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Uchwała nr II/23 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 
zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych w sprawie ustalenia kursu wymiany 

stosowanego przy sprzedaży biletów na EURO 2012 z puli PZPN 
 

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych w sprawie ustalenia kursu wymiany 
stosowanego przy sprzedaży biletów na EURO 2012 z puli PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/24 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 

zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych w sprawie przydzielenia biletów na EURO 2012 
klubom Ekstraklasy, I i II ligi 

 
Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych w sprawie przydzielenia biletów na EURO 2012 
klubom Ekstraklasy, I i II ligi.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/25 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 

zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych w sprawie tymczasowego prowadzenia 
reprezentacji Polski w piłce nożnej plażowej 

 
Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych w sprawie tymczasowego prowadzenia 
reprezentacji Polski w piłce nożnej plażowej. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/26 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w Statucie PZPN  

 
Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z §3 Uchwały Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego PZPN z dnia 25 listopada 2011 roku oraz uwzględniając zmiany przyjęte 
przez Komisję Statutową w  dniu 22 lutego 2012 roku Zarząd PZPN wprowadza poniższe 
zmiany do Statutu PZPN wynikające ze stanowiska organu nadzorującego tj. Ministra Sportu i 
Turystyki: 
 
I. Art. 4 § 2 pkt e) otrzymuje nowe brzmienie: 
e) kierowania sporów o prawa majątkowe lub sporów o prawa niemajątkowe mogących byd 
przedmiotem ugody do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, zaś innych sporów o 
charakterze krajowym, wynikłych lub związanych ze stosowaniem Statutu lub innych 
przepisów związkowych wyłącznie do niezależnego i bezstronnego sądu arbitrażowego 
działającego zgodnie z prawem powszechnym, chyba że prawo krajowe stanowi inaczej.  
 
II. W art. 22 § 10 skreśla się wyrazy „ścigane z urzędu”. 
 
III. W art. 34  § 2  pkt 1) i 2) otrzymuje nowe brzmienie:  
§ 2. Odwołanie każdego członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub każdego innego organu 
PZPN następuje w razie skazania danej osoby prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego, jak 
również może nastąpid w razie: 

1) prawomocnego orzeczenia kary bezwzględnej dyskwalifikacji za umyślne 
przewinienie dyscyplinarne, 

2) rażącego naruszenia przez członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej lub każdego 
innego organu PZPN Statutu lub innych przepisów wewnątrzzwiązkowych, bądź 
zaniechania lub nienależytego wypełniania obowiązków członkowskich.  

 
IV. W art. 34 § 3 pkt 1) skreśla się wyrazy „ścigane z urzędu”. 
 
V. Art. 54 otrzymuje nowe brzmienie: 
Organy dyscyplinarne, ich kompetencje, zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego 
określają przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego Związku uchwalonego przez Walne 
Zgromadzenie Delegatów PZPN, zgodnego z Kodeksem Dyscyplinarnym FIFA.  
 
VI. W art. 55 § 2 pkt a) skreśla się wyrazy „i zagranicznych”.  
 
VII. W art. 59 § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie  „Rzecznik etyki”. 
 
VIII. W art. 59 § 3 wyrazy „Rzecznik ds. etyki” zastępuje się wyrazami „Rzecznik etyki”. 
 
IX. W art. 59 § 5 wyrazy „rzecznik ds. etyki” zastępuje się wyrazami „rzecznik etyki”.  
 
X. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



       Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr II/27 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych   
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Powierza się Wielkopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju Eliminacji 
Mistrzostw Europy U – 19  (8 – 15.10.2012). 
 
II. Powierza się Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju „Syrenki” (26.08 
– 30.08.2012). 
 
III. Wyznacza się Starogard Gdaoski (Pomorski ZPN) jako miejsce rozegrania meczu 
reprezentacji A kobiet Polska – Szkocja. 
 
IV. Wyznacza się Siemiatycze (Podlaski ZPN) jako miejsce rozegrania dwumeczu reprezentacji 
U-19 futsalu Polska – Ukraina.    
 
V. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
 
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr II/28 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie rozdzielenia środków finansowych na rzecz  
wojewódzkich związków piłki nożnej 

 
Na podstawie art. 34 § 1pkt b) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przekazuje się ze środków budżetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, kwotę 15.000 zł 
brutto każdemu wojewódzkiemu związkowi piłki nożnej, z przeznaczeniem na wyposażenie 
biura (zakup środków trwałych i nietrwałych). Warunkiem przekazania ww. kwoty jest 
przedstawienie rozliczenia środków przekazanych na rok 2011. 
 
II. Wykorzystanie i rozliczenie środków, o których mowa w pkt I winno nastąpid nie później 
niż do dnia 31 grudnia 2012 roku. 
 
III. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Departamentowi 
Finansowemu PZPN. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/29 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2012 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt e) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się kwotę 1 złotego jako wysokośd miesięcznej składki członkowskiej płaconej przez 
członków PZPN na rzecz Związku w roku 2012.  
 
II. Realizację uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Departamentowi 
Finansowemu PZPN. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 
stycznia 2012 roku.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 

30 
 

Uchwała nr II/30 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie stworzenia centralnego systemu rejestracji licencji trenerskich przyznawanych 

przez Polski Związek Piłki Nożnej  
oraz Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co  
 
I. W celu realizacji zapisów Uchwały nr VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w 
sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II Ligi i 
Młodej Ekstraklasy PZPN oraz nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie licencji 
trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych lig i klas 
rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych wprowadza się 
obowiązek elektronicznej rejestracji osób posiadających licencje trenerską, przyznaną przez 
Polski Związek Piłki Nożnej oraz/lub Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, za pomocą 
funkcjonującego modułu TRENERZY systemu Extranet PZPN. 
 
II. Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich osób składających wnioski o wydanie licencji 
trenerskich i polega na wprowadzeniu ich danych do centralnego systemu rejestracji licencji 
trenerskich. 
 
III. Obowiązek rejestracji spoczywa na Wydziałach Szkolenia Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej lub PZPN, w zależności do którego organu złożony został wniosek o wydanie licencji.  
 



IV. Rejestracja odbywa się poprzez ustandaryzowany formularz rejestracyjny,  stworzony na 
potrzeby centralnego systemu rejestracji licencji trenerskich, dostępny w module TRENERZY 
systemu Extranet PZPN. 
 
V. W systemie rejestracji licencji trenerskich będą gromadzone określone dane dotyczące 
rejestrowanego trenera, takie jak:  
1) Imię i Nazwisko 
2) Data i miejsce urodzenia 
3) Nr PESEL 
4) Adres zamieszkania 
5) Nr telefonu  
6) Adres email 
7) Wykształcenie 
8) Rodzaj posiadanego dyplomu trenerskiego 
9) Staż pracy trenerskiej 
10) Rodzaj przyznanej/przedłużonej licencji 
11) Numer licencji  
12) Okres ważności licencji 
13) Informacje o odbytych szkoleniach 
 
VI. Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej zgodnie z Uchwałą nr VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku 
Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 
Ekstraklasy, I, II Ligi i ME PZPN przysługuje prawo do wydawania i rejestrowania wszystkich 
rodzajów licencji trenerskich: UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, PZPN PRO, PZPN A, PZPN B, PZPN 
C.   
 
VII. Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej zgodnie z uchwałą VII/190 Zarządu PZPN z dnia 6 
maja 2009 w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi 
oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych 
przysługuje prawo do wydawania i rejestrowania następujących kategorii licencji trenerskich: 
UEFA B, PZPN A, PZPN B, PZPN C. 
 
VIII. Każda osoba posiadającą licencję trenerską otrzyma elektroniczną kartę identyfikacyjną 
dla trenerów wydaną przez Polski Związek Piłki Nożnej zgodnie z zatwierdzonymi przez UEFA 
i PZPN wzorami.  
 
