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Uchwała nr XII/244 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu  

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia projektu regulaminu obrad Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN  

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN, 
zwołanego na dzieo 25 listopada 2011 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/244 z dnia 19 października 2011 roku  
 
Projekt 

REGULAMIN OBRAD  
WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPRAWOZDAWCZEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
Warszawa, 25 listopada 2011 roku  

 
I. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW  PZPN 
 

 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN, zwane dalej także „Walnym 
Zgromadzeniem Delegatów PZPN”, obraduje w oparciu o Statut PZPN oraz 
niniejszy Regulamin.  

 
 Z zastrzeżeniem treści art. 22 § 9 oraz 31 § 7 Statutu PZPN w Walnym 

Zgromadzeniu Delegatów PZPN uczestniczą: 
 z głosem stanowiącym: 

a) 60 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych 
wojewódzkich związków piłki nożnej przy założeniu, że poszczególnym ZPN 
przysługują następujące ilości mandatów: 

 Śląski ZPN, Dolnośląski ZPN, Małopolski ZPN, Podkarpacki ZPN – 
każdy po 5 mandatów,  

 Wielkopolski ZPN, Mazowiecki ZPN, Łódzki ZPN, Pomorski ZPN, 
Zachodniopomorski ZPN – każdy po 4 mandaty, 

 Lubelski ZPN, Lubuski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN, Opolski ZPN, 
Świętokrzyski ZPN, Warmiosko-Mazurski ZPN – każdy po 3 
mandaty, 

 Podlaski ZPN – 2 mandaty.  



b) 50 delegatów wybranych na posiedzeniach statutowych organów klubów 
Ekstraklasy i I ligi ( poprzednio: I i II ligi ) , przy założeniu, że każdemu klubowi 
Ekstraklasy przysługują 2 mandaty, a każdemu klubowi I ligi – 1 mandat.  Mandaty 
delegatów klubów Ekstraklasy (dawnej I ligi ) i I ligi (dawnej II ligi) ustalone 
zostały  wg aktualnego stanu tych klas rozgrywkowych na dzieo  18 sierpnia 2011 
roku,  
c) 2 delegatów piłki nożnej kobiet, wybranych na zebraniu wszystkich klubów, 
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej kobiet w Polsce, wg stanu na dzieo  
18 sierpnia 2011  roku, przy  założeniu, że na tym zebraniu klub Ekstraligi 
reprezentowało  2 przedstawicieli, a pozostałe kluby – 1 przedstawiciel, 
d) 2 delegatów piłki nożnej halowej, wybranych na zebraniu wszystkich klubów, 
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej pięcioosobowej w Polsce, wg stanu na 
dzieo 18 sierpnia 2011 roku, przy założeniu, że na tym zebraniu klub I ligi 
reprezentowało 2 przedstawicieli, a pozostałe kluby – 1 przedstawiciel, 
e) 3 delegatów wybranych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Trenerów Piłki 
Nożnej, spośród członków władz Stowarzyszenia oraz licencjonowanych trenerów 
piłki nożnej wg stanu na dzieo 18 sierpnia 2011 roku,  
f) 1 delegat wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w 
Polsce, spośród członków władz Stowarzyszenia oraz wszystkich sędziów 
czynnych, zasłużonych i honorowych według stanu na dzieo  18 sierpnia 2011 
roku.  

 z głosem doradczym: 

 członkowie honorowi PZPN,  

 członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 członkowie Klubu Wybitnego Reprezentanta, 

 zaproszeni goście. 
 

 Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN mają 
wszystkie osoby posiadające na nim głos stanowiący. 
 
II. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PZPN. 
 
1. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN są jawne. 
 
2. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN otwiera Prezes Związku. 
 
3. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN zwołane prawidłowo jest prawomocne i 
zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2 delegatów w 
pierwszym terminie i 1/3 delegatów w drugim terminie zwołania Walnego Zgromadzenia. 
 
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Tylko obecni delegaci mogą 
głosowad. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, ani w drodze 
korespondencyjnej.    
 
5. Walne Zgromadzenie nie może podejmowad uchwał dotyczących spraw nie ujętych w 
porządku obrad, przyjętym przez delegatów na podstawie projektu przesłanego im w trybie 
art.31 § 7 Statutu PZPN. 



 
6.    Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN może byd zmieniony 
większością 2/3 głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów.  
   
7. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN podejmuje  uchwały w głosowaniu jawnym.  
 
8. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 
podejmuje większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 
 
9. Inne uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN zapadają zwykłą 
większością głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów.  
 
10. Przy wszystkich głosowaniach głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie 
są uwzględniane przy obliczaniu większości.  
 
11. Na początku obrad Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN wybiera  3 delegatów dla 
zweryfikowania protokołu odbywającego się Zgromadzenia.  Za jego sporządzenie 
odpowiedzialny jest Sekretarz Generalny PZPN.  
 
12. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN prowadzi i zamyka Sekretarz Generalny 
PZPN.  

 
13. Walne Zgromadzenie  wybiera 6 sekretarzy i zarządza głosowanie w sprawie 
porządku oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN. Głosowanie w 
sprawie wyboru sekretarzy przeprowadza Komisja Rewizyjna PZPN.   
  
14. Sekretarze Walnego Zgromadzenia liczą głosy w sprawie porządku oraz regulaminu 
obrad Walnego Zgromadzenia, a także udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. W 
pozostałych sprawach stosuje się elektroniczne liczenie głosów.  

 
15. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN wybiera w głosowaniu jawnym następujące 
Komisje: 
 

a) Komisję Mandatową - w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy 
obecności delegatów i ważności ich mandatów oraz przedłożenie Walnemu 
Zgromadzeniu Delegatów PZPN sprawozdania co do zdolności podejmowania 
uchwał. 

b) Komisję Statutową – w składzie 7 osób w celu przedłożenia Walnemu 
Zgromadzeniu Delegatów PZPN propozycji zmian do Statutu Związku oraz 
opracowania wniosków statutowych złożonych przez Zarząd PZPN  oraz 
poszczególnych delegatów. 

c) Komisję Uchwał i Wniosków - w składzie 7 osób w celu zebrania i 
przeanalizowania  wniosków zgłoszonych przez delegatów oraz opracowania  
projektu uchwały koocowej Walnego Zgromadzenia przedstawianego delegatom.  
 

16. W razie zaistnienia takiej potrzeby Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN może 
powoład inne Komisje, niż przewiduje niniejszy Regulamin. 



 
17.  W pracach Komisji biorą udział wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów 
PZPN delegaci oraz przedstawiciele Związku, wyznaczeni do udzielenia pomocy członkom 
Komisji, a w razie potrzeby do zreferowania  spraw lub  stanowiska Zarządu PZPN. 
 
18. Komisje przed przystąpieniem do działania uchwalają regulamin komisji i dokonują 
wyboru spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  i Sekretarza. 
Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN 
składają: Przewodniczący Komisji lub upoważnione przez niego osoby uczestniczące w 
pracach Komisji. 
 
19. Każda Komisja sporządza protokół ze swej działalności, podpisany przez 
przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Sekretarzowi  
Generalnemu prowadzącemu  Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN. 
 
III. ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI NA WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW 

PZPN. 
 
1. Każdy uczestnik obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN ma prawo 
zabierania głosu w dyskusji w kolejności zapisania się. 

 
2. W sprawach formalnych Sekretarz Generalny PZPN udziela głosu poza 
kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące: 

1) sposobu obradowania, 
2) sposobu głosowania, 
3) głosowania bez dyskusji, 
4) przerwania dyskusji, 
5) ograniczenia czasu przemówieo, 
6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków, 

                 7)  zamknięcia list kandydatów.  
3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiedzenia 
się większej liczby delegatów, czas poszczególnych wystąpieo ogranicza się do 5 minut w 
danym temacie. 
 
4. Sekretarz Generalny PZPN ma prawo do przedłużenia czasu trwania 
poszczególnych wystąpieo. 
 
5. Sekretarz Generalny PZPN ma prawo zwrócid uwagę mówcy, jeżeli odbiega od 
przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpieo. Niestosującym się do uwag 
osobom może odebrad głos.  
 
6. Po zakooczeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne 
Zgromadzenie Delegatów PZPN uchwały, Sekretarz Generalny PZPN zarządza głosowanie, 
przestrzegając przy tym, aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności. 
 

 
IV. POSTANOWIENIA KOOCOWE. 



 
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN sporządza się protokół, który 
podpisuje Sekretarz Generalny PZPN. 

 
2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów 
PZPN w dniu 25 listopada 2011  roku dla potrzeb Walnego Zgromadzenia odbywającego się 
w tej dacie.  
 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN 
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Uchwała nr XII/245 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przyjęcia Planu Strategicznego PZPN na lata 2012-2019  

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Plan Strategiczny PZPN na lata 2012-2019, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 
  
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr XII/246 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie proponowanych składów  
Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN  

zaplanowanego na dzieo 25 listopada 2011 roku 
 
I. Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) postanawia się, co następuje:  
  
1. Zarząd PZPN przedkłada delegatom Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN 
propozycje następujących składów Komisji Zjazdowych: 
 
KOMISJA MANDATOWA 
 
1. Mirosław Starczewski    Mazowiecki ZPN    
2. Wiesław Wołoszyn  Jagiellonia Białystok  
3. Krzysztof Dmoszyoski Wisła Płock    
 
KOMISJA STATUTOWA  
 
1. Józef Komandzik   Śląski ZPN   
2. Maciej Bukowiecki Łódzki ZPN 
3. Aleksander Cimer  Małopolski ZPN    



4. Wojciech Jankowski Zachodniopomorski ZPN  
5. Wojciech Brzozowski Podlaski ZPN 
6. Artur Kapelko   GKS Bogdanka 
7.  Bogusław Graboo  Zagłębie Lubin 
 
KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW 
 
1. Zdzisław Łazarczyk Mazowiecki ZPN 
2. Andrzej Szczepaoski  Pomorski ZPN 
3. Henryk Kula   Śląski ZPN      
4. Jerzy Kowalski   Małopolski ZPN 
5. Jarosław Ostrowski  Legia Warszawa 
6. Jacek Bojarowski   Olimpia Grudziądz 
7. Jerzy Engel   Stowarzyszenie Trenerów  
 
2. Na funkcje Weryfikatorów protokołu Walnego Zgromadzenia proponuje się następujące 
osoby: 
 
1. Ryszard Polak   Łódzki ZPN 
2. Władysław Szypuła  Podbeskidzie Bielsko-Biała   
3. Zbigniew Śmiglak  Warta Poznao   
 
3. Na funkcję Sekretarzy Walnego Zgromadzenia proponuje się następujące osoby: 
 
1. Tadeusz Babij  Lubuski ZPN  
2. Czesław Biskup   Śląski ZPN 
3. Piotr Lizak   Zawisza Bydgoszcz    
4. Piotr Janczar   Opolski ZPN 
5. Andrzej Kowal   Dolnośląski ZPN 
6. Zbigniew Bartnik   Lubelski ZPN   
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XII/247 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej dot. zatwierdzenia Uchwały Komisji ds. Nagłych z dnia 3 października 2011 roku w 
sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych 

 
 

Na podstawie art. 34 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zatwierdza się Uchwałę Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 3 października 2011 roku w 
sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
Prezes PZPN Grzegorz Lato   

 
 
 
 

Uchwała Komisji ds. Nagłych PZPN z dnia 3 października 2011 roku w sprawie lokalizacji 
meczów reprezentacji narodowych 

 
Na podstawie art. 34 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się następujące lokalizacje meczów reprezentacji narodowych: 
 
1. Mecz Polska-Bośnia i Hercegowina reprezentacji A kobiet, zaplanowany na 26 października 
2011 roku – zmiana lokalizacji z Konina na Sosnowiec (Śląski ZPN).  
2. Mecz Polska-Włochy reprezentacji A kobiet, zaplanowany na 19 listopada 2011 roku – 
Pruszków (Mazowiecki ZPN). 
3. Mecz Polska-Szwajcaria reprezentacji U-20, zaplanowany na 5 października 2011 roku – 
zmiana lokalizacji z Polic na Pruszków (Mazowiecki ZPN).  
4. Mecze Polska-Niemcy reprezentacji U-15, zaplanowany na 8 i 10 listopada 2011 roku – 
Kołobrzeg i Drawsko Pomorskie (Zachodniopomorski ZPN). 
5. Mecz Polska-Mołdawia reprezentacji U-21, zaplanowany na 14 listopada – zmiana 
lokalizacji z Podlaskiego ZPN na Wronki (Wielkopolski ZPN). 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga zatwierdzenia na 
najbliższym posiedzeniu Zarządu PZPN. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato     
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Uchwała nr XII/248 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie powołania I klasy w Gimnazjalnym Ośrodku Szkolenia Sportowego 

Młodzieży w Dzierżoniowie 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Zatwierdza się utworzenie I klasy Gimnazjalnego Ośrodka Szkoleniowego Sportowego 
Młodzieży w Dzierżoniowie w związku ze zmianą koncepcji szkolenia na terenie 
województwa dolnośląskiego. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 
2011 roku.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato       
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Uchwała nr XII/249 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przyjęcia do wiadomości Uchwały nr XI/31/2011 Zarządu Łódzkiego 

Związku Piłki Nożnej z dnia 19 września 2011 roku dot. zmiany nazwy klubu sportowego z 
KS Widzew Łódź S.A. na RTS Widzew Łódź S.A.  

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Niniejszym przyjmuje się do akceptującej wiadomości Uchwałę nr XI/31/2011 Zarządu 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 września 2011 roku dot. zmiany nazwy klubu 
sportowego z KS Widzew Łódź S.A. na RTS Widzew Łódź S.A. – na podstawie złożonych przez 
Spółkę dokumentów. 
 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/250 z dnia 19 października 2011 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie lokalizacji meczu Polska – Węgry oraz 

ustalenia cen biletów   
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Mecz Polska – Węgry, zaplanowany na 15 listopada 2011 roku zostanie rozegrany na 
stadionie w Poznaniu.  
 
