę zgłoszeniową wraz z listą zawodników (20 

zawodników) i osób funkcyjnych oraz dowód uregulowania opłaty licencyjnej w 

nieprzekraczalnym terminie podanym przez Komisję. 

W sezonie 2014 obowiązują następujące opłaty: 

 Ekstraklasa – 1000,00 zł- 

 I liga – 500,00 zł- 

 Puchar Polski – 200,00 zł- 

 Mistrzostwa Młodzieżowe (do 21 lat) – 500,00 zł- 

 Mistrzostwa Kobiet – 500,00 zł- 

Kwota uzyskana z tzw. wpisowego zostanie przeznaczona na nagrody pieniężne lub 
rzeczowe w turniejach o Mistrzostwo Polski i Puchar Polski. 

7. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2014 w rozgrywkach Ekstraklasy nie uzyska 

licencji na występowanie w rozgrywkach zostaje automatycznie relegowany do I ligi. Awans 

uzyska najwyżej sklasyfikowany zespół z I Ligi z sezonu 2013. 

 
8. Termin nadsyłania zgłoszeń drużyn na sezon 2014 upływa :  

 dla zespołów Ekstraklasy z dniem 31 maja 2014 r. 

 dla zespołów uczestniczących w Pucharze Polski z dniem 31 maja 2014 r. 

 dla pozostałych zespołów z dniem 31 maja 2014 r.  

Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane. 
 
 

Art. 2 
 

1. Rozgrywki prowadzą Departament Rozgrywek Krajowych PZPN oraz Komisja Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. 

2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Piłki Plażowej zobowiązane są rozegrać mecze zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w zawodach 

najsilniejszy skład.  

3. Rozgrywki w piłce nożnej plażowej w sezonie 2014 prowadzone są w terminach, miejscach i 

na zasadach ustalonych i zatwierdzonych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 



 
Art. 3 

 
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Piłki Nożnej Plażowej zobowiązane są wyznaczyć 

jednego przedstawiciela do kontaktu z organizatorem rozgrywek czyli Komisją Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. Korespondencja z Komisją Futsalu i Piłki Plażowej PZPN prowadzona jest 

za pośrednictwem wyznaczonej osoby. 

 
2. Sędziów do prowadzenia zawodów Piłki Nożnej Plażowej wyznacza Kolegium Sędziów 

PZPN.  

 
3. Koszty delegowania sędziów i obserwatorów oraz zryczałtowane koszty podróży sędziów i 

obserwatorów regulowane są przez PZPN wg stawek obowiązujących dla sędziów Piłki 

Plażowej ustalonych uchwałą Zarządu PZPN.  

 
Art. 4 

 
1. W sezonie 2014 drużyna może liczyć od 12 do 20 zawodników oraz sztab szkoleniowy 

(manager, trener, kierownik, fizjoterapeuta z własnym wyposażeniem medycznym), zgodnie z 

wypełnioną i dostarczoną dokumentacją zgłoszeniową.  

2. W zgłoszonej drużynie (w dwudziestce) może znajdować się maksymalnie dwóch 

obcokrajowców - zawodników spoza Unii Europejskiej.  

3. W sezonie 2014 drużyny są zobowiązane do posiadania w swoich składach osobowych co 

najmniej 2 zawodników młodzieżowych, tj. zawodników ur. w 1993 r. lub młodszych. Do 

turniejowej 12 drużyna ma obowiązek wpisania co najmniej dwóch młodzieżowców, a do 

protokołu z zawodów musi wpisać minimum jednego młodzieżowca.  

4. W turniejach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek.  

5. W poszczególnych turniejach może uczestniczyć minimum 8, a maksymalnie 12 zawodników 

danej drużyny spośród 20 zgłoszonych do sezonu. 

6. Listy zawodników (12 zawodników) na poszczególnee turnieje muszą być złożone w terminie 
ustalonym przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Pod rygorem nie dopuszczenia do 
turnieju, zawodnicy muszą posiadać dokumenty tożsamości, aktualne badania lekarskie oraz 
polisy ubezpieczeniowee w zakresie NNW. Weryfikacja w/w dokumentów odbywa się przed 
rozegraniem pierwszego spotkania danej drużyny w turnieju. 

7. W trakcie sezonu 2014 zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Udział zawodnika 
w meczu innej drużyny, będzie traktowany jak udział w zawodach zawodnika 
nieuprawnionego do gry. W takim wypadku zawody zostaną zweryfikowane jako przegrane 
0:5 na niekorzyść tej drużyny, a sam zawodnik ukarany dyskwalifikacją w sezonie 2014. 
Wyjątkiem od tej zasady są zawodnicy z drużyn występujących wyłącznie w rozgrywkach 
Pucharu Polski, które nie uczestniczą w rozgrywkach Mistrzowskich. Drużyny uczestniczące w 
rozgrywkach Pucharu Polski mogą posiadać w składzie maksymalnie dwóch zawodników 
reprezentujących inne drużyny w rozgrywkach mistrzowskich. 

8. Do jednego meczu drużyna  może zgłosić maksymalnie dziesięciu zawodników w tym dwóch 
bramkarzy i ośmiu zawodników z pola.  



9. Zawody nie mogą być rozpoczęte przy mniejszej niż 5 liczbie zawodników danej drużyny 
(jeden bramkarz oraz 4 zawodników z pola)  

10. Weryfikację uprawnień i liczby zawodników zgłoszonych do meczu przeprowadza biuro 
organizatora turnieju oraz sędziowie prowadzący dane spotkanie. 

11. Do protokołu meczowego może być wpisanych maksymalnie 10 zawodników oraz 3 osoby 
funkcyjne.  

Art. 5  

1. Zawody o Mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski w sezonie 2014 w piłce plażowej 
rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę plażową, zgodnie z niniejszym 
regulaminem i obowiązującymi przepisami FIFA.  

2. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach piłki plażowej zobowiązane są:  

a) przestrzegać przepisów gry w piłkę plażową oraz innych regulaminów Polskiego Związku 
Piłki Nożnej i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 

b) przestrzegać zasad Fair Play, 

c) wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  

d) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 
organizowanych przez PZPN oraz Komisję Futsalu i Piłki Plażowej.  

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

wyniku: 

 3 punkty z zwycięstwo, 

 2 punkty za zwycięstwo po dogrywce lub karnych 

 0 punktów za spotkanie przegrane.  

 

Art. 6  

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 
regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 
organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców wówczas spotkanie to zostanie 
dokończone (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrane od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) 
w najbliższym możliwym terminie.  

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest, co do 
zasady, Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

3. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN decyzji o 
rozegraniu w nowym terminie meczów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie 
wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, dla meczów rozgrywanych w 
nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN i Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN.  

4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN decyzji o 
dokończeniu meczów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry, mecze 
dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad :  

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie meczu, z zaliczeniem 
wyniku uzyskanego do momentu przerwania meczu, 



b) zespoły przystępują do dokańczania meczów w składach liczbowych z uwzględnieniem 
wykluczeń dokonanych w meczach przerwanych,  

c) w meczach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w 
danej drużynie,  zgłoszeni w terminie rozpoczęcia meczów, poza zawodnikami:  

 którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych meczów w związku z otrzymaniem 
czerwonej kartki,  

 którzy nie byli w trakcie meczów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego 
barwach występują w chwili dokańczania zawodów,  

 którzy odbywali w trakcie meczów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu 
ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn,  

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania meczów, 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 
dokończonych meczach.  

Art. 7  

Schematy rozgrywek poszczególnych turniejów zostaną ustalone przez Komisję Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN w zależności od liczby zgłoszonych zespołów. 

Art. 8  

1. Zawodnik, który w trakcie zawodów danego turnieju otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 
zostaje automatycznie ukarany: 

 przy drugim ostrzeżeniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu  

 przy czwartym ostrzeżeniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu 

 przy piątym i każdym kolejnym ostrzeżeniu - kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu 

2. Zawodnik ukarany czerwoną kartką bezpośrednio lub pokazaną po wcześniejszych 
dwóch żółtych opuszcza plac gry, zostaje odesłany na trybuny i nie może do końca meczu 
powrócić na boisko. Dodatkowo jego drużyna ukarana zostaje 2 minutową grą w osłabieniu. 
Ilość zawodników w takim przypadku zostaje pomniejszona  
o jednego gracza. Po upływie 2 minut kary, drużyna uzupełnia skład do 4 zawodników w polu 
oraz jednego bramkarza. Uzupełnienie takie może nastąpić jedynie za zgodą timekeepera 
(trzeciego sędziego). Uzupełnienie może nastąpić przed upływem 2 min, jeżeli zostanie 
zdobyta bramka; obowiązują wtedy poniższe zapisy: 

- jeżeli drużyna gra w 5 osobowym składzie przeciwko drużynie, która ma 4 zawodników i 
drużyna z większą liczbą zawodników zdobędzie bramkę, to drużyna grająca w 4 
osobowym składzie może go uzupełnić do 5 zawodników, 

 - jeżeli obie drużyny grają z 3 lub 4 zawodnikami na polu gry i bramka zostaje zdobyta, to 
obie drużyny kontynuują grę z tą samą liczbą zawodników 

 - jeżeli drużyna gra w 5 osobowym składzie przeciwko drużynie grającej w 3  osobowym 
składzie, lub drużyna gra w 4 osobowym składzie przeciwko drużynie grającej w 3 osobowym 
składzie, i drużyna z większą liczbą zawodników zdobędzie bramkę, to drużyna grająca w 3 
osobowym składzie może go uzupełnić o 1 zawodnika 

 - jeżeli bramka została zdobyta przez drużynę grającą z mniejszą liczbą zawodników, to gra 
jest kontynuowana bez uzupełnienia liczby zawodników  



3. W przypadku ukarania czerwonymi kartkami równolegle dwóch zawodników tej samej drużyny 
przebieg kary odbywa się jak w pkt. 2, art. 8. Jeśli, natomiast, ukaranych równolegle 
zawodników tej samej drużyny będzie trzech, sędzia przerywa zawody i przyznaje walkower 
drużynie w której w danej chwili na boisku jest większy  
i prawidłowy skład osobowy. Dopuszczone jest, aby drużyna ukarana karą 2 minut grała w 
minimalnym składzie osobowym 1+2.  