IX. Polski Związek Piłki Nożnej zapewnia technologiczne wsparcie dla funkcjonowania 
centralnego systemu rejestracji licencji trenerskich, a także wykonanie i dystrybucję 
elektronicznych kart identyfikacyjnych dla trenerów. 
 
X. Koszty wykonania elektronicznych kart identyfikacyjnych dla trenerów, za licencje 
przyznane przez Komisję Licencyjną PZPN ponosi PZPN lub  Wojewódzki Związek Piłki Nożnej 
za licencje przyznane przez Komisję Licencyjną danego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. 
 
XI. Koszt produkcji elektronicznej karty identyfikacyjnej dla trenera wynosi 16 zł.   
 



XII. Organizacyjno-merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem centralnego systemu 
rejestracji licencji trenerskich sprawuje Główny Specjalista ds. kształcenia i licencjonowania 
trenerów PZPN pod  kontrolą Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN 
działającą w ramach Wydziału Szkolenia PZPN. 
 
XIII. Niniejsza Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr II/31 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie upoważnienia Zespołu ds. strategicznego planu działania PZPN do przygotowania 

harmonogramu oraz nadzorowania realizacji  
Strategicznego Planu Działania PZPN 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Upoważnia się Zespół ds. strategicznego planu działania PZPN w składzie: 

1. Rudolf Bugdoł – Wiceprezes PZPN ds. Organizacyjno – Finansowych 
2. Jan Bednarek – Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego 
3. Janusz Matusiak – Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego 
4. Marcin Animucki – Członek Zarządu PZPN 
5. Stefan Antkowiak – Członek Zarzadu PZPN  
6. Witold Dawidowski – Członek Zarządu PZPN 
7. Ireneusz Serwotka – Członek Zarządu PZPN 
8. Ryszard Niemiec – Przewodniczący Wydziału Piłkarstwa Amatorskiego  
9. Waldemar Baryło – p. o. Sekretarza Generalnego PZPN 
10. Ewa Bazan – Dyrektor Departamentu Finansowego 
11. Jerzy Engel – Dyrektor Sportowy 
12. Piotr Gołos – Dyrektor Departamentu Marketingu, PR i Spraw zagranicznych 
13. Andrzej Wach – Dyrektor Departamentu Prawnego 
14. Joanna Misiewicz – Departament Rozgrywek Krajowych 

do przygotowania harmonogramu oraz nadzorowania realizacji Strategicznego planu 
działania PZPN. 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/32 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zasad przygotowywania, podpisywania i przechowywania umów 
zawartych przez Polski Związek Piłki Nożnej  

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



1. Niniejsza uchwała określa zasady przygotowywania, parafowania, podpisywania, 
przekazywania i przechowywania umów zawieranych przez Polski Związek Piłki Nożnej 
z osobami trzecimi. 

2. Negocjacje w sprawie podpisania umowy i jej warunków prowadzą przedstawiciele 
władz PZPN lub upoważnieni przez nich pracownicy Biura Związku. Osoby te 
zobowiązane są gromadzid wszystkie materiały  i dokumenty (oferty, listy intencyjne , 
projekty umów itp.) przekazywane między przyszłymi kontrahentami, w tym 
powstające w trakcie spotkao, rokowao i pertraktacji zmierzających do wypracowania 
warunków umowy. 

3. Pracownik Biura Związku prowadzący z upoważnienia kierownictwa PZPN 
przedmiotowe negocjacje powinien informowad o ich przebiegu osobę zlecającą ich 
przeprowadzenie oraz każdorazowo uzyskiwad zgodę na modyfikacje warunków 
odmiennych od przekazanych mu w momencie rozpoczęcia negocjacji. W razie 
potrzeby może zasięgad stosownej opinii  od pracowników  właściwego Departamentu 
Związku. 