II. Ustala się następujące ceny biletów na mecz, o którym mowa w pkt I: 120 zł, 80 zł, 40 zł, 
bilet na sektor rodzinny dla dzieci do 12 lat pod opieką rodziców -1 zł, bilety biznesowe – 600 
zł, bilety VIP – 1200 zł.  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/251 z dnia 19 października 2011 roku w sprawie powołania Zespołu 
Roboczego ds. opracowania pełnej analizy możliwości zwiększenia Ekstraklasy pod kątem 

infrastruktury stadionowej, szkoleniowej, logistyki rozgrywek 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Powołuje się Zespół Roboczy ds. opracowania pełnej analizy możliwości zwiększenia 
Ekstraklasy pod kątem infrastruktury stadionowej, szkoleniowej, logistyki rozgrywek w 
następującym składzie: 
1. Janusz Matusiak 



2. Łukasz Wachowski 
3. Karolina Rzym 
4. Zbigniew Koźmioski – Przewodniczący Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego 
5. Jacek Krysiak – PLP 
6. Jerzy Staroo – PLP 
7. Piotr Bielecki – Ekstraklasa   
8. Michał Siara – Ekstraklasa  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/252 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przekazania klubom I i II ligi wpływów z zakładów bukmacherskich  

w sezonie 2011/2012   
 

Na podstawie art. 34 pkt b) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Po wpłynięciu na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej kwot z tytułu wykorzystywania 
przez firmy bukmacherskie wyników spotkao ligowych w sezonie 2011/2012 Związek 
przekaże 75% uzyskanej kwoty (nie więcej niż 1.000.000 PLN) na rzecz klubów I ligi oraz 25% 
(nie więcej niż 360.000 PLN) - na rzecz klubów II ligi.  
 
II. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz 
Dyrektorowi Departamentu Finansowego PZPN. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

    Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/253 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej dot. zmiany Uchwały nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 2010/2011 i następne 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. § 9 pkt 1) Uchwały nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 2010/2011 i następne otrzymuje 
nowe, następujące brzmienie: 
 
„Klub wnioskujący o licencję do Polskiego Związku Piłki Nożnej zobowiązany jest do: 



1) posiadania stadionu piłkarskiego, mającego pole gry o długości nie mniejszej niż 100m i 
szerokości nie mniejszej niż 64m oraz co najmniej 1000 indywidualnych ponumerowanych 
miejsc siedzących z oparciami, udostępnionych dla widzów, z czego co najmniej 250 miejsc 
zadaszonych. Boisko musi mied trawiaste pobocze lub pokryte sztuczną murawą o szerokości 
co najmniej 1,5m za liniami bocznymi i co najmniej 3m za liniami bramkowymi.  Zadaszenie 
trybun musi spełniad wymogi prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych. 
Zadaszenie musi byd trwałym elementem trybun.” 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 

 
 
 
zm. Uchwała nr IX/217 z dnia 17.06.2009 r. 
zm. Uchwała nr XIV/335 z dnia 6.10.2009 r. 
zm. Uchwała nr XIII/242 z dnia 25.11.2010 r.  
zm. Uchwała nr VII/108 z dnia 12.03.2011 r. 
zm. Uchwała nr XII/253 z dnia 19.10.2011 r.  

 
Uchwała nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji dla klubów II ligi na sezon 2010/2011 i następne 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) w zw. z art. 12 § 1 pkt 23) Statutu PZPN i art. 12 ust. 1 pkt 8) 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz.857 z dnia 
17.07.2010r. z późn. zmian.)postanawia się, co następuje:         
 
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 
Niniejsza uchwała określa zasady nadawania, odmowy nadania, zawieszania lub pozbawienia 
licencji uprawniających kluby piłkarskie do udziału w rozgrywkach  o mistrzostwo II ligi. 
§ 2 
Posiadanie licencji, o której mowa w § 1 stanowi warunek uczestnictwa klubu II-ligowego w 
rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej. 
§ 3 
Uzyskanie przez kluby piłkarskie licencji, o których mowa w § 1 i 2 uzależnione jest od 
spełnienia przez nie kryteriów prawnych, sportowych, dotyczących infrastruktury, personelu 
i administracji oraz finansowych, a ponadto od złożenia przez władze klubu oświadczeo o 
przestrzeganiu obowiązujących przepisów sportowych oraz uchwał i decyzji PZPN i związku 
piłki nożnej, którego klub jest członkiem. 
 
 
II.KRYTERIA PRAWNE 
§ 4 



1. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo 
II ligi prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, mogą uczestniczyd kluby posiadające 
formę prawną stowarzyszenia kultury fizycznej lub  spółki akcyjnej, będące członkami 
właściwego związku piłki nożnej oraz PZPN. 
2. Klub posiadający licencję nadaną przez PZPN nie może bez jego zgody uczestniczyd w 
jakichkolwiek rozgrywkach prowadzonych przez inny podmiot w kraju lub zagranicą. 
§ 5 
1. Wniosek o nadanie licencji dla klubu II ligi sporządza się na druku, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Do wniosku każdy klub II-ligowy załącza następujące dokumenty: 
    1) wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane   
        dotyczące formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz, 
    2) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu w podatkach  
        przez klub lub stosowną decyzję o układzie ratalnym,   
    3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych  
        o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i innych  
        zobowiązao przez klub lub stosowną umowę o układzie ratalnym, 
    4) dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów piłkarskich (w tym  
        stadionu lub boisk na cały sezon), 
    5) pisemną deklarację klubu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) dotyczącą: 
        a) uznania PZPN jako jedynego podmiotu uprawnionego do organizowania  
            i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo II ligi, 
        b) prawidłowości dokumentacji licencyjnej przedstawionej do PZPN, 
    6) oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej uchwały, stanowiące  
        załącznik nr 3, 
    7) kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej, 
    8) dokumenty przewidziane w § 7 niniejszej uchwały. 
3. Klub powinien niezwłocznie zawiadomid Polski Związek Piłki Nożnej o wszelkich   zmianach 
w dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4. 
4. Okres ważności dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 wynosi trzy miesiące. 
 