4. Minimalna liczba zawodników drużyny dopuszczonej do dalszego udziału w turnieju to 5  osób 
(czterech zawodników z pola oraz jeden bramkarz). Jeśli liczba ta jest mniejsza, zespół 
zostaje automatycznie wykluczony z turnieju. Dotyczy to przypadku kar, kontuzji i innych 
przypadków losowych.  

5. Każde ukaranie zawodnika czerwoną kartką będzie rozpatrywane przez Komisję Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN na koniec każdego dnia trwania turnieju lub w przypadku gdy drużyna, w 
której szeregach występuje ukarany zawodnik gra więcej niż jeden mecz w ciągu dnia, 
bezpośrednio po danym meczu. 

Art. 9 

W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach UEFA i nieokreślonych 
niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.  

Art. 10  

1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich zrezygnuje 
z dalszego uczestnictwa, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek.  

2. Oprócz wywalczonych miejsc w poszczególnych rozgrywkach drużynom w sezonie 2014 będą 
przyznawane punkty do rankingu, prowadzonego dla potrzeb statystycznych. 

3. Punktacja za Mistrzostwa Polski w sezonie 2014 przedstawia się następująco: 

•    I miejsce - 220 pkt. 

•    II miejsce - 180 pkt. 

•    III miejsce - 160 pkt. 

•    IV miejsce - 140 pkt. 

•    V miejsce - 120 pkt. 

•    VI miejsce - 100 pkt. 

•    VII miejsce - 80 pkt. 

•    VIII miejsce - 60 pkt.  

•    IX miejsce - 50 pkt. 

•    X miejsce - 40 pkt. 

•    XI miejsce - 30 pkt. 

•    XII miejsce - 20 pkt. 

•    miejsce XIII i niższe - 10 pkt.  

4. Punktacja za Puchar Polski w sezonie 2014 przedstawia się następująco: 



•    I miejsce - 120 pkt. 

•    II miejsce - 100 pkt. 

•    III miejsce - 80 pkt. 

•    IV miejsce - 60 pkt. 

•    V miejsce - 50 pkt. 

•    VI miejsce - 40 pkt. 

•    VII miejsce - 30 pkt. 

•    VIII miejsca - 20 pkt. 

•    miejsca od IX do XVI - 10 pkt. 

5. Za Superpuchar w sezonie 2014 drużyny zdobędą: 

•    zwycięzca otrzymuje 40 pkt. 

•    przegrany otrzymuje 20 pkt. 

6. Dodatkowo drużyna wytypowana przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN  jako drużyna 
grająca Fair Play otrzymuje 10 pkt do rankingu. 

Art. 11  

1. Każda drużyna jest odpowiedzialna za dostarczenie listy zawodników do Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w drużynie.  

2. Każda drużyna jest w pełni odpowiedzialna za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 

3. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 

4. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie lub kartę zdrowia sportowca.  

Art. 12  

1. Zawody w piłce nożnej plażowej mogą być rozgrywane tylko na boiskach uznanych przez 
Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako spełniające wszystkie wymagane warunki do 
rozgrywania na nich meczów rangi mistrzowskiej. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za 
przygotowanie boiska do rozgrywek.  

2. Drużyny są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz 
kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.  

3. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po 
meczu. Organizator może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na obiekcie, a 
także może być ukarany dyscyplinarnie.  

4. Każda drużyna zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 
zagrożeniami. Polisa ubezpieczeniowa musi pokrywać wszelkie zagrożenia związane z jego 
uczestnictwem w rozgrywkach. 

 

 



Art. 13  

1. Organizator zawodów oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na boisku zobowiązany 
jest do:  

a) zawarcia polisy ubezpieczeniowej na zagrożenia związane z organizowaniem meczu. Polisa ta 
musi zawierać odpowiedzialność cywilną organizatora, zapewniającą poszkodowanym osobom 
gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, przedmiotów, a także straty ekonomiczne 
poniesione wskutek okoliczności za które odpowiada organizator.  

b) zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,  

c)   zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące),  

d) powołania kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, 
przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, zapewnienie 
wolontariuszy do podawania piłek 

e)   zadbania o pełną fachową informację,  

f) zapewnienia fachowego prowadzenia zawodów przez spikera zaakceptowanego przez Komisję 
Futsalu i Piłki Plażowej PZPN,  

g) zapewnienia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim 
(urządzenia sanitarne, szatnie, punkty cateringowe itp.),  

h) zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej oraz stworzenia warunków do badań 
antydopingowych u zawodników,  

i) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,  

j) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 
posiadającej prawa telewizyjne,  

k) wydania akredytacji prasowych po uprzednim wystąpieniu w formie pisemnej przez 
zainteresowane osoby lub podmioty do organizatora imprezy. Organizator ma przy tym prawo 
odmowy wydania takiej akredytacji osobom lub podmiotom co do których będzie miał 
uzasadnione zastrzeżenia. Ilość wydawanych akredytacji jest ograniczona, 

l) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie 
im korzystania ze środków łączności (internet),.  

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się drużyny do:  

a) przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej, wulgarnej i prowokacyjnej 
wokół boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni. W razie nie 
przestrzegania powyższego, przedstawiciele Komisji Futsalu i  Piłki Plażowej PZPN w 
porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,  

b) stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 
informowania o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.  

Art. 14  

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień 
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek sezonu 2014 w piłce nożnej 
plażowej, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak 
najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata 
Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN,  podjęcie przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 



decyzji o pozbawieniu drużyny zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim 
lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego.  

2. Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w 
przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.  

3. Odwołania od decyzji dyscyplinarnych Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN rozpoznaje 
Komisja Dyscyplinarna PZPN na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym 
PZPN. 

Art. 15  

1.Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako przegrane 
0:5 na niekorzyść drużyny: w składzie której występował co najmniej jeden zawodnik, u którego 
stwierdzono pozytywny wynik badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom; która 
nie stawi sie na zawodach lub w jej barwach wystąpił nieuprawniony zawodnik oraz w przypadku 
innych naruszeń przepisów związkowych.  
2.W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 
walkowerem. 
3.W przypadku uzyskania przez przeciwnika korzystniejszego wyniku aniżeli walkower – 
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 
 

Art. 16  

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się w formie pisemnej do Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu  6 godzin po 
zawodach.  

2. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.  

3. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch 
żółtych kartek mogą być rozpatrywane jedynie gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu 
niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu 
sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN.  

4.Odwołania od decyzji regulaminowych Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN rozpoznaje 
Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na zasadach określonych w 
Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  

Art. 17  

1. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie lub kierownicy ekip obu drużyn obowiązani są do 
wręczenia sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień Komisji 
Futsalu i Piłki Plażowej PZPN – czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z 
wyszczególnieniem ich imion i nazwisk, nr pesel,  oraz numerów na koszulkach.  

2. Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po 
zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół 
„Gospodarzy” wita się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z 
zawodnikami „Gości”. Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN ustala, która drużyna jest 
„Gospodarzem”, a która „Gościem” w danym meczu.  

3. Podczas meczu, na ławkach dla zawodników rezerwowych może zasiadać wyłącznie 3 
oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym opiekun medyczny drużyny oraz 5 zawodników 
rezerwowych. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego.  

4.Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i przekazuje je obecnemu na turnieju delegatowi 
Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

 



Art. 18  

1. Zawodnicy występujący w rozgrywkach organizowanych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN, w miarę możliwości powinni mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące na cały sezon 
2014.  