4. Po ustaleniu ostatecznej treści umowy i wstępnym jej zatwierdzeniu przez osobę 
zlecającą prowadzenie negocjacji (rozmów) odpowiedzialny pracownik powinien 
parafowad projekt umowy i następnie przekazad go celem dokonania akceptacji lub 
naniesienia uwag - zgodnie z formularzem akceptacyjnym do umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały -  kolejno do: Dyrektora Departamentu 
pokrywającego koszt umowy, Radcy Prawnego PZPN, Dyrektora Departamentu 
Finansowego oraz  Sekretarza Generalnego.  

5. Parafowana przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za przygotowanie 
umowy, Dyrektora Departamentu pokrywającego koszt umowy, Radcy Prawnego 
PZPN, Dyrektora Departamentu Finansowego oraz  Sekretarza Generalnego - zgodnie 
z zapisami ust. 4 -  umowa, która podpisywania jest w pierwszej kolejności w PZPN, 
przekazywana jest upoważnionym do jej podpisania przedstawicielom władz Związku. 
Po złożeniu podpisu przez ww. osoby pracownik Sekretariatu Prezesa (Wiceprezesa) 
lub Sekretarza Generalnego przekazuje oryginały umowy pracownikowi merytorycznie 
przygotowującemu dokument (celem ich wysłania do drugiej strony) oraz sporządza  
kopię  umowy przekazując ją do Departamentu Prawnego - celem załączenia do całej 
dokumentacji sprawy. 

6. W przypadku przygotowywania projektu Umowy przez zewnętrzną kancelarię 
prawniczą powinien on zostad parafowany przez upoważnionego prawnika ww. 
kancelarii.   

7. Podpisaną i zwróconą  przez drugą stronę umowę  Kancelaria Biura Związku 
przekazuje bezpośrednio do Departamentu Prawnego PZPN, w którym składane są 
także umowy podpisane ostatecznie przez obie ich  strony w trakcie odrębnych 
spotkao i nieprzekazywane drogą pocztową. Obowiązek przekazania takiej umowy do 
Departamentu Prawnego ciąży na osobie, która otrzymała jeden egzemplarz 
podpisanej umowy na  ww. spotkaniach. 

8. Po otrzymaniu podpisanej przez obie strony umowy przez Departament Prawny, 
Radca prawny nadaje umowie numer oraz wpisuje ją do księgi umów prowadzonej w 
formie pisemnej oraz elektronicznej, a następnie przekazuje kopie tej umowy, a także 
drogą mailową jej skan do: pracownika merytorycznie przygotowującego ten 
dokument. Tenże przekazuje skan umowy, a w razie potrzeby jej kopię Dyrektorowi 



Departamentu Finansowego oraz Sekretarza Generalnego PZPN. Fakt przekazania 
umowy znajduje odzwierciedlenie w księdze umów.  

9. W przypadku gdy dana umowa jest podpisywana w pierwszej kolejności przez 
partnera PZPN wszystkie egzemplarze podpisanej przez kierownictwo PZPN umowy są 
zwracane do Radcy Prawnego PZPN, który przesyła jeden egzemplarz drugiej stronie 
umowy, a następnie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 7. 

10. Wszystkie oryginały umów zawartych przez PZPN wraz z dokumentacją powstałą na 
etapie ich przygotowywania są przechowywane w Departamencie Prawnym PZPN i 
udostępniane przez Radcę Prawnego PZPN jedynie czasowo na wyraźne polecenie 
kierownictwa Związku. Każdy taki fakt musi byd odnotowany w księdze umów.  

11. Sekretarz Generalny PZPN zobowiązany jest do stworzenia właściwych warunków do 
gromadzenia i przechowywania umów i dokumentacji, o której mowa w ust. 9, w tym 
w szczególności elektronicznego rejestru umów. 

12. W terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do Radców 
Prawnych PZPN powinny byd również przekazane wszystkie umowy zawarte 
dotychczas przez Związek, a znajdujące się w innych komórkach organizacyjnych 
Związku.  

13. Traci moc Uchwała nr 13/106 z dnia 7 września 2006 roku  
Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przygotowywania, 
podpisywania i przechowywania umów zawartych przez Polski Związek Piłki Nożnej. 

14. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr II/33 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie uchylenia Uchwały nr 5/83 Prezydium Zarządu PZPN z dnia 17 września 1999 roku 
dot. zarobków Sekretarza Generalnego 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Uchyla się Uchwałę nr 5/83 Prezydium Zarządu PZPN z dnia 17 września 1999 roku dot. 
zarobków Sekretarza Generalnego. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr II/34 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przekazania nadzoru realizacji budżetu Wydziału Piłkarstwa Kobiecego 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt b)  w zw. z art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 



 
I. Przekazuje się nadzór nad realizacją budżetu Wydziału Piłkarstwa Kobiecego 
Wiceprezesowi ds. Szkoleniowych – Panu Antoniemu Piechniczkowi. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
  

 
35 

 
Uchwała nr II/35 z dnia 23 lutego 2012roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie powierzenia organizacji oraz nadzoru nad realizacją zadania „Rozwijanie sportu 
wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Licealnych oraz 

Gimnazjalnych Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży” 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zarząd PZPN powierza organizację i nadzór nad realizacją zadania „Rozwijanie sportu 
wśród dzieci i młodzieży – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Licealnych oraz 
Gimnazjalnych Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży” Łódzkiemu Związkowi Piłki 
Nożnej. 
 
II. Wykonanie pkt I niniejszej Uchwały powierza się Członkowi Zarządu PZPN – Edwardowi 
Potokowi. 
 
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 30 października 
2009 roku.  
 
 

       Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr II/36 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie powołania trenera Reprezentacji Polski U-19 Futsalu 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt p) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Futsalu PZPN powołuje się na funkcję trenera 
Reprezentacji Polski U-19 Futsalu Pana Klaudiusza Hirscha. 
 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 

 



37 
 

Uchwała nr II/37 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki nożnej w 
sprawie wystąpienia do Zarządów WZPN-ów o przeanalizowanie możliwości 

wcześniejszego zakooczenia rozgrywek III i IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się co następuje: 
 
I. Po przeanalizowaniu pisma Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z 
dnia 7 lutego 2012 roku dot. podjęcia działao mających na celu dokonanie modyfikacji 
terminarza III i IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych upoważnia się Departament Prawny 
PZPN oraz Wydział Gier PZPN do przygotowania wystąpienia do wszystkich Wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej zawierającego prośbę o przeanalizowanie możliwości zakooczenia 
wszystkich rozgrywek piłkarskich (III, IV liga oraz niższe klasy rozgrywkowe) w terminie do 26 
maja 2012 roku oraz podjęcia przez nie działao zmierzających do zmiany terminarzy 
rozgrywek.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato       
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Uchwała nr II/38 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. upoważnienia Komisji ds. 

Nagłych do podjęcia decyzji w sprawie wyboru firmy audytorskiej 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Upoważnia się Komisję ds. Nagłych do wyboru firmy audytorskiej w celu przeprowadzenia 
kompleksowego przeglądu rozliczeo podatkowych i z tytułu ubezpieczeo społecznych. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr II/39 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmian w składzie osobowym Kolegium Sędziów 
 
Na podstawie art. 59 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN ze składu ww. organu odwołuje się 
Pana Dariusza Stawickiego. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/40 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian na listach obserwatorów na sezon 2011/2012 

Na podstawie art. X Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
I. Na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN dokonuje się przesunięcia z listy 
obserwatorów I ligi na listę obserwatorów Ekstraklasy  Pana Andrzeja Dymka – 
Dolnośląski ZPN.  
II. Na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN dokonuje się przesunięcia z listy 
obserwatorów II ligi na listę obserwatorów I ligi następujących osób: 

1. Marek Braoka – Małopolski ZPN 
2. Tomasz Rusek – Śląski ZPN 

 
III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/41 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie poprawy jakości sędziowania w rozgrywkach ligowych i pucharowych szczebla 

centralnego 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN, na wniosek Zespołu Roboczego ds. poprawy 
sędziowania piłkarskiego, postanawia się, co następuje: 
 
1. Zobowiązuje się Kolegium Sędziów PZPN do publikowania na oficjalnej stronie 
internetowej Związku oraz w magazynie Sędzia, wyników sprawdzianów sędziów i 
egzaminów kandydatów na sędziów szczebla centralnego (rozgrywki ligowe i pucharowe 
prowadzone przez Ekstraklasę S.A. i PZPN). 
  