 
III.KRYTERIA SPORTOWE  
§ 6 
Klub wnioskujący o licencję powinien stwarzad warunki do szkolenia i opieki medycznej nad 
piłkarzami, a zwłaszcza grupami młodzieżowymi oraz posiadad wykwalifikowanych trenerów, 
instruktorów oraz odpowiedni personel medyczny do ich dyspozycji. 
§ 7 
Do wniosku o nadanie licencji należy ponadto dołączyd: 
1) kopię umowy dot. zatrudnienia trenera pierwszej drużyny, posiadającego klasę UEFA PRO, 
UEFA A, mistrzowską lub I-szą oraz ważną licencję trenera uprawniającą do prowadzenia 
zespołu II ligi przyznaną w trybie uchwały Zarządu PZPN nr VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku. 
2) kopię umowy dot. zatrudnienia co najmniej jednego lekarza posiadającego licencję   
    PZPN,    
3) kopię umowy dot. zatrudnienia co najmniej jednego wykwalifikowanego masażysty, 
4) zobowiązanie w przedmiocie zapewnienia udziału osób, o których mowa w pkt 1)-3)   
    (z wyjątkiem lekarza) we wszystkich oficjalnych meczach pierwszej drużyny oraz  



    przynajmniej jednej z tych osób podczas każdego treningu w/w drużyny. Obecnośd  
    lekarza wymagana jest tylko podczas meczów rozgrywanych przez klub w roli  
    gospodarza.  
5) program rozwoju młodzieży piłkarskiej spełniający poniższe wymagania: 

a) uczestniczenie w rozgrywkach prowadzonych przez właściwy związek piłki nożnej 
 minimum czterech drużyn młodzieżowych w kategoriach wiekowych 12-19 lat, 
b) zaangażowanie trenerów posiadających kwalifikacje określone uchwałą Zarządu 
PZPN do szkolenia drużyn młodzieżowych, 
c) zaangażowane trenera koordynatora posiadającego kwalifikacje określone uchwałą   
Zarządu PZPN do koordynowania w klubie procesu szkolenia młodzieży piłkarskiej,   
d) zawarcie w programie zunifikowanych metod treningowych młodzieży piłkarskie 
zgodnie z wytycznymi Wydziału Szkolenia i Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN,      
e) zapewnienie każdemu młodemu piłkarzowi możliwośd korzystania z pomocy 
lekarskiej, 
f) udzielenie pomocy zawodnikom drużyn młodzieżowych w ich kształceniu ogólnym 
ze strony wykwalifikowanych nauczycieli, 
g) zatwierdzenie programu przez Wydział Szkolenia macierzystego związku piłki 
nożnej. 

     
 
   
IV.KRYTERIA DOT. INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ  
§ 8 

1. Klub wnioskujący o licencję winien dysponowad odpowiednią i estetyczną 
infrastrukturą sportową pozwalającą widzom i przedstawicielom środków masowego 
przekazu na oglądanie meczów na dobrze wyposażonych, oznakowanych i 
bezpiecznych obiektach piłkarskich. 

2. Klub organizujący mecze piłki nożnej spełniające wymogi imprezy masowej 
zobowiązany  jest do prowadzenia identyfikacji osób uczestniczących w imprezie 
masowej w oparciu o  przepisy uchwały Zarządu PZPN nr IV/51 z dnia 30.03.2010r. w 
sprawie identyfikacji osób   uczestniczących w meczach piłki nożnej będących 
imprezami masowymi. 

3. Od sezonu 2012/13 dla klubów II ligi wprowadza się obowiązek elektronicznego 
rejestrowania kibiców oraz sprzedaży biletów. 

§ 9 
Klub wnioskujący o licencję do Polskiego Związku Piłki Nożnej zobowiązany jest do: 

1) posiadania stadionu piłkarskiego, mającego pole gry o długości nie mniejszej niż 
100m i szerokości nie mniejszej niż 64m oraz co najmniej 1000 indywidualnych 
ponumerowanych miejsc siedzących z oparciami, udostępnionych dla widzów, z 
czego co najmniej 250 miejsc zadaszonych. Boisko musi mied trawiaste pobocze lub 
pokryte sztuczną murawą o szerokości co najmniej 1,5m za liniami bocznymi i co 
najmniej 3m za liniami bramkowymi.  Zadaszenie trybun musi spełniad wymogi prawa 
budowlanego i przepisów przeciwpożarowych. Zadaszenie musi byd trwałym 
elementem trybun. 
2) posiadania dwóch zadaszonych wyposażonych w minimum 13 indywidualnych 
miejsc siedzących boksów dla zawodników rezerwowych i kierownictw drużyn - 
usytuowanych co najmniej 3m od linii bocznej boiska, rozstawionych symetrycznie w 



stosunku do linii środkowej boiska w maksymalnej odległości 30m od siebie, 
dwumiejscowego zadaszonego stanowiska dla sędziego technicznego oraz co 
najmniej czterech miejsc dla minimum czterech odpowiednio oznakowanych 
noszowych (zielona kamizelka z białym krzyżem na plecach) zaopatrzonych w 2 pary 
noszy z usztywnieniem. 
3) zapewnienia przylegającej do pola gry powierzchni do rozgrzewki zawodników obu 
drużyn w trakcie meczu.   
4) zapewnienia co najmniej 20 miejsc siedzących dla VIP-ów, w tym 5 miejsc dla VIP-
ów Drużyny przyjezdnej oraz 4 miejsc dla przedstawicieli PZPN. Miejsca muszą byd 
odpowiednio oznakowane i zlokalizowane po środku trybuny głównej, na wprost linii 
środkowej boiska.   
5) zapewnienia co najmniej 10 miejsc zadaszonych z pulpitami dla przedstawicieli 
środków masowego przekazu z możliwością podłączenia się do energii elektrycznej. 
6) posiadania odpowiedniego wyposażonego pomieszczenia do udzielania pierwszej 
pomocy medycznej zawodnikom i sędziom.  
7) posiadania szatni o takim samym standardzie dla drużyny gospodarzy i gości,  

     o powierzchni całkowitej co najmniej 50m² każda, wyposażonej w co najmniej  
     5 natrysków, toaletę z co najmniej 2 sedesami i umywalką oraz pomieszczenie   

mogące pomieścid 25 osób ze stołem do masażu i tablicą do rozwiązao taktycznych,   
8) posiadania szatni dla sędziów o powierzchni co najmniej 20m², wyposażonej  

     w natrysk, toaletę z sedesem i umywalką oraz pomieszczenie do pracy 5 osób,  
     ze stołem i krzesłami,   

9) zapewnienia pomieszczenia dla delegata i obserwatora meczowego, 
wyposażonego w co najmniej stół i 5 krzeseł. Pomieszczenie musi znajdowad się w 
bezpośrednim sąsiedztwie szatni zawodników i szatni Sędziów. 
10) zapewnienia stanowiska dowodzenia, z którego jest bezpośredni wgląd na 
widownię, wyposażonego w stół lub pulpit do pracy sztabowej oraz krzesła. 
11) wyposażenia stadionu w system monitoringu wizyjnego rejestrującego obraz i 
dźwięk spełniającego wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrzynych i 
Administracji z dnia 10.01.2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu impraz 
masowych. Monitoring musi zapewniad monitorowanie widowni, ciągów 
komunikacyjnych, wejścia i przejścia kibiców, kas biletowych i ogrodzenie zewnętrzne 
obiektu. 
12) posiadania sprawnego nagłośnienia słyszalnego w każdej części stadionu oraz 
stanowiska spikera. 
13) zapewnienia co najmniej 2 stanowisk dla komentatorów radiowych i 
telewizyjnych.  

  14) zapewnienia bezpośredniego i bezpiecznego wejścia z szatni na boisko.  
15)zapewnienia w obszarze strzeżonym parkingu oznakowanego tablicami 
informacyjnymi dla co najmniej 1 autobusu i 10 samochodów osobowych dla 
zawodników, sędziów, delegata, obserwatora i osób funkcyjnych. 
16) zapewnienia odpowiedniej liczby toalet publicznych dla kibiców obu płci, wg 
przelicznika: 1 sedes na 200 osób i 1 pisuar na 125 osób oraz jedną toaletę z 
dostępem dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 
17) zapewnienia odpowiedniej liczby bufetów dla publiczności, w tym co najmniej 1 
bufetu dla kibiców drużyny gospodarzy i 1 bufetu dla kibiców drużyny gości. 