2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:   

a) każda drużyna przed turniejem musi przedstawić kolorystykę strojów Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN (jeden zestaw jasny, jeden zestaw ciemny). Stroje muszą być jednolite dla całej 
drużyny oprócz bramkarzy, tzn. koszulki poszczególnych zawodników muszą być jednego koloru 
i spodenki poszczególnych zawodników też muszą być jednego koloru. Kolor koszulki bramkarza 
musi kontrastować z koszulkami zawodników z pola. Przed każdym meczem organizator 
zweryfikuje kolory strojów przeciwnych drużyn. Drużyna określona jako „gospodarz meczu” ma 
prawo wyboru koloru stroju. Drużyna określona przez organizatora jako „gość” musi dostosować 
swoją kolorystykę stroju do wyboru „gospodarza”. Wytypowanie roli „gospodarza i gościa” 
zawodów powinno odbywać się przy pisaniu harmonogramu rozgrywek danego turnieju, 

b) zawodnicy grają boso lub w miękkich ściągaczach, 

c) zakazane jest posiadanie podczas trwania meczu wszelkiego rodzaju łańcuszków, wisiorków, 
opasek, obrączek, pierścionków, kolczyków itp., 

d) strój musi być schludny i odpowiedni do rangi zawodów, 

e) wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w strojach zawodników weryfikują sędziowie prowadzący 
zawody. 

3. Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.  

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

 
Art. 19 

 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr IV/66 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie szczegółowych zasad uzupełnienia składu II ligi w sezonie 2014/2015 w sytuacji 

rezygnacji klubów III ligi z wywalczonego w wyniku sportowej rywalizacji awansu do klasy 
wyższej lub braku otrzymania licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi 

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

§ 1 
 
1. Do udziału w meczach barażowych o awans do II ligi uprawnieni są wyłącznie mistrzowie 
poszczególnych grup III ligi. 
 
2. Warunkiem dopuszczenia drużyny do udziału w meczach barażowych o awans do II ligi jest 
terminowe złożenie wniosku o przyznanie licencji, uprawniającej do występów w tej klasie 
rozgrywkowej. 
 
 
 
 



§ 2 
 
1. W sytuacji, gdy mistrz danej grupy III ligi zrezygnuje z udziału w I etapie meczów barażowych, 
mecze te zostaną zweryfikowane jako walkower 0:3 na niekorzyść tej drużyny, zgodnie z 
postanowieniami Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  
 
2. W sytuacji, gdy po rozegraniu I etapu meczów barażowych, drużyna która uzyskała awans do 
II etapu meczów barażowych, zrezygnuje z udziału w II etapie meczów barażowych, mecze te 
zostaną zweryfikowane jako walkower 0:3 na niekorzyść tej drużyny, zgodnie z postanowieniami 
Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w 
piłkę nożną. 
 
3. Rezygnacja z udziału w jednym z meczów danego etapu oznacza rezygnację z udziału w 
całym etapie. 
 

§ 3 
 
1. W sytuacji, gdy po rozegraniu I i II etapu meczów barażowych, drużyna która uzyskała awans 
do rozgrywek II ligi zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, klubem uprawnionym do udziału w 
rozgrywkach II ligi będzie przeciwnik tej drużyny w II etapie meczów barażowych, o ile otrzyma 
licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach tej klasy. 
 
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, kiedy przeciwnik drużyny która uzyskała awans do 
rozgrywek II ligi, ale zrezygnowała z udziału w rozgrywkach, zrezygnuje z udziału w rozgrywkach 
II ligi, wówczas uprawnionym do udziału w rozgrywkach II ligi będzie drużyna sklasyfikowana na 
najwyższym miejscu spadkowym w tabeli II ligi w grupie, do której terytorialnie przynależy 
drużyna-zwycięzca meczów barażowych, która otrzyma licencję uprawniającą do udziału w 
rozgrywkach tej klasy. 
 

§ 4 

 
1. W sytuacji, gdy po rozegraniu I i II etapu meczów barażowych, drużyna która uzyskała awans 
do rozgrywek II ligi nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w tych rozgrywkach, wówczas 
klubem uprawnionym do udziału w rozgrywkach II ligi będzie przeciwnik tej drużyny w II etapie 
meczów barażowych, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach tej klasy. 

 
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, kiedy przeciwnik drużyny która uzyskała awans do 
rozgrywek II ligi, ale nie otrzymała licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach, nie otrzyma 
licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi, wówczas uprawnionym do udziału w 
rozgrywkach II ligi będzie drużyna sklasyfikowana na najwyższym miejscu spadkowym w tabeli II 
ligi w grupie, do której terytorialnie przynależy drużyna-zwycięzca meczów barażowych, która 
otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach tej klasy. 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr IV/67 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr II/31  z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia 

Regulaminu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
I. W Uchwale nr II/31 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN wprowadza się 

następującą zmianę: 

1. W § 2 ust.1 pkt. d, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„do 10 członków”. 

II.Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

t.j.U nr II/31 z dnia 12.12.2012 r. 

zm.U nr IV/67 z dnia 23.04.2014 r. 

Uchwała nr II/31  z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN w następującym brzmieniu:  

 
Regulamin Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN 

 
§ 1 

 
Komisja Piłkarstwa Kobiecego PZPN zwany dalej „Komisją” jest organem doradczym Zarządu 
PZPN, powołanym w celu koordynowania wszystkich działań podejmowanych  
w zakresie piłki nożnej kobiet. 
 

§ 2 
 
1. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, Komisja składa się z następujących członków  
z prawem głosu: 
a) przewodniczącego,  
b) wiceprzewodniczącego, 
c) sekretarza, 
d)  do 10 członków. 
2. Zarząd PZPN może dokooptować do Komisji dodatkowych członków (bez prawa głosu), jeżeli 
jest to konieczne.   
 
3. W celu wydania specjalistycznej opinii Komisja może ponadto korzystać doraźnie  
z pomocy eksperta (- ów) , działającego w Związku, a w razie konieczności będącego osobą 
trzecią.  



 
§ 3 

 
1. Przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, członkowie Komisji i inne osoby są 
powoływani i odwoływani przez Zarząd PZPN.  
2. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie Uchwały Zarządu 
na wniosek Przewodniczącego Komisji.  
3. Kadencja Komisji jest  równa kadencji Zarządu PZPN.  
4. Odwołanie osób, o których mowa w ust.1 następuje w szczególności  w razie śmierci, pisemnej 
rezygnacji, a nadto : 
a) w przypadku dopuszczenia się niegodnego czynu lub poważnego zaniedbania obowiązków,  
b) nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach bez usprawiedliwienia, 
c) w razie  uzasadnionego wniosku członka PZPN. 
 

§ 4 
Do zakresu działania Komisji należy: 
1. Podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju sportu piłki nożnej kobiet oraz 
powstawania nowych klubów lub sekcji piłkarstwa kobiecego. 
2. Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem poszczególnych 
reprezentacji Polski kobiet wszystkich kategorii wiekowych. 
3. Opiniowanie propozycji powoływania i odwoływania trenerów reprezentacji Polski, o których 
mowa w ust. 2 oraz ocena ich pracy. 
4. Dokonywanie oceny poziomu piłkarstwa kobiecego w kraju i przedstawianie  
w tym zakresie wniosków Zarządowi PZPN. 
5. Opracowywanie wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi PZPN systemów rozgrywek w 
piłce nożnej kobiet, przepisów dotyczących organizacji rozgrywek, statusu zawodniczek oraz 
zmiany barw klubowych. 
6. Organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami klubów piłki nożnej kobiet. 
7. Współpraca z Komisją Techniczną i Komisją Piłkarstwa Amatorskiego  
i Młodzieżowego PZPN oraz innymi komórkami wewnątrzzwiązkowymi w zakresie 
usystematyzowania tworzenia i realizacji programu szkolenia zawodniczek, szkolenia i 
doszkalania kadr trenersko-instruktorskich oraz udzielania pomocy szkoleniowej klubom piłki 
nożnej kobiet. 
8. Przygotowywanie preliminarza wydatków i przychodów Komisji. 
9. Wnioskowanie w sprawie podziału środków finansowych na szkolenie zawodniczek, w tym na 
szkolenie w Licealnych Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży. 
10. Przygotowywanie materiałów o charakterze szkoleniowym i informacyjnym  
dla mediów oraz do publikacji na łamach wydawnictw PZPN. 
11. Wydawanie komunikatów z zakresu działania Komisji. 
 

§ 5 
 
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie konieczności – pod jego nieobecność lub z 
powodu konfliktu interesów -  Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.   
2. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji w szczególności należy: 
a) przygotowywanie posiedzeń Komisji wspólnie z Sekretarzem i Administratorem  
(program, zaproszenia itp. ), 
b) przewodniczenie posiedzeniom Komisji, 
c) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzenia,   
d) przedstawianie do zatwierdzenia planu pracy Komisji,  
e) niezwłoczne informowanie członków Komisji o sprawach nie cierpiących zwłoki,   
f) wnioskowanie do Zarządu PZPN o powołanie, w razie konieczności, grupy roboczej do 
realizacji konkretnego zadania w trybie art. 66 par. 2 Statutu PZPN, 
g) reprezentowanie Komisji w stosunku do innych organów statutowych, jak  i wobec osób 
trzecich ( w tym mediów).  
3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście.  
 