2. Zobowiązuje się Kolegium Sędziów PZPN do publikowania dwa razy do roku, po pierwszej i 
drugiej części sezonu, na oficjalnej stronie internetowej Związku oraz w magazynie Sędzia 
rankingu sędziów Ekstraklasy. Analogiczny system winien byd sukcesywnie wprowadzany 
wśród sędziów I i II ligi. 
  
3. Wspólnie z Ekstraklasą S.A. PZPN wystąpi do stacji telewizyjnych transmitujących mecze 
ligowe i pucharowe szczebla centralnego o przekazywanie niezwłocznie po zakooczeniu 
meczu, oddzielnie obserwatorowi i sędziemu głównemu, płyty DVD z zarejestrowanym 
meczem. Czyste płyty DVD dostarczą ekipie telewizyjnej przed meczem osoby 
zainteresowane. 
  
4. Zobowiązuje się Kolegium Sędziów PZPN do posiadania własnego archiwum z nagraniami 
wideo ze wszystkich meczów ligowych i pucharowych szczebla centralnego.  Równocześnie 
zobowiązuje się Kolegium Sędziów do sporządzania nagrao ze wszystkich meczów szczebla 
centralnego, które były transmitowane przez stacje telewizyjne.  
 



5. Ekstraklasa SA i PZPN zobowiążą kluby szczebla centralnego do wysyłania, w terminie nie 
później niż 48 godzin, do Kolegium Sędziów PZPN płyt DVD z nagranym meczem, którego 
klub był gospodarzem. Płyty mogą byd wykorzystane, w razie potrzeby, przez inne komórki 
PZPN.       
 
6. Zobowiązuje się Kolegium Sędziów PZPN do utrzymania wojewódzkich parytetów, 
dotyczących sędziów i obserwatorów, w rozgrywkach drugiej ligi tj. trzeciej klasy 
rozgrywkowej szczebla centralnego. W wyższych klasach rozgrywkowych jedynym kryterium 
doboru sędziów i obserwatorów musi byd ich wartośd merytoryczna. 
  
7. Przyjmuje się, że wnioski Kolegiów Sędziów wojewódzkich związków piłki nożnej 
przedstawiające kandydatów na nowych obserwatorów szczebla centralnego muszą 
zawierad arkusze obserwacyjne z ostatniego roku tychże kandydatów.  
  
8. Nowo mianowanym obserwatorem szczebla centralnego może byd osoba, która nie 
ukooczyła 45 roku życia.  
 
9. Obserwator szczebla centralnego, mimo przekroczenia limitu wieku, może pełnid swe 
obowiązki do kooca sezonu, w którym nastąpiło przekroczenie tego limitu.  
 
10. Zobowiązuje się Kolegium Sędziów PZPN do przeprowadzania przez uprawnionego 
lektora egzaminów ze znajomości języka angielskiego kandydatów na nowych  
sędziów/sędziny i asystentów/asystentki międzynarodowych. Warunkiem umieszczenia 
danej osoby na liście kandydatów na sędziów/sędziny i asystentów/asystentki 
międzynarodowych przedstawianych Zarządowi PZPN do zatwierdzenia jest zdanie egzaminu 
z języka angielskiego. Skala trudności egzaminu musi byd podobna do skali trudności 
egzaminów przeprowadzanych przez FIFA i UEFA. 
  
11. Zarząd PZPN zwróci się do Zarządów wojewódzkich związków piłki nożnej o odsuwanie 
od działalności w roli sędziego, obserwatora oraz członka statutowych organów tychże 
związków osób, którym postawiono zarzut przestępstwa przekupstwa sportowego. 
  