18) wyposażenia stadionu w tablice informacyjne, regulamin obiektu i imprezy 
masowej, które  należy umieścid przed każdym wejściem i wjazdem na teren obiektu 
sportowego. Wszystkie oznaczenia muszą byd w języku polskim. Sektory i rzędy w 
sektorach należy oznakowad w sposób widoczny i czytelny. 
19) zapewnienia dla kibiców gości sektora o pojemności co najmniej 5% liczby miejsc 
udostępnionych dla publiczności na stadionie. Sektor gości musi byd wydzielony 
ogrodzeniem o wysokości 2,2m z każdej strony i posiadający co najmniej 2 wyjścia 
ewakuacyjne w tym 1 na płytę boiska. Należy zapewnid bezpieczne oddzielenie 
kibiców drużyny przyjezdnej od kibiców miejscowych strefą buforową. 

  20) zapewnienia pomocy medycznej dla widzów w trakcie meczu w odpowiednio  
     wyposażonym punkcie pomocy medycznej. 

 21) wyposażenia stadionu w stabilne ogrodzenie: zewnętrzne o wysokości minimum 
2,5m, wewnętrzne - jeżeli zachodzi koniecznośd zastosowania takiego ogrodzenia - o 
wysokości minimum 1,1m oraz ogrodzenie płyty boiska o wysokości minimum 1,1m. 
22) zapewnienia miejsca dla przeprowadzenia przez reporterów radiowych i 
telewizyjnych prezentacji lub wywiadów w pobliżu przejścia z boiska do szatni.  
23)zapewnienia pomieszczenia roboczego dla przedstawicieli środków masowego 
przekazu o powierzchni co najmniej 20m², wyposażonego w krzesła i dostęp do 
systemów telekomunikacyjnych. 
24) zapewnienia pomieszczenia na konferencje prasowe dla co najmniej 20 
uczestników, wyposażonego w stół, krzesła i system nagłośnienia. 
25) wyznaczenia, łatwo dostępnych, z dobrą widocznością na płytę boiska, miejsc dla 
widzów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 
26) wyposażenia stadionu w elektroniczną tablicę do zmiany zawodników, z 
możliwością wyświetlenia numerów od 1 do 99. 
27) oznakowania dróg i wyjśd ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N-01256-02 i PN-92/N-
01256-05. 

 
V.KRYTERIA DOT. PERSONELU l ADMINISTRACJI  
§ 10 
Zgodnie z zaleceniami PZPN administracja oraz organizacja wewnętrzna klubu muszą  byd 
dostosowane do wymogów i standardów współczesnego futbolu. 
§ 11 
Klub wnioskujący o licencję musi spełniad następujące warunki w zakresie prawidłowej 
administracji i odnoszące się do personelu: 
1) zatrudnienie osoby, odpowiadającej za należyte funkcjonowanie personelu klubowego, 
2) biuro klubu powinno byd otwarte dla osób trzecich we wszystkie dni robocze tygodnia, a w 
dniu rozgrywania meczu na własnym obiekcie biuro musi funkcjonowad na tym obiekcie, 
zapewniając upoważnionym osobom dostęp do internetu oraz urządzeo biurowych 
umożliwiających drukowanie i kopiowania dokumentów, 
3) klub ma obowiązek zaangażowad kierownika do spraw bezpieczeostwa posiadającego 
uprawnienia określone w rozdz. 4 art. 19 ust. 4 Ustawy o Bezpieczeostwie Imprez Masowych 
z dnia 20 marca 2009r, 
4) klub ma obowiązek zaangażowad spikera posiadającego uprawnienia wydane przez PZPN 
lub COS oraz przeszkolenie w zakresie członka służb informacyjnych, 
5) za sprawy finansowe i księgowośd klubu odpowiedzialna jest osoba mająca kwalifikacje 
uznane przez stosowne władze paostwowe, 



6) zabronione jest łączenie funkcji określonych w pkt. 1, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu,  
7) Powoład spośród personelu klubowego pełnomocnika ds. procedury licencyjnej a jego 
dane tj: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, nr telefonu oraz adres mailowy, przekazad 
do wiadomości Komisji ds. Licencji Klubowych II Ligi. 
 
     
VI.KRYTERIA FINANSOWE  
§ 12 
Warunkiem uczestnictwa klubu posiadającego licencję w rozgrywkach o mistrzostwo  
II ligi jest posiadanie wiarygodnej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz nadanie 
odpowiedniego znaczenia ochronie wierzycieli. 
§ 13 
1. Klub wnioskujący o otrzymanie licencji musi odpowiadad następującym warunkom: 
    1) posiadad wystarczające środki finansowe lub możliwości kredytowe pozwalające  
        na zachowanie płynności finansowej w okresie do zakooczenia najbliższego  
        sezonu piłkarskiego, 
    2) złożyd oświadczenie, że posiada solidną strukturę finansową uwzględniającą  
        prawidłowe zarządzanie finansami klubowymi, 
    3) prowadzid księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi  
        i finansowymi. 
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 powinno byd przekazane do PZPN przy 
składaniu wniosku o nadanie licencji, a załącznikiem do oświadczenia musi byd bilans 
finansowy oraz rachunek zysków i strat wnioskodawcy za rok poprzedni. 
 
VII. ORGANY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ DS. LICENCJI  
§ 14 
1. Polski Związek Piłki Nożnej realizuje procedurę licencyjną za pośrednictwem Komisji  
    ds. Licencji Klubowych II ligi (działającej w l instancji) oraz Komisji Odwoławczej ds.  
    Licencji Klubowych będącej II instancją. 
2. Stronę techniczno-administracyjną działalności organów, o których mowa w ust. 1  
    zabezpieczają Departament Prawny i Departament Rozgrywek i Licencji PZPN, który  
    przechowuje również wszystkie akta licencyjne. 
§ 15 
Osoby fizyczne będące członkami władz lub udziałowcami Klubu podlegającego procedurze 
licencyjnej nie mogą wchodzid w skład żadnego z organów, o których  
mowa w § 14. 
§ 16 
1. Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi przyjmuje, analizuje, sprawdza i weryfikuje od  
    strony formalno-prawnej wniosek o przyznanie licencji oraz dołączone do niego  
    załączniki a następnie podejmuje uchwałę w sprawie przyznania lub odmowy  
    przyznania licencji. 
2. Komisja Odwoławcza ds. Licencji rozpoznaje odwołania od uchwał Komisji ds.  
    Licencji Klubowych II ligi w przedmiocie odmowy przyznania licencji.  
§ 17 
Organy PZPN, o który mowa w § 14 przyznają licencje w okresie od 15 kwietnia do 30  
czerwca danego roku. 
 