§ 6 
 

1. Posiedzenie Komisji odbywa się raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach 
Przewodniczący Komisji może wystąpić do Prezesa PZPN lub Wiceprezesa PZPN ds. 
Organizacyjno-Finansowych o zorganizowanie dodatkowego posiedzenia. 
2. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie PZPN, w Warszawie.  
3. W okresach pomiędzy posiedzeniami Komisji organem powołanym do rozpatrywania spraw 
bieżących oraz podejmowania decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki jest Prezydium Komisji 
w skład którego wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz 2 członków 
Komisji. 
4. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący. 
5. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący lub upoważniony członek Komisji.  
6. W razie konieczności, Przewodniczący jest upoważniony do zwołania nadzwyczajnego 
posiedzenia Komisji. 
 

§ 7 
 
1. W celu zapewnienia prawidłowej pracy Komisji działają w jej ramach następujące grupy 
robocze zajmujące się konkretnymi zagadnieniami, będącymi przedmiotem działalności Komisji, 
a mianowicie: 
- grupa robocza ds. rozgrywek 
- grupa robocza ds. szkolenia 
- grupa robocza ds. młodzieżowych 
2. Podział kompetencji pośród poszczególnych członków grup roboczych ustala Przewodniczący, 
mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania komisji. 
3.Grupy robocze działają bezpośrednio w strukturach właściwej komisji. Składają się  
z ograniczonej liczby członków Komisji oraz osób powołanych zgodnie z par. 2 ust. 2. niniejszego 
regulaminu. 

§ 8 
 
1. Do  Komisji Sekretarz Generalny wyznacza Administratora spośród pracowników Biura PZPN. 
W razie czasowej nieobecności Administratora jego czynności może realizować inna osoba z 
Biura Związku.  
2. Administrator  wykonuje czynności związane z bieżącą działalnością Komisji,  
a w szczególności: 
a) wraz z Przewodniczącym oraz Sekretarzem przygotowuje i organizuje posiedzenia Komisji, 
b) w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji powiadamia członków o terminach  
i programach posiedzeń, 
c) odpowiada za bieżące sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,   
d) odpowiada za całość dokumentacji związanej z działalnością Komisji, 
e) uaktualnia dane członków Komisji, 
f) funkcjonuje jako osoba kontaktowa dla członków Komisji, 
g) rozlicza  zwrot kosztów podróży dla członków Komisji, 
h) wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Komisji.  
3. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Administrator może być także Sekretarzem Komisji. 
 

§ 9 
1. Przewodniczący, w porozumieniu z Sekretarzem i Administratorem, przygotowuje projekt 

programu posiedzenia Komisji.  

2. Program posiedzenia Komisji musi zawierać następujące punkty: 

a) otwarcie posiedzenia;  

b) sprawdzenie listy obecności; 



c) sprawozdanie z działań podjętych po ostatnim posiedzeniu; 

d) realizację tematów ujętych w porządku dziennym posiedzenia; 

e) inne sprawy; 

f) ustalenie terminu następnego posiedzenia. 

3. Członkowie Komisji  mogą zgłosić propozycje punktów programu Administratorowi. Powinny 

one być złożone na piśmie, zawierać uzasadnienie oraz, jeżeli to możliwe, załączniki. 

4. Co do zasady,  program nie powinien  być zmieniany w trakcie posiedzenia.   

Tym niemniej, Przewodniczący może zmodyfikować program, jeżeli dana sprawa jest uznana za 

szczególnie  pilną. 

 
§ 10 

1.Po każdym posiedzeniu Komisji, Administrator sporządza protokół. 
2.Protokół zawiera: 
a) datę, miejsce i czas posiedzenia; 

b) wskazanie uczestników oraz nieobecnych; 

c) przyjęty porządek obrad; 

d) opis podjętych decyzji lub uzgodnionych działań; 

e) dokładny opis działań, które należy podjąć wraz z osobami/organami odpowiedzialnymi za 

wykonanie tych działań oraz ostateczny termin ich wykonania;  

f) termin i miejsce następnego posiedzenia; 

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

3.Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Komisji.  
 

§ 11 
 Komisja współpracuje, jeżeli to konieczne, z innymi organami statutowymi Związku. 
                  

§ 12 
Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania  
z wymaganym profesjonalizmem i należytą starannością, zgodnie ze Statutem PZPN, innymi 
przepisami związkowymi oraz decyzjami  organów statutowych.  
 

§ 13 
1. Przy wykonywaniu swoich funkcji  osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować 
uczciwość,  bezstronność oraz lojalność wobec Związku, informując Przewodniczącego Komisji o 
wystąpieniu konfliktu interesów.  
2. Osoby, o którym mowa w ust. 1, nie mogą równocześnie podejmować działań sprzecznych z 
normami etycznymi, co obejmuje w szczególności obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek 
działań niesportowych oraz zagrażających integralności PZPN lub rozgrywek piłkarskich  
względnie narażających na szwank dobre imię piłki nożnej.  
 

§ 14 
1. Dla ważności decyzji Komisji niezbędny jest udział w posiedzeniu ponad połowy jej członków.  
2. Decyzje wymagają zwykłej większości głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący 
jest głos Przewodniczącego posiedzenia.  



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

§ 15 
1.Przewodniczący podczas posiedzenia ustala, w razie potrzeby,  treść komunikatu  dla mediów. 
Uczestnicy posiedzenia zobowiązują się nie udzielać komentarzy dla stron trzecich (w tym 
mediów). 
2.Administrator sporządza komunikat dla mediów, który musi być zaakceptowany przez 
Przewodniczącego. 
3.Komunikat dla mediów stanowi część protokołu. 
 

§ 16 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 
§ 17 

Traci moc Uchwała nr VI/130 z dnia 27 czerwca 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 

 
§ 18 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.  
 

               Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr IV/68 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych   

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I.Ustala się, że mecz towarzyski reprezentacji U-21 Polska – Bośnia i Hercegowina zaplanowany 
na 4 czerwca 2014 roku odbędzie się w Krakowie na  stadionie Cracovii. 
 
II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
  
III.W wyjątkowej sytuacji Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji dot. 
lokalizacji ww. meczu reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez organizatora 
warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr IV/69  z dnia 23 kwietnia  2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zatwierdzenia ramowego terminarza rozgrywek I i II ligi oraz Pucharu Polski na 

sezon 2014/2015 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 12 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN zatwierdza się ramowy terminarz 
rozgrywek I i II ligi oraz Pucharu Polski na sezon 2014/2015,  stanowiący załącznik do niniejszej 
Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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CL – Liga Mistrzów 
EL – Liga Europy 
REP – Terminy meczów FIFA 
Rez – Terminy rezerwowe dla meczów, które mogą być przełożone  

PP1/8 – 15 października 2014 – termin dla klubów, które nie zwalniają zawodników na mecze reprezentacji 
narodowych 
Rez – terminy rezerwowe dla klubów, które zwalniają zawodników na mecze reprezentacji narodowych 



ze względu na powołania zawodników na mecze rozgrywane w terminach FIFA. 
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Uchwała  nr  IV/70  z dnia 23 kwietnia 2014  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  ustalenia terminu  kolejnego  posiedzenia  Zarządu PZPN 

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu 26.05.2014 roku w 
Warszawie. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr IV/71 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

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

 
§ 1 

 
Zobowiązuje się Związki Piłki Nożnej do stosowania ujednoliconego nazewnictwa rozgrywek 
piłkarskich w odniesieniu do rozgrywek prowadzonych przez właściwe ZPN. 

 
 

§ 2 
 
1 W odniesieniu do rozgrywek seniorów, stosowane nazewnictwo musi odpowiadać danej klasie 
rozgrywkowej (Ekstraklasa, I liga, II liga, III liga, IV Liga, Klasa Okręgowa, Klasa A, Klasa B, 
Klasa C), zgodnie z postanowieniami Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 
PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 
2. W odniesieniu do rozgrywek Juniorów stosowane nazewnictwo musi odpowiadać poziomowi 
rozgrywek (Liga Wojewódzka, Liga Okręgowa) i kategorii wiekowej zgodnie z postanowieniami 
Unifikacji Organizacji Szkolenia i Systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży w Polsce. 
 
 

§ 3 
 
1. W sytuacji prowadzenia rozgrywek danej klasy w kilku grupach, grupom należy nadawać 
kolejną numerację (1, 2, 3, itd.). 
2. Dopuszcza się możliwość dodania, po właściwym numerze, nazwy danej grupy wskazującej na 
położenie geograficzne (np. gr. wschodnia / gr. zachodnia; Nazwa Okręgu) 
 

§ 4 
 
W sytuacji pozyskania przez właściwy ZPN sponsora tytularnego rozgrywek dopuszcza się 
możliwość używania jego nazwy jako uzupełnienia nazwy danych rozgrywek.  
 

§ 5 
 
Przy definiowaniu rozgrywek w systemie extranet, nazwa danych rozgrywek musi być zgodna z 
katalogiem dostępnym w systemie. 