12. Zobowiązuje się wszystkich sędziów i obserwatorów piłkarskich, by w przypadku 
postawienia im przez prokuraturę zarzutu popełnienia przestępstwa przekupstwa 
sportowego, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie trzech dni powiadomili o tym w 
formie pisemnej macierzyste Kolegium Sędziów oraz Kolegium Sędziów PZPN. Zaniechanie 
tej powinności będzie traktowane jako rażące naruszenie obowiązków — w rozumieniu 
paragrafu 9 ust. 23 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.  
 
13. Zobowiązuje się Kolegium Sędziów PZPN do konsekwentnego przestrzegania wszystkich 
zapisów Konwencji Sędziowskiej UEFA. 
 
14. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/42 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w składzie osobowym Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt k) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Na wniosek Polskiego Związku Piłkarzy ze składu Izby ds. Rozwiązywania Sporów 
Sportowych odwołuje się następujące osoby: 
1. Sławomir Kujawa 
2. Bartosz Tiutiunik 
 
II. Na wniosek Polskiego Związku Piłkarzy do składu Izby ds. Rozwiązywania Sporów 
Sportowych powołuje się następujące osoby: 
1. Wojciech Płóciennik 
2. Jarosław Bielski 
 
III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/43 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmian w składzie osobowym Wydziału Piłkarstwa Kobiecego 
 
Na podstawie art. 58 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego odwołuje się ze składu ww. 
Wydziału Pana Leszka Saksa. 
 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/44 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 

rozwiązania umowy ze Sportową Akademią   
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Uwzględniając stanowisko Komisji Rewizyjnej wynikające z uchwały Walnego 
Zgromadzenia wskazującej na koniecznośd natychmiastowego rozwiązania umowy wiążącej 
PZPN ze Sportową Akademią dot. organizacji przewozów autokarowych, treśd pkt IV Uchwały 
nr XV/288 Zarządu PZPN z dnia 30 listopada 2011 roku oraz przebieg dyskusji na dzisiejszym 



posiedzeniu Zarząd PZPN zobowiązuje Biuro Związku do podjęcia działao prawnych 
zmierzających do odstąpienia od przedmiotowej  umowy w trybie art. 493 par. 1 w zw. z art. 
354 par. 1 oraz art. 471 kodeksu cywilnego, względnie do wystąpienia do sądu cywilnego o 
rozwiązanie tej umowy z powodu zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności sprawy. 
 
II. Zobowiązuje się pracowników PZPN do wymagania od Sportowej Akademii 
bezwzględnego przestrzegania wszystkich postanowieo przedmiotowej umowy, w 
szczególności w zakresie terminowej realizacji zamówieo m.in. przez powiadamianie z 
wyprzedzeniem o sposobie i czasie świadczenia usług.  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr II/45 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyspieszenia wyborów w organizacjach członkowskich Wojewódzkich Związków 
Piłki Nożnej  

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W związku z nie otrzymaniem do dnia dzisiejszego odpowiedzi Ministra Sportu i Turystyki 
na pismo Prezesa PZPN z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyjaśnienia motywów 
zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPN na dzieo 14 grudnia 
2012 roku oraz wszczęciem przez Ministra Sportu i Turystyki postępowania 
administracyjnego w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem Uchwały nr I/11 z dnia 24 
stycznia 2012 roku dot. zwołania ww. Walnego Zgromadzenia na dzieo 14 grudnia br. Zarząd 
PZPN zwraca się do Zarządów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej o przyspieszenie terminu 
wyboru delegatów na Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze ww. Związków. 
 
II. Równocześnie stwierdza się, iż zasady wyboru delegatów Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZPN na podstawie postanowieo 
zmienionego Statutu PZPN zostaną określone w odrębnej uchwale Zarządu PZPN po 
zatwierdzeniu zmian przyjętych przez Walne Zgromadzenie PZPN w dniu 25 listopada 2011 
roku przez organ nadzorujący i sąd rejestrowy.  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 
 

 
 