 
VIII. PRZEBIEG PROCEDURY LICENCYJNEJ.  
§ 18 
1. Licencja zostaje nadana klubom na okres jednego sezonu piłkarskiego. 
2. Opłata za udzielenie licencji wynosi 2000 złotych. 
3. Wnioski o nadanie licencji należy składad w okresie od 1 kwietnia do 15 kwietnia danego 
roku oraz do 31 maja danego roku w przypadku czołowych klubów poszczególnych grup III  
ligi kandydujących do awansu do II ligi. 
4. Wnioski złożone po upływie terminów określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie  
będą  rozpoznawane. 
§ 19 
1. Klub wnioskujący o licencję składa do PZPN pisemny wniosek, o którym mowa w § 5  
    niniejszej uchwały, zawierający: 
    1) nazwę i adres klubu oraz miejsce rozgrywania spotkao w roli gospodarza,  
    2) określenie dyscypliny sportu i klasy rozgrywkowej (II liga piłki nożnej), w której  
        wnioskodawca uczestniczy, 
    3) datę sporządzenia wniosku i podpisy osób uprawnionych do składania  
        oświadczeo woli w imieniu klubu. 
2. Do wniosku należy dołączyd oryginalne załączniki, o których mowa w § 5, 7 i 13 niniejszej  
uchwały.  
 
 
§ 20 
1. Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi przyjmuje, analizuje, sprawdza i weryfikuje od  
    strony formalno-prawnej wniosek o przyznanie licencji oraz dołączone do niego  
    załączniki w ciągu 7 dni od ich złożenia. 
2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub załączone do niego dokumenty zostały   
    sformułowane nieprawidłowo lub zawierają braki formalne bądź merytoryczne nie  
    pozwalające na koocowe rozpatrzenie sprawy Przewodniczący Komisji ds. Licencji  
    Klubowych II ligi wzywa klub do poprawienia lub uzupełnienia brakujących  
    dokumentów w terminie 7 dni. 
3. Po bezskutecznym upływie terminu Przewodniczący Komisji przedstawia istniejącą  
    dokumentację Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi celem merytorycznego jej   
    rozpatrzenia. 
4. Wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 2 wywołuje  
    skutki od jego wniesienia. 
§ 21 
1. W razie spełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w niniejszej uchwale  
    Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi przyznaje licencję w drodze uchwały. 
2. Przyznając licencję Komisja może orzec nadzór nad działalnością klubu w zakresie 
    finansów i infrastruktury sportowej.  
3. Licencja zawiera:  
    1) nazwę i adres klubu oraz miejsce rozgrywania spotkao w roli gospodarza,  
    2) numer licencji, 
    3) dyscyplinę sportu i klasę rozgrywkową, na którą licencja została przyznana, 
    4) datę wydania licencji, 
    5) okres ważności licencji, 



    6) informację o nadzorze, jeżeli taki został orzeczony,  
    7) pieczęd PZPN wraz z podpisami członków Komisji. 
§ 22 
1. Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi odmawia przyznania licencji dla klubu II ligi,  
    jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w niniejszej uchwale, a braki   
    formalne lub merytoryczne wniosku lub dołączonych do niego dokumentów nie  
    zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie. 
2. Komisja może odmówid przyznania klubowi licencji w razie wszczęcia wobec niego  
    postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego. 
3. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 
§ 23 
Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi doręcza wnioskodawcy uchwałę w przedmiocie nadania 
lub odmowy przyznania licencji w ciągu 7 dni za potwierdzeniem odbioru. 
§ 24 
1. Od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi odwołanie. 
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie 4 dni od daty otrzymania   
    uchwały z uzasadnieniem do Komisji Odwoławczej ds. Licencji. Opłata za odwołanie   
    wynosi 500zł.  
3. Komisja Odwoławcza ds. Licencji rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jej złożenia. 
4. Uchwała Komisji Odwoławczej ds. Licencji jest ostateczna. 
§ 25 
Wydział Dyscypliny PZPN - działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi - może 
zawiesid korzystanie z przyznanej licencji w razie: 
1. odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie  
    sportowym, 
2. odpadnięcia któregokolwiek z warunków przyznania licencji, 
3. zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 26. 
§ 26 
W stosunku do klubu, który w trakcie trwania sezonu naruszył minimalne wymogi w zakresie 
realizacji procedury licencyjnej Wydział Dyscypliny PZPN - działając na wniosek Komisji ds. 
Licencji Klubowych II ligi - może stosowad następujące środki zapobiegawcze i kary, zalecane 
przez UEFA: 
1. nagana, 
2. kara pieniężna w kwocie do 25000 złotych, 
3. odjęcie do 4 punktów w trwającym lub przyszłym sezonie piłkarskim, 
4. zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem 
    publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej  
    siedzibą klubu,  
5. zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach 
    sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,   
6. przeniesienie klubu do niższej klasy rozgrywkowej. 
§ 27 
1. Wydział Dyscypliny PZPN - działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych II ligi   
    - może pozbawid klub licencji w razie: 
    1) utraty osobowości prawnej lub wszczęcia wobec klubu postępowania   
        likwidacyjnego i upadłościowego, 
    2) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej uczestnictwo we  



        współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej, 
    3) w sytuacjach przewidzianych odrębnie w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, 
2. Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji klubu, o których mowa w ust. 1 stanowią  
    również przyczyny wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, decyzja o pozbawieniu  
    licencji może byd wydana po zakooczeniu tego postępowania - ostateczną decyzją. 
3. Pozbawienie klubu licencji wymaga uzasadnienia. 
§ 28 
1. Od decyzji w przedmiocie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje klubowi   
    odwołanie składane w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Związkowego  
    Trybunału Piłkarskiego PZPN. 
2. Decyzja Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN jest ostateczna. 
§ 29 
W przypadku gdy Klub II ligi uzyska licencję na grę w tej samej klasie rozgrywkowej w 
następnym sezonie piłkarskim, to nie jest wymagane uzyskanie licencji na grę w niższej klasie 
rozgrywkowej, do której spadnie po zakooczeniu sezonu. 
§ 30 
1. Komisja ds. Licencji Klubowych II ligi prowadzi ewidencję nadanych licencji. 
2. Komisja prowadzi odrębną ewidencję decyzji o odmowie nadania licencji. 
3.Komisja sprawuje kontrolę nad realizowanymi przez kluby obowiązkami wynikającymi z 
orzeczonych wobec nich nadzorów, o których mowa w § 21 ust. 2 niniejszej uchwały. 
§ 31 
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.  
§ 32 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2010 roku.    
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 
 

 
Załącznik Nr 1 

do Uchwały z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku nr V/80 Zarządu PZPN w sprawie licencji dla 
klubów II ligi na sezon 2008/2009 i następne   

 
 

Komisja 
ds. Licencji Klubowych PZPN 

 
WNIOSEK 

o przyznanie licencji dla klubu 
 
...............................................................................................................................                 
(pełna nazwa klubu) 
 
Na podstawie przepisów Uchwały Zarządu PZPN V/80 z dnia 12 kwietnia 2008 roku wnosimy 
o nadanie naszemu klubowi licencji na okres od ............. do ........... w dyscyplinie piłki nożnej 
– II liga.  
 