 
 
 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2014 r. i ma 
zastosowanie do wszystkich rozgrywek prowadzonych od sezonu 2014/2015 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr IV/72 z dnia  23 kwietnia 2014  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie odwołania  trenera reprezentacji U-17 kobiet  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Odwołuje  się Pana  Zbigniewa Witkowskiego z  funkcji trenera reprezentacji U-17 

kobiet.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr IV/73 z dnia 23 kwietnia  2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie dokonania  przeceny  sprzętu sportowego PZPN  
 

Na podstawie art. 36 § 1pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Upoważnia się Wiceprezesa PZPN ds. organizacyjno-finansowych  i Sekretarza Generalnego 
PZPN do  dokonania przeceny całego asortymentu sprzętu sportowego Nike, który został   
przyjęty do magazynu PZPN do dnia 31 grudnia 2012 roku -  do wartości 1 PLN  netto za sztukę.   
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr IV/74  z dnia 23 kwietnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej 

zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA 

     

Na podstawie treści art. 34, §1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

Cel Uchwały 

 

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

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

Wzajemnym  Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich oraz Karty Grassroots UEFA, (patrz Zał. 1) .  

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

(PKT UEFA) oraz wydawanie dyplomów i licencji kategorii:  UEFA C, UEFA B, UEFA B Futsal, 

UEFA A, UEFA A Elite Youth, UEFA Goalkeeper A  i UEFA PRO przysługuje wyłącznie 

Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.     



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

jednorazową na organizację kursu kształcenia trenerów: UEFA C, UEFA B, UEFA B Futsal i 

UEFA A  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.   

 

§ 2 

Nadzór organizacyjno-merytoryczny kursów kształcenia trenerów 

                                                   

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

udzielającym zgodę na organizację kursów kształcenia trenerów jest Komisja Techniczna PZPN i 

powołany w tym celu przez Komisję  Techniczną PZPN i zatwierdzony przez  Zarząd PZPN, 

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.  

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

przez  wojewódzkie Związki Piłki Nożnej,  zabezpieczają delegowani przez PZPN trenerzy 

edukatorzy PZPN zgodnie   z ust.1  Artykułu 5 Konwencji Trenerskiej UEFA, którego wyciąg 

stanowi Zał. 2 do niniejszej Uchwały.  

3.Delegowany przez PZPN trener edukator zobowiązany jest do złożenia do Zespołu Kształcenia 

i   Licencjonowania Trenerów  PZPN raportu z odbytej wizytacji w terminie do 7 dni. Z tytułu 

przeprowadzonych konsultacji organizacyjno-merytorycznych, hospitacji oraz złożonego raportu, 

delegatowi PZPN przysługuje zwrot kosztów podróży oraz    ekwiwalent w wysokości 600 zł. za 

każdy dzień wizytacji. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną 

podatkiem VAT, kwota ta jest powiększona o  kwotę tego podatku. 

 

§ 3 

Kwalifikacje kadry wykładowców na kursach kształcenia trenerów 

 

1. Zgodnie z Artykułem 19  Konwencji Trenerskiej UEFA na każdym kursie organizowanym w 

ramach PKT UEFA  musi  wykładać wyłącznie kwalifikowana kadra trenerów edukatorów. 

2. Kwalifikowany trener edukator jest upoważniony do prowadzenia wykładów na wszystkich 

kursach w ramach Programu Kursów Trenerskich UEFA.  

3. Dla uzyskania statusu kwalifikowanego trenera edukatora należy spełnić następujące warunki: 

posiadać ważną licencję trenera UEFA PRO lub UEFA A, legitymować się aktywnością na polu 

kształcenia i dokształcania kadr trenerskich, legitymować się znaczącym doświadczeniem w 

pracy trenerskiej.  

4. Status trenera edukatora jest ważny w okresie trzech lat od czasu udziału w kursie dalszego 

kształcenia dla trenerów edukatorów organizowanego przez PZPN lub UEFA.  W celu 

przedłużenia statusu kwalifikowanego trenera edukatora jest on zobowiązany do udziału w 

kursach  i konferencjach dokształcania dla trenerów edukatorów organizowanych przez PZPN lub 

UEFA w wymiarze  min. 20 godz. w ciągu 3 lat.   

5. Listę kwalifikowanych trenerów edukatorów zatwierdza Komisja Techniczna PZPN jeden raz w 

roku na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. 

6. Komisja Techniczna PZPN na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN 

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

posiadających adekwatnych  licencji UEFA .  

 

 

 

 



§ 4 

Uprawnienia i warunki organizacji kursu UEFA C 

 

Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, PZPN może udzielić zgodę jednorazową na 

organizację kursu kształcenia trenerów UEFA C przez wojewódzki ZPN, pod warunkiem 

spełnienia procedury uregulowanej niniejszą Uchwałą, tzn:      

 

1.złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany wojewódzki ZPN 

do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania  Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie 

kursu kształcenia trenerów UEFA C wraz z niżej wymienionymi  dokumentami:  

-oficjalnie obowiązującym programem  kursu, który winien być zaplanowany w następujących 

okresach: 

         1 listopad-15 marzec oraz 15 czerwiec- 15 sierpień, 

 - listą wykładowców zawierającą następujące informacje: posiadaną licencję trenerską UEFA, 

tytuł naukowy,staż  edukacyjny wykładowcy,                                                                                                                                                                                                                                                      

 - harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym następujące informacje: datę i czas zajęć,  

temat zajęć, nazwisko prowadzącego zajęcia, miejsce zajęć,                                                                                                                

 - listą maksymalnie 32 uczestników kursu zawierającą informacje: datę i miejsca  urodzenia, staż 

zawodniczy  w określonym klubie sportowym lub nauczycielski staż pedagogiczny.  

Formularze dokumentów znajdują się na stronie internetowej PZPN:  

www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie trenerów/Kursy  

2.istnienia pozytywnej decyzji wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

PZPN  na podstawie    złożonej dokumentacji oraz raportu delegowanego przez PZPN trenera 

edukatora w sprawie zabezpieczenia warunków organizacyjno-programowych planowanego 

kursu. 

 

§ 5 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA C 

  

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

1.1 ma ukończone 18 lat, 

1.2 posiada minimum wykształcenie średnie,   

1.3 legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, 

potwierdzonym przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z 

dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę, 

1.4 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na 

wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie, 

1.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

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

na liście  uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.  

 

§ 6 

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA C 

 

1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 

1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych 

poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 

1.2 prowadzić dziennik kursu, 

http://www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie%20trenerów/Kursy


1.3 napisać i złożyć konspekty lekcji treningowych z odbytych praktyk w wyznaczonym  klubie 

piłkarskim,  

1.4 zdać pisemny test (uzyskać minimum 50 %  możliwych do uzyskania punktów), 

1.5 zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN praktyczny egzamin z 

przeprowadzenia lekcji treningowej z dziećmi zgodnie z przygotowanym konspektem, 

    1.6 zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN ustny egzamin końcowy,      

    1.7 w składzie Komisji Egzaminacyjnej wojewódzkiego ZPN musi być delegat Komisji    

          Technicznej PZPN.        

 

§ 7 

Procedura wydawania dyplomów trenerskich UEFA C 

oraz identyfikatorów licencji UEFA C 

 

1. Dyplomy i identyfikatory licencji UEFA C dla absolwentów kursów  organizowanych przez 

wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wydaje PZPN za odpłatnością 30 zł za dyplom i identyfikator 

licencji z ważnością na 1 rok. 

2. Dyplomy i identyfikatory licencji UEFA C wydawane są po złożeniu do Komisji Technicznej  PZPN 

przez wojewódzki ZPN wniosku o wydanie dyplomów i identyfikatorów UEFA C  wraz z załączonymi  

dokumentami,  tj. protokołem podpisanym przez Komisję Egzaminacyjną, listą absolwentów  kursu 

złożoną wg  obowiązującego  wzoru znajdującego się w module ‘Trenerzy’ Ekstranetu PZPN, 

zawierającą następujące dane:  nazwisko i imię, datę i miejsca urodzenia, nr licencji Ekstranetu oraz 

kopią przelewu  dokonanej opłaty za wydanie  dyplomów.   

 

§ 8 

Uprawnienia i warunki organizacji kursów UEFA B, UEFA B Wyrównawczego, UEFA B 

Futsal 

 

1.  Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, PZPN może udzielić zgodę jednorazową 

na organizację kursu trenerów UEFA B, UEFA B Wyrównawczego, UEFA B Futsal przez 

wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia procedury uregulowanej niniejszą Uchwałą, tzn:     

1.1 złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany wojewódzki 

ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o 

uruchomienie kursu kształcenia trenerów UEFA B wraz z niżej wymienionymi  

dokumentami:  

          - oficjalnie obowiązującym programem  kursu,  

- listą wykładowców zawierającą następujące informacje: posiadaną licencję trenerską 

UEFA, tytuł naukowy, staż  edukacyjny wykładowcy,     

- harmonogramem zaplanowanych zajęć na kursie zawierający następujące informacje:    

datę i czas zajęć, temat zajęć, nazwisko prowadzącego zajęcia, miejsce zajęć.      

- listą maksymalnie 32 uczestników kursu zawierającą informacje: datę i miejsca  

urodzenia, rok uzyskania dyplomu PZPN C lub UEFA C, staż zawodniczy w określonym 

klubie sportowym lub nauczycielski staż pedagogiczny. 