Do wniosku załączamy: 
1.Wyciąg z rejestru sądowego lub administracyjnego. 
2.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkowych przez klub 
   lub stosowna decyzja o układzie ratalnym. 
3.Zaświadczenie z oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych o nie zaleganiu  
   w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i innych zobowiązao przez  
   klub stosowna umowa o układzie ratalnym. 
4.Dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów klubowych. 
5.Deklarację klubu - załącznik nr 2 do ww. Uchwały Zarządu PZPN. 
6.Oświadczenie klubu - załącznik nr 3 do ww. Uchwały Zarządu PZPN.  
7.Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej. 
8.Inne: .................................................................................... 
 
Za Zarząd Klubu 
  
1. ……..…….................…………….     …………..……………     ................... 
                   (imię i nazwisko)                                  (funkcja)                       (podpis) 
  
2. ……..…….................…………….     …………..……………     ................... 
                   (imię i nazwisko)                                  (funkcja)                       (podpis) 
 
  
    (m.p.) 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku nr V/80 Zarządu PZPN w sprawie licencji dla 

klubów II ligi na sezon 2008/2009 i następne   
 
 
 
 
_________________________                                      _____________ , dnia ________ 
  (pieczęd nagłówkowa klubu)                                                 (miejscowośd)  
 
 
 
DEKLARACJA 
 
  
...............................................................................................................................                 
 (pełna nazwa klubu) 
 
członek PZPN i 
_________________________________________________________________ 
                                                        (pełna nazwa związku piłki nożnej) 
 
 
1. Deklaruje uznanie Polskiego Związku Piłki Nożnej jako jedynego podmiotu  



    uprawnionego do organizowania i prowadzenia samodzielnie współzawodnictwa  
    sportowego w II lidze.  
2. Oświadcza, że złożona do PZPN dokumentacja dotycząca uzyskania licencji jest  
    wypełniona zgodnie ze stanem faktycznym. 
 
 
Za Zarząd Klubu 
  
1. ……..…….................…………….     …………..……………     ................... 
                   (imię i nazwisko)                                  (funkcja)                       (podpis) 
  
2. ……..…….................…………….     …………..……………     ................... 
                   (imię i nazwisko)                                  (funkcja)                       (podpis) 
 
  
    (m.p.) 
 
 

 
Załącznik Nr 3 

do Uchwały z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku nr V/80 Zarządu PZPN w sprawie licencji dla 
klubów II ligi na sezon 2008/2009 i następne   

 
 
_____________________________ 
             (pieczęd Klubu) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
...............................................................................................................................                 
(pełna nazwa klubu) 
dotyczące realizacji obowiązków wynikających z przepisów Uchwały nr V/80 Zarządu PZPN z 
dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku w sprawie licencji dla klubów II ligi piłki nożnej na sezon 
2008/2009 i następne: 
I. Wykaz osób funkcyjnych: 
1.Osoba odpowiadająca za funkcjonowanie personelu klubowego - 
...............................................................................................................................                
(imię, nazwisko, funkcja) 
2.Osoba odpowiadająca za sprawy finansowo-księgowe - 
...............................................................................................................................                
(imię, nazwisko, funkcja) 
3. Szkoleniowiec I drużyny;  
...............................................................................................................................                
(imię, nazwisko, klasa uprawnieo, kserokopia uprawnieo w załączeniu) 
4.Osoba odpowiadająca za sprawy medyczne - 
...............................................................................................................................                 



                                (imię, nazwisko, klasa uprawnieo, kserokopia uprawnieo w załączeniu) 
5.Osoba odpowiadająca za odnowę biologiczną - 
...............................................................................................................................                 
                                (imię, nazwisko, klasa uprawnieo, kserokopia uprawnieo w załączeniu) 
6.Osoba odpowiadająca za sprawy dotyczące bezpieczeostwa zachowania porządki - 
……………………………………………………………………………………………………….  (imię, nazwisko, funkcja, 
kserokopia uprawnieo w załączeniu) 
7. Spiker - 
………………………………………………………………………………...…………………….  (imię, nazwisko, 
kserokopia uprawnieo w załączeniu) 
II. Stan techniczny obiektu sportowego, na którym zespół na stałe rozgrywa mecze (także 
wynajętego na podstawie umowy). 
1.Pełna nazwa stadionu i adres obiektu: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________ 
2. Ogrodzenie: 
a) zewnętrzne obiektu - rodzaj _______________________________wysokośd ____ cm,  
b) pola gry - rodzaj __________________________________________wysokośd _____ cm,  
c) wydzielonego sektora dla kibiców gości - rodzaj ______________________________ 
_____________________________________________________________.wysokośd _____ 
cm, 
3.Liczba indywidualnych miejsc siedzących ogółem ______, w tym: 
a) trybunie honorowej/VIP: ____________ 
b) na trybunie prasowej: ______________ 
c) w wydzielonym sektorze dla kibiców gości: _______________ 
4.Zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych i kierownictw drużyn: 
a) ilośd______ sztuk, 
b) ilośd miejsc na każdej z nich _______________ 
5.Szatnie wyposażone w natryski i ubikacje: 
a) dla gości: powierzchnia w m2  ____   , ilośd natrysków ___, ilośd ubikacji _____, 
b) dla gospodarzy: powierzchnia w m2___ , ilośd natrysków ___, ilośd ubikacji ____, 
c) dla sędziów: powierzchnia w m2 ___ , ilośd natrysków ___, ilośd ubikacji _____, 
6.Pomieszczenia techniczne: 
a) pokój dla obserwatora (delegata): _______ m2 
b) pokój dla służb medycznych: _______ m2 
c) pokój na konferencję prasową: _______ m2 
d) pokój na biuro prasowe: _______ m2 
7.Obsługa mediów: 
a) liczba stanowisk radiowych:_________________________ 
b) liczba stanowisk dla prasy: _______________________ 
8.W przypadku korzystania z obiektu na podstawie umowy - w załączeniu kopia tej umowy. 
III. Liczba zespołów młodzieżowych zgłoszonych do udziału w regularnych rozgrywkach 
prowadzonych przez miejscowy związek piłki nożnej na sezon ___/___ .                                                                                                                                                              
1.Zespoły młodzieżowe w wieku 12-19 lat, zgłoszone do rozgrywek: 
a)    __________________________________________________     
b)    __________________________________________________     



c)  __________________________________________________   
d)   __________________________________________________      
2.W sytuacji braku zespołów lub niepełnej ich liczby przedstawiamy kopię porozumienia o 
współpracy z klubem ________________________________________ 
z którego wynika liczba prowadzonych zespołów w wieku 12-19 lat na naszą rzecz: 
a)     __________________________________________ 
b)     __________________________________________ 
c)     __________________________________________ 
 
Za Zarząd Klubu 
  
1. ...............................................................     ..............................    ..................... 
                         (imię i nazwisko)                                                (funkcja)                       (podpis) 
  
2. ...............................................................     ..............................    ..................... 
                         (imię i nazwisko)                                               (funkcja)                        (podpis) 
 
  
    (m.p.) 
 
 
Za zgodnośd potwierdza ___________________ Związek Piłki Nożnej 
 
                                                           _____________ , dnia _______ 
                                                                  (miejscowośd)  
 
                                      _______________________ 
                        (pieczęd imienna, podpis) 
 
 
 
Potwierdzenie Wydziału ds. Bezpieczeostwa na obiektach piłkarskich PZPN. 
  
                                                            _____________ , dnia _______ 
                                                                  (miejscowośd)  
 
                                      _______________________ 
                            (pieczęd imienna, podpis) 
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Uchwała nr XII/254 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie odwołania składu Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt k) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 



I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego odwołuje się ze składu 
ww. Wydziału następujące osoby: 
1. Wojciech Wasilewski  
2. Marek Drabczyk  
3. Paweł Żelem  
4. Jerzy Szczęsny  
5. Jerzy Miedzioski   

 
II. Niniejsza Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XII/255 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie powołania Sztabu PZPN do spraw UEFA EURO 2012 oraz Zespołów ds. 
UEFA EURO 2012 w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej 

 
W celu właściwego przygotowania do Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012: Polskiego 
Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej mających siedziby w 
Miastach – Gospodarzach do Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012, na podstawie art. 34 § 1 
pkt r)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Powołuje się Sztab PZPN ds. UEFA EURO 2012 w składzie: 
Szef Sztabu - Grzegorz Lato – Prezes PZPN 
Wice Szef Sztabu - Rudolf Bugdoł – Wiceprezes PZPN 
Wice Szef Sztabu - Antoni Piechniczek – Wiceprezes PZPN 
Wice Szef Sztabu - Adam Olkowicz - Wiceprezes PZPN, Dyrektor Turnieju 
Wice Szef Sztabu – Janusz Matusiak – Wiceprezes PZPN 
Wice Szef Sztabu – Jan Bednarek – Wiceprezes PZPN 
Sekretarz Sztabu - Zdzisław Kręcina – Sekretarz Generalny PZPN 
Członek Sztabu - Stefan Antkowiak – Prezes Wielkopolskiego ZPN 
Członek Sztabu - Zdzisław Łazarczyk –Prezes Mazowieckiego ZPN 
Członek Sztabu - Andrzej Padewski – Prezes Dolnośląskiego ZPN 
Członek Sztabu - Andrzej Szczepaoski – p.o. Prezesa Pomorskiego ZPN 
 
II. W pracach Sztabu mogą uczestniczyd inne osoby zaproszone przez Szefa Sztabu. 
 
III. Zarząd PZPN zwraca się do Prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej mających 
siedzibę w Miastach-Gospodarzach UEFA EURO 2012 o powołanie Zespołów ds. UEFA EURO 
2012. 
 
IV. Celem działania Zespołów jest inicjowanie i prowadzenie działalności na rzecz UEFA EURO 
2012 w środowisku piłkarskim, współdziałania z władzami Miast-Gospodarzy i Województwa 
oraz bieżące kontakty z PZPN i ze Spółkami PZPN: EURO 2012 Polska oraz 
EUROWOLONTARIAT Polska. 



 
V. Rekomendowany skład Zespołów w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej: 
Przewodniczący Zespołu – Prezes ZPN lub osoba powołana przez Zarząd ZPN 
Sekretarz Zespołu – etatowy pracownik ZPN 
Koordynator do spraw działao w środowisku piłkarskim 
Koordynator do spraw współpracy z Władzami Miasta-Gospodarza i Województwa 
Inne osoby – zgodnie z decyzją Zarządu ZPN 
 
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/256 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie udzielenia umocowania do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki EURO 2012 Polska sp. z o.o. 
 

 
I. Na podstawie art. 34 § 1 pkt b) Statutu PZPN, Zarząd PZPN - jako wyłącznego wspólnika 
spółki EURO 2012 Polska sp. z o.o. - postanawia udzielid adw. dr Marcinowi Wojcieszakowi 
umocowania do odbycia (bez formalnego zwołania - art. 240 k.s.h.), Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Wspólników spółki EURO 2012 Polska sp. z o.o., z następującym porządkiem 
obrad: 
 
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd spółki EURO 2012 
Polska sp. z o.o., z UEFA, umowy pożyczki pieniężnej na kwotę 5.000.000,00 EUR (pięd 
milionów euro). 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/257 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie udzielenia umocowania do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki EURO 2012 Polska sp. z o.o. 
 
I. Na podstawie art. 34 § 1 pkt b) Statutu PZPN, Zarząd PZPN - jako wyłącznego wspólnika 
spółki EURO 2012 Polska sp. z o.o. - postanawia udzielid adw. dr Marcinowi Wojcieszakowi 



umocowania do odbycia (bez formalnego zwołania - art.240 k.s.h.), Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Wspólników spółki EURO 2012 Polska sp. z o.o., z następującym porządkiem 
obrad: 
 
podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora (biegłego rewidenta), zgodnie z rekomendacją 
UEFA, poprzez wskazanie spółki PricewaterhousCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Armii Ludowej 14 jako właściwej do zbadania sprawozdania finansowego spółki 
EURO 2012 Polska sp. z o.o. za rok 2011. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XII/258 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie sędziego Wojciecha Krztonia 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Kolegium Sędziów PZPN skreśla się Wojciecha Krztonia z listy sędziów 
Ekstraklasy i przenosi ww. sędziego do grona sędziów I ligi. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uchwała nr XII/259 z dnia 19 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie spraw dot. ekwiwalentu za ustalenie zawodnika 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN, w związku z postanowieniami Uchwały nr 
XI/227 z dnia 27 września 2011 r. Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr III/39 z dnia 14 
lipca 2006 r. Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach 
piłkarskich oraz zmian przynależności klubowej i wprowadzeniem zmian w zakresie 
właściwości organów uprawnionych do określania wysokości ekwiwalentów za wyszkolenie 
zawodników postanawia się, co następuje: 
 
I. Sprawy dot. ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika wszczęte i już 
toczące się przed Komisją ds. Ustalania Ekwiwalentu PZPN bądź właściwymi organami 
związków wojewódzkich będą prowadzone przed tymi organami do ich zakooczenia, przy 
czym w przypadku złożenia odwołania i uchylenia sprawy do ponownego rozpatrzenia, 
postępowanie toczy się przed, odpowiednio Wydziałem Gier PZPN, bądź Wydziałem Gier 
wojewódzkiego ZPN zgodnie z postanowieniami § 39 Uchwały nr III/39 Zarządu PZPN dnia 14 
lipca 2006 r. Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach 
piłkarskich oraz zmian przynależności klubowej. 
 



II. Pozostałe sprawy, w których został złożony wniosek o ustalenie ekwiwalentu za 
wyszkolenie zawodnika, lecz nie toczą się, będą przekazywane do przeprowadzenia przez 
Wydział Gier PZPN bądź Wydział Gier wojewódzkiego ZPN zgodnie z postanowieniami § 39 
Uchwały nr III/39 Zarządu PZPN dnia 14 lipca 2006 r. Zarządu PZPN w sprawie statusu 
zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zmian przynależności 
klubowej. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 

 
 