Formularze dokumentów znajdują się na stronie internetowej PZPN:  

           www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie trenerów/Kursy  

2. istnienia pozytywnej decyzji wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

PZPN na podstawie złożonej dokumentacji oraz raportu delegowanego przez PZPN trenera 

edukatora w sprawie zabezpieczenia warunków organizacyjno-programowych planowanego 

kursu.   

 

 

http://www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie%20trenerów/Kursy


 

§ 9 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B, Kurs Wyrównawczy UEFA B, UEFA B Futsal 

  

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

1.1 ma ukończone 19 lat, 

1.2 posiada licencję UEFA C lub licencję PZPN C,  

1.3 legitymuje się minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej  z licencją UEFA C lub 

licencją PZPN C,   

1.4 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na 

wykonywanie zawodu 

trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie, 

1.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych. 

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

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

zarezerwować na liście  uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.  

3. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA B może być osoba, która spełnia następujące 

kryteria: 

3.1  posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi 

obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku. 

    3.2 spełnia kryteria zawarte w ust. 1.4 i 1.5 niniejszego paragrafu. 

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

    3.4 Kursy Wyrównawcze UEFA B będą organizowane do 31.12.2019. 

4. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA B 

zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.  

5. Kandydatem na kurs UEFA B Futsal może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

5.1 ma ukończone 19 lat, 

5.2 posiada minimum dyplom UEFA C, lub PZPN C, lub legitymację instruktora sportu w piłce 

nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi 

rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku. 

5.3 oraz legitymuje się minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej z licencją UEFA C 

lub PZPN C,  

5.4 spełnia kryteria zawarte w ust. 1.4 i 1.5 niniejszego paragrafu. 

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

 

§ 10 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B, Kurs Wyrównawczy UEFA B, UEFA B 

Futsal 

 

1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 

1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych 

poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 

1.2 prowadzić dziennik kursu, 

1.3 napisać i złożyć konspekty lekcji treningowych z odbytych praktyk w wyznaczonym  klubie 

piłkarskim,  

1.4 napisać i złożyć analizę gry meczowej, 

   1.5  zdać pisemny test (uzyskać minimum 50 %  możliwych do uzyskania punktów), 



   1.6 zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN  praktyczny egzamin  

przeprowadzenia jednostki  treningowej z juniorami lub seniorami zgodnie z przygotowanym 

konspektem, 

    1.7  zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN ustny egzamin końcowy,      

    1.8  w składzie Komisji Egzaminacyjnej musi być delegat Komisji Technicznej PZPN.       

 

§ 11 

Procedura wydawania dyplomów trenerskich UEFA B, UEFA B Futsal 

oraz identyfikatorów licencji UEFA B, UEFA B Futsal 

 

1.Dyplomy UEFA B, UEFA B Futsal oraz identyfikatory licencji UEFA B, UEFA B Futsal z 

ważnością na 1 rok/3 lata dla absolwentów kursów organizowanych przez wojewódzkie Związki 

Piłki Nożnej, wydaje PZPN za odpłatnością 60 zł za dyplom i identyfikator licencji. 

2.Dyplomy i identyfikatory licencji UEFA B, UEFA B Futsal wydawane są po złożeniu do PZPN 

przez wojewódzki ZPN wniosku o wydanie dyplomów i identyfikatorów licencji trenerskich wraz z 

załączonymi dokumentami, tj. protokołem podpisanym przez Komisje Egzaminacyjną, listą 

absolwentów kursu złożoną wg obowiązującego  wzoru znajdującego się w module ’Trenerzy’ 

Ekstranetu PZPN, zawierającą następujące dane: nazwisko i imię, datę i miejsca urodzenia, nr 

licencji Ekstranetu oraz kopią przelewu  dokonanej opłaty za wydanie dyplomów.   

 

§ 12 

Uprawnienia i warunki organizacji kursów UEFA A, Wyrównawczego UEFA A 

 

1. Prawo organizowania kursu UEFA A przysługuje Szkole Trenerów PZPN.                        

2. Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, PZPN może udzielić zgodę jednorazową 

na organizację kursu trenerów UEFA A przez wojewódzki Związek Piłki Nożnej, pod warunkiem  

spełnienia procedury uregulowanej niniejszą Uchwałą, tzn:     

2.1 złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany wojewódzki ZPN 

do Zespołu  Kształcenia i Licencjonowania  Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie 

kursu kształcenia trenerów UEFA A wraz z niżej wymienionymi dokumentami: 

- oficjalnie obowiązującym programem  kursu, 

- listą wykładowców zawierającą następujące informacje: posiadaną licencją trenerską UEFA, 

tytuł naukowy,staż  edukacyjny wykładowcy,                                                                                                                                                                      

 - harmonogram zaplanowanych zajęć na kursie zawierający następujące informacje: datę i czas 

zajęć, temat  zajęć, nazwisko prowadzącego zajęcia, miejsce zajęć,           

 - listą maksimum 24 uczestników zawierającą informacje: datę i miejsca  urodzenia, rok 

uzyskania dyplomu UEFA B, staż zawodniczy w określonym klubie sportowym,   

 2.2 istnienia pozytywnej decyzji wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

PZPN na podstawie złożonej dokumentacji oraz raportu delegowanego przez PZPN trenera 

edukatora w sprawie zabezpieczenia warunków organizacyjno-programowych planowanego 

kursu,  

2.3 przeprowadzenia egzaminów końcowych przez Szkołę Trenerów PZPN/Komisję 

Egzaminacyjną PZPN. 

Formularze dokumentów znajdują się na stronie internetowej PZPN,   

www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie trenerów/Kursy   

3.Prawo organizowania kursu Wyrównawczego UEFA A przysługuje wyłącznie Szkole Trenerów 

PZPN.              

                 

 

 

http://www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie%20trenerów/Kursy


§ 13 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA  A, Wyrównawczy UEFA A 

 

 1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

1.1 ma ukończone 22 lata,  

1.2 posiada minimum wykształcenie średnie,   

1.3 posiada licencję UEFA B,  

1.4 posiada udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy szkoleniowej z aktualną licencją 

trenera UEFA B lub czteroletni z aktualną licencją PZPN B,              

1.5 przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i 

macierzysty wojewódzki ZPN, 

1.6 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć 

praktycznych na kursie trenerskim, 

1.7 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych, 

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

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

zarezerwować na liście uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.  

3. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA A może być osoba, która spełnia następujące 

kryteria: 

    3.1 posiada dyplom Trenera Klasy M, I-szej lub II-giej, 

    3.2 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej, 

    3.3 spełnia pozostałe kryteria zawarte w p-tach:  1.5, 1.6, 1.7, 1.8 niniejszego paragrafu. 

    3.4 Kursy Wyrównawcze UEFA A będą organizowane do 31.12.2019. 

4. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA A 

zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min.2 miejsca dla kobiet.  

 

§ 14 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A 

 

1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 

1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych 

poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 

1.2 prowadzić dziennik kursu, 

1.3 napisać i złożyć multimedialny raport z odbytego stażu w klubie piłkarskim, 

1.4 przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej, 

   1.5  uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów, 

   1.6  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN  praktyczny egzamin przeprowadzenia jednostki 

treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem, 

   1.7  napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową w wyznaczonym 

terminie,  

   1.8  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN ustny egzamin końcowy.  

 

§ 15 

Procedura wydawania dyplomów trenerskich UEFA A oraz identyfikatorów licencji UEFA A 

 

1. Dyplomy UEFA A oraz identyfikatory licencji UEFA A z ważnością na 3 lata, dla absolwentów 

kursów organizowanych przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, wydaje PZPN za odpłatnością 

120 zł za dyplom i identyfikator licencji. 

2. Dyplomy i identyfikatory licencji wydawane są po złożeniu do PZPN przez wojewódzki ZPN wniosku o 

wydanie dyplomów i identyfikatorów licencji trenerskich wraz z załączonymi dokumentami, tj. protokołem 



podpisanym  przez Komisje Egzaminacyjną, listą absolwentów  kursu złożoną wg obowiązującego  

wzoru znajdującego się w  module ‘Trenerzy’ Ekstranetu PZPN, zawierającą następujące dane:  

nazwisko i imię, datę i miejsca urodzenia, nr licencji Ekstranetu oraz kopią przelewu  dokonanej opłaty za 

wydanie  dyplomów.   

  

§ 16 

Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych piłkarzy 

 

Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych 

piłkarzy przysługuje wyłącznie Szkole Trenerów PZPN.                                 

 

§ 17 

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

 

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B+A może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

1.1 legitymuje się poświadczonym minimum 7 letnim stażem piłkarza zawodowego w 

Ekstraklasie lub byłej I Ligi, 

1.2 ma ukończone 25 lata,  

1.3 posiada minimum wykształcenie średnie,   

     1.4  przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć 

praktycznych na kursie trenerskim, 

1.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych. 

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu UEFA B+A dla byłych 

profesjonalnych piłkarzy zobowiązany jest zarezerwować na liście  uczestników kursu min.2 

miejsca dla kobiet.  

 

§ 18 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A dla byłych profesjonalnych piłkarzy 

 

1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 

1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych 

poważnych przyczyn  

pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 

1.2 prowadzić dziennik kursu, 

1.3 przedstawić multimedialną prezentacje odbytego stażu w klubie piłkarskim, 

1.4 przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej, 

   1.5  uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów, 

   1.6  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia jednostki 

treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem, 

    1.7 napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową w wyznaczonym 

terminie.  

    1.8  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN ustny egzamin końcowy.  

 

§ 19 

Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA  Elite Youth A 

 

Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA A  Elite Youth przysługuje wyłącznie 

Szkole Trenerów PZPN.                   

 

 



§ 20 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA Elite Youth A   

  

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA A  Elite Youth może być osoba, która spełnia następujące 

kryteria: 

1.1 posiada licencję UEFA A oraz legitymuje się minimum dwuletnim stażem pracy 

szkoleniowej z zespołami   młodzieżowymi. 

     1.2 ma ukończone 23 lata, 

     1.3 posiada minimum wykształcenie średnie,   

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

     1.5 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć 

praktycznych na kursie trenerskim, 

1.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych. 

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA Elite 

Youth zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min.2 miejsca dla kobiet.  

 

§ 21 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA  Elite Youth A 

 

1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 

1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych 

poważnych przyczyn  

           pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 

1.2 prowadzić dziennik kursu,  

1.3 przedstawić multimedialną prezentacje odbytego stażu w klubie piłkarskim, 

1.4 przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej, 

   1.5  uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów, 

   1.6  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia lekcji 

treningowej zgodnie  z przygotowanym konspektem, 

   1.7  napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową,  

   1.8  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzamin końcowy.  

  

§ 22 

Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA Goalkeeper A 

 

Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA Goalkeeper A  przysługuje wyłącznie 

Szkole Trenerów  PZPN.                                 

 

§ 23 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA Goalkeeper A 

  

1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA Goalkeeper A może być osoba, która spełnia 

następujące kryteria: 

    1.1 posiada licencję UEFA B oraz legitymuje się co najmniej 5 letnim stażem gry na pozycji 

bramkarza  lub 3 letnim stażem pracy jako trener bramkarzy. 

     1.2 ma ukończone 23 lata, 

     1.3 posiada minimum wykształcenie średnie,    

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

     1.5 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć 

praktycznych nakursie trenerskim, 



1.6 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.  

 

§ 24 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A Goalkeeper UEFA A 

 

1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 

1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecności z powodu uzasadnionych 

poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 

    1.2 prowadzić dziennik kursu, 

    1.3 przedstawić multimedialną prezentację z odbytych praktyk w zawodowym zespole   

     piłkarskim, 

    1.4 przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej, 

    1.5 uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów, 

    1.6  zdać przed Komisją Egzaminacyjną  PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia lekcji    

    treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem, 

    1.7 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzamin końcowy.  

 

§ 25 

Uprawnienia do organizacji kursów UEFA PRO 

 

Prawo organizowania  kursów kształcenia trenerów UEFA PRO przysługuje wyłącznie Szkole 

Trenerów PZPN.                                 

 

§ 26 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA  PRO 

 

1.  Kandydatem na kurs trenerów UEFA PRO może być osoba, która spełnia następujące 

kryteria: 

 1.1  posiada licencję trenera UEFA A,   

 1.2  posiada minimum wykształcenie średnie, 

 1.3  posiada udokumentowany okres pracy co najmniej jednej rundy rozgrywkowej na  

        stanowisku I-go trenera zespołu Ekstraklasy lub I Ligi, który objęła będąc asystentem tego  

        zespołu z licencją trenerską UEFA A,   

 1.4.lub posiada udokumentowany co najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku I-go trenera  

  z zespołami II ligi  lub reprezentacji Polski juniorów i młodzieżowych lub z zespołami byłej    

  Młodej Ekstraklasy,  

1.5  lub posiada udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy  na stanowisku I-go trenera z     

       zespołami minimum III Ligi, lub asystenta z zespołami Ekstraklasy,  

    1.6  lub posiada udokumentowany co najmniej 5-letni staż trenera w CLJ starszych,  

1.7  lub posiada udokumentowany minimum półroczny okres pracy w sezonie wiosennym z 

zespołem II ligi na stanowisku I-go trenera z licencją trenerską UEFA A i uzyskuje z tym 

zespołem awans do I Ligi,   

1.8 oraz przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć 

praktycznych na kursie trenerskim, 

    1.9 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych. 

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

          oraz wywiadu. 

 

 

 



§ 27 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA PRO 

 

1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 

1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych 

poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie), 

1.2.prowadzić dziennik kursu,  

  1.3.przedstawić multimedialna prezentację odbytego stażu w zagranicznym zawodowym klubie  

piłkarskim, 

 1.4.przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej, 

   1.5.  uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów, 

   1.6  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia jednostki    

          treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem, 

  1.7  napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową,  

  1.8  zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzamin końcowy. 

 

§ 28 

Wzory dyplomów i licencji trenerskich 

UEFA C ,UEFA B, UEFA A, UEFA A Elite Youth, UEFA Goalkeeper A, UEFA PRO 

 

W przypadku  wszystkich dyplomów i licencji  UEFA obowiązują wzory zgodne z wymogami 
Konwencji Trenerskiej UEFA o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji trenerskich, (patrz Załącznik 
3).   

 

§ 29 

Traci moc uchwała X/218 Zarządu PZPN z dnia 18.08.2011 w sprawie organizacji kursów 

kształcenia trenerów piłki nożnej kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO.   

  

§ 30 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

 

 

 



Załącznik 1    

Struktura kształcenia trenerów w PZPN 

 

 

 



Załącznik 2 
Wyciąg z Konwencji Trenerskiej UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji 
trenerskich 
 
 
Artykuł 5 – Sztab techniczny i administracyjny konwencji 
 

 
1. Każda strona konwencji zobowiązana jest mianować w pełnym lub częściowym wymiarze  
    zatrudnienia dyrektora technicznego i/lub dyrektora kształcenia trenerów o koniecznych 
    kwalifikacjach i doświadczeniu w edukacji trenerów jak również wykwalifikowanych trenerów 
    edukatorów oraz wspierający personel administracyjno-techniczny. 
2. Dyrektor techniczny lub dyrektor kształcenia trenerów wypełnia w imieniu strony konwencji  
    następujące obowiązki wobec UEFA:   

a) ustanawia i monitoruje Narodowy Program Kształcenia Trenerów (National Coach 
Education 

          Program – NCEP), 
b) przygotowuje roczny kalendarz kursów oferowanych przez stronę konwencji (kursów 

dyplomowych UEFA, kursów dokształcania i innych kursów), który zamieszcza na stronie 
internetowej strony konwencji. 

c) instruuje i przygotowuje trenerów edukatorów na terytorium strony konwencji zgodnie 
z wytycznymi UEFA.  

d) organizuje regularnie kursy wszystkich kategorii, które w ramach konwencji UEFA może 
organizować strona konwencji jak również kursy dokształcania i inne kursy spełniające  
wymogi UEFA. 

e) zapewnia informowanie UEFA oraz kluby i trenerów strony konwencji o wszystkich 
sprawach 
związanych z kształceniem trenerów. 

3. Nazwiska personelu strony konwencji zajmującego się kształceniem trenerów jak i struktura 
    organizacyjna systemu kształcenia trenerów muszą być zakomunikowane do Działu Edukacji     
    UEFA(FES Unit). 
4.  Dyrektor techniczny lub dyrektor kształcenia trenerów może w imieniu strony konwencji 
     delegować zadania specjalne do swojego personelu i specjalistów (trenerów edukatorów). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 3                                                                                                                                                                                         
Wzory dyplomów i identyfikatorów licencji UEFA 
  
Certyfikat UEFA C  
 

 
 
Identyfikator Licencji UEFA C  
 
                             Przód                                                                                  Tył     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Dyplom UEFA B 
 
 

 
 
Identyfikator Licencji UEFA B 
 
                                         
 
                  Przód                                                                                  Tył           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyplom UEFA A 
   



 

  
 
 
 
 
 
 
Identyfikator Licencji UEFA A 
 
                            Przód                                                                                  Tył           
 
 
 
 
 
 
Dyplom UEFA PRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyplom UEFA PRO 
 
 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Identyfikator Licencji UEFA PRO 
 
                                         Przód                                                                                  Tył               
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Uchwała nr IV/75  z dnia 23 kwietnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 
braku legitymacji KSŁ S.S.A.  do występowania jako następca prawny ŁKS S.S.A. w 

postępowaniu sądowo-administracyjnym przeciwko PZPN 
 

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

I. Uwzględniając treść wydanych na podstawie Statutu PZPN i Uchwały nr V/37 z dnia 29 
września 2000 roku Zarządu PZPN o członkostwie dokumentów wewnątrzzwiązkowych, tj.: 
 
a) Uchwały nr III/41 z dnia 4 marca 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia do wiadomości 
Uchwały nr X/2/2010 Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w Łodzi dot. przyjęcia na członka 
ŁKS Piłkarska Spółka Sportowa  Spółka Akcyjna ,  
 
b) Uchwały nr XIV/259 z dnia 17 grudnia 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia do 
wiadomości Uchwały nr X/40/2010 Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13 grudnia 
2010 roku dot. zmiany nazwy klubu sportowego z Łódzki Klub Sportowy Piłkarska Spółka 
Sportowa Spółka Akcyjna na Łódzki Klub Sportowy Spółka Akcyjna , 
 
c) Uchwały nr III/42 z dnia 4 marca 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie wykreślenia z listy 
członków Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i PZPN –  klubu  ŁKS S.S.A.   
 
jak  również istniejące dokumenty wewnątrzzwiązkowe w postaci: 
 
d) pism: Łódzkiego Związku Piłki Nożnej z dnia 15 maja 2012 roku oraz KSŁ S.S.A.  z dnia 10 
maja 2012 roku stwierdzających, iż ten drugi podmiot, tj. KSŁ S.S.A. nie był nigdy członkiem 
PZPN i Łódzkiego ZPN, zaś ze względu na prowadzenie tylko  działalności gospodarczej, nie 
zaś  sportowej nie podejmował żadnych starań o uzyskanie członkostwa w Związku, w tym na 
podstawie art. 8 ust.1 in fine ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,  
 
e) zajęć egzekucyjnych dokonanych w Biurze PZPN w stosunku do KSŁ S.S.A. ( w związku z 
prowadzoną wyłącznie przez ten podmiot działalnością gospodarczą na kwotę przekraczającą 
kwotę 1.300.000 złotych na dzień dokonania zajęć) oraz zajęć wobec prowadzących działalność 
sportową: ŁKS S.S.A., jego następcy prawnemu –  ŁKS S.A. oraz Stowarzyszeniu ŁKS Łódź, 
które to zajęcia stanowią obecnie przedmiot postępowań: depozytowego, skargowego i o 
rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji : administracyjnej i sądowych 
 
          Z  a r z ą d   P o l s k i e g o  Z w i ą z k u  P i ł k i   N o ż n e j   przyjmuje: 
 
1. Jedynym następcą prawnym ŁKS S.S.A. ( który w dniu 28 maja 2009 roku nie uzyskał licencji 
na grę w Ekstraklasie piłki nożnej w sezonie piłkarskim 2009/2010) był klub o nazwie Łódzki Klub 
Sportowy Piłkarska Spółka Sportowa Spółka Akcyjna, występujący od dnia 17 grudnia 2010 roku 
we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez PZPN pod nazwą ŁKS S.A.  Ten  ostatni 
klub uzyskiwał licencję na grę w kolejnych sezonach piłkarskich, zgodnie z art. art. 3, 8 ust.1 i 2, 
art. 11 ust.2 pkt 3), art. 13 ust.1 pkt 1) i 15 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz 
regulacjami Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) i PZPN, występując w rozgrywkach Ekstraklasy i 
I ligi piłki nożnej.  
 
2. W związku z awansem ŁKS S.A. w sezonie piłkarskim 2010/2011 do Ekstraklasy piłki nożnej 
Klub ten otrzymał nagrodę finansową od sponsora rozgrywek I  ligi oraz dotację na szkolenie 
młodzieży piłkarskiej od Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). Środki te, do dnia dzisiejszego 
znajdują się w depozycie i nie mogą być wypłacone uprawnionemu, gdyż zostały zajęte przez 
organy egzekucyjne w szczególności  na rzecz wierzycieli KSŁ  S.S.A., mimo iż z istniejących 
dokumentów wynika, że:  
a.  nie istnieją żadne relacje prawne i sportowe pomiędzy ŁKS S.A. i KSŁ S.S.A., 
b. wskazane środki finansowe zostały wypracowane tylko dzięki działalności sportowej ŁKS S.A., 



c. zadłużenia KSŁ S.S.A. ( przedstawione do Biura PZPN) nie są rezultatem jakiejkolwiek 
działalności sportowej tego podmiotu, lecz wyłącznie konsekwencją jego działalności 
gospodarczej.   
 
3. Na podstawie art. 6 ust.7 w związku z art.4 ust.1, art.6 ust.1-3, art.7 ust.3 i art.12 ust.1 pkt 7 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym, legitymację do złożenia skargi na 
odmowę przyznania licencji przez Komisję Odwoławczą d.s. Licencji Klubowych PZPN do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego i popierania jej w postępowaniu sądowo-
administracyjnym prowadzonym w następstwie jej wniesienia  posiadał jedynie klub sportowy 
będący członkiem polskiego związku sportowego i będący uczestnikiem współzawodnictwa 
sportowego prowadzonego przez ten związek, t.j. ŁKS S.S.A. 
 
4. Złożona na podstawie art. 6 ust.7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku przez klub sportowy 
będący członkiem polskiego związku sportowego i uczestniczący we współzawodnictwie 
sportowym prowadzonym przez ten związek skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego 
na odmowę przyznania licencji, rozpatrywana nadal w postępowaniu sądowo-administracyjnym 
na gruncie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (  nie zawierającej odpowiednika art. 6 
ust.7 ustawy  o sporcie kwalifikowanym) może być popierana jedynie przez skarżącego lub klub 
sportowy, będący następcą prawnym skarżącego (t.j. ŁKS S.A.).  
    Zakresem systemu licencyjnego w danym sporcie – na podstawie art. 3, art. 8 ust.1 i 2, art. 11 
ust.2 pkt 3), art. 13 ust.1 pkt 1), pkt 2) i pkt 4) oraz art.15 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o 
sporcie – mogą być wszakże objęte tylko kluby sportowe będące członkami polskiego związku 
sportowego uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany 
związek, zgodnie z art. 8 ust.2 omaw. ustawy. 
 
5. Uwzględniając postanowienia ust.3 i ust.4 nin. Uchwały  stwierdza się, iż będący członkami 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i PZPN oraz uczestniczący we współzawodnictwie sportowym 
prowadzonym przez Związek następcy prawni ŁKS S.S.A. t.j. : od 4 marca 2010 roku – Łódzki 
Klub Sportowy Piłkarska Spółka Sportowa Spółka Akcyjna , zaś od 17 grudnia 2010 roku – ŁKS 
S.A. nie wstąpili nigdy do postępowania sądowo-administracyjnego w miejsce ŁKS S.S.A. w celu 
popierania złożonej przez tę Spółkę w dniu 4 czerwca 2009 roku skargi na decyzję nr 1/2009 
Komisji Odwoławczej d.s. Licencji Klubowych PZPN w sprawie odmowy przyznania licencji. 
Wskazane podmioty, nie wystąpiły także przeciwko PZPN na drogę postępowania przed sądem 
państwowym lub arbitrażowym  z żadnymi innymi roszczeniami lub skargami, ani też nie 
przyłączyły  się do KSŁ S.S.A. w postępowaniu sądowo-administracyjnym prowadzonym 
przeciwko Związkowi przez ten ostatni podmiot.  
 
6. Nie będący członkiem Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i PZPN oraz nie uczestniczący w 
żadnym współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Związek podmiot o nazwie 
KSŁ  S.S.A. - nie będący także następcą prawnym ŁKS S.S.A. - nie może być stroną 
postępowania sądowo-administracyjnego w przedmiocie odmowy przyznania licencji ŁKS S.S.A. 
będącemu członkiem Łódzkiego ZPN i PZPN. Interesu prawnego i legitymacji  do działania  w 
przedmiotowej sprawie nie stwarzają wszakże KSŁ S.S.A. cytowane wyżej postanowienia ustaw: 
z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym oraz z dnia 25 czerwca 2010 roku o 
sporcie,  żaden inny przepis prawa materialnego powszechnie obowiązującego oraz regulacje 
UEFA i PZPN. 
     Zdaniem Zarządu PZPN – niezależnie od wniosków skargi kasacyjnej pełnomocnika Związku 
z dnia  9 stycznia 2013 roku złożonej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku ( VI SA/Wa 2451/11), przedmiotowy wyrok powinien 
być uchylony, a sprawa ze skargi ŁKS S.S.A. z dnia 4 czerwca 2009 roku – popierana przez KSŁ 
S.S.A. w postępowaniu sądowo-administracyjnym – przekazana do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego celem rozstrzygnięcia  kwestii legitymacji KSŁ S.S.A.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

       Prezes PZPN   Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr IV/76 z dnia 23 kwietnia 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie uchylenia Uchwały nr II/86 z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zgłoszenia 

kandydatury Stadionu Narodowego w  Warszawie jako ewentualnego miejsca rozgrywania 
spotkań podczas Mistrzostw Europy w 2020 roku 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Niniejszym uchyla  się postanowienia Uchwały nr II/86 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu 
PZPN dot. zgłoszenia kandydatury Stadionu Narodowego w  Warszawie jako ewentualnego  
miejsca rozgrywania spotkań podczas Mistrzostw Europy w 2020 roku. 
 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

 

 

 


