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Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy 

pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) postanawia się, co następuje:  
 
 
 
§ 1 
 
1.Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub 
pozbawiania licencji uprawniających lekarzy do współpracy z zespołami Ekstraklasy, I i II ligi piłki 
nożnej oraz reprezentacjami narodowymi. 
 
2.Licencja ta nazywana będzie dalej Licencją Lekarską PZPN 
 
§ 2 
 
Lekarzem sprawującym opiekę nad zespołem Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej lub/i reprezentacją 
narodową może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 
 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
 
b) korzysta z pełni praw publicznych, 
 
c) jest specjalistą w zakresie ortopedii i traumatologii, chirurgii, chirurgii dziecięcej, 

medycyny wewnętrznej, kardiologii, anestezjologii, pediatrii, medycyny rodzinnej, 

rehabilitacji medycznej lub medycyny sportowej, 

d) posiada ważną Licencję Lekarską PZPN przyznaną w trybie niniejszej Uchwały. 

§ 3 
 
Licencją Lekarską PZPN w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone lekarzowi na 
sprawowanie opieki nad zawodnikami piłki nożnej zespołów Ekstraklasy, I, II ligi oraz Reprezentacji 
Narodowych na zasadach określonych przez przepisy PZPN. 
 
§ 4 
 
Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: 
 
1.Lekarze, spełniający kryteria, o których mowa w § 2. 

 
2.Lekarze w trakcie specjalizacji ze specjalności wymienionych w § 2 jedynie po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Licencji Lekarskich PZPN. 
 
3.Lekarze posiadający dyplomy uczelni zagranicznych lub udokumentowany staż pracy w 
zagranicznych zespołach Ekstraklasy, I lub II ligi piłki nożnej, lub reprezentacją narodową pod 
warunkiem stosowania zasady wzajemności. 
 



4.Lekarze, którzy w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach uzyskają zgodę Komisji Licencji 
Lekarskich PZPN na przyznanie licencji w trybie szczególnym. 
 
§ 5 
 

1.Osoba ubiegająca się o przyznanie Licencji Lekarskiej PZPN sklada do Komisji Licencji 

Lekarskich PZPN za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN dostępnego pod 

adresem https://pzpn24.pzpn.pl - wniosek na obowiązującym formularzu, zawierający w 

szczególności: 

 

1)Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, nr paszportu oraz adres 

zamieszkania lub korespondencyjny, nr telefonu i adres e-mail, 

 

2)Datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy, 

 

3)Kopię dyplomu lekarza,  

4)Kopię uzyskanych specjalizacji, w przypadku lekarza w trakcie specjalizacji - poświadczenie 

o jej otwarciu z ośrodka szkolenia podyplomowego i opinia kierownika specjalizacji, 

5)Aktualny certyfikat ukończenia szkolenia antydopingowego, organizowanego przez Zespół 

Medyczny PZPN lub zobowiązanie do jego przedstawienia w terminie określonym przez 

Komisję Licencji Lekarskich,      

6)Opinię z dotychczasowego miejsca pracy. 

2. Osoba ubiegająca się o przyznanie Licencji Lekarskiej PZPN powinna zatwierdzić wszystkie 

oświadczenia i zobowiązania podane pod adresem https://pzpn24.pzpn.pl. 

§ 6 
 

1.Pierwsza Licencja Lekarska PZPN wydawana jest na okres 1 roku od momentu jej przyznania 
przez Komisję Licencji Lekarskich i może ulec przedłużeniu. 

 
2.Druga i następne Licencje Lekarskie PZPN przedłużane są na okres kolejnych 2 lat po złożeniu 
przez ubiegającego się lekarza odpowiednich dokumentów. 

 
§ 7 

 
Przedłużenie Licencji Lekarskiej PZPN mogą uzyskać osoby, o których mowa w § 4 pkt 1 – 4, które 
równocześnie spełniły następujące wymagania: 

1. Biorą czynny udział i wypełniają kryteria programu ustawicznego kształcenia lekarzy 

opracowanego przez Zespół Medyczny PZPN.  

 

2. Posiadają aktualny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia antydopingowego 

organizowanego przez Zespół Medyczny PZPN. 

3.Regularnie raportują wszystkie urazy i/lub choroby oraz przebieg ich leczenia, 

zawodników będących aktualnie pod ich opieką, za pośrednictwem systemu 

informatycznego PZPN dostępnego pod adresem https://pzpn24.pzpn.pl. 

4. Przestrzegają regulaminu lekarza licencjonowanego PZPN ustalonego i zaakceptowanego 

przez Zespół Medyczny PZPN, zatwierdzonego przez Zarząd PZPN.  

 
§ 8 
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https://pzpn24.pzpn.pl/
https://pzpn24.pzpn.pl/


 
1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużeniu na dalszy okres licencji decyduje Komisja 
Licencji Lekarskich PZPN, w której skład wchodzą: 

 
a) Wiceprzewodniczący Zespołu Medycznego PZPN, 
b) 3 członków Zespołu Medycznego PZPN.  
 

2. Tryb pracy Komisji, o której mowa w ust. 1 określa Zespół Medyczny PZPN. 
 
§ 9 
 
1. Komisja Licencji Lekarskich PZPN przyznaje i przedłuża okres ważności licencji dwa razy w 
ciągu roku kalendarzowego, w następujących terminach: 01.06 – 30.06 oraz 01.12 – 31.12. 
 
2. W wyjątkowych przypadkach przyznanie licencji może nastąpić również poza terminami, o 
których mowa w ust. 1.  
 
3.Licencja Lekarska PZPN może być wydawana osobom, o których mowa w § 4 ust.1-4 w trybie 
nadzwyczajnym, tzn. w trakcie trwania rozgrywek ligowych po spełnieniu następujących warunków: 

1) przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla lekarza zespołu 

Ekstraklasy jest uwarunkowane spełnieniem przez lekarza wymogów §2 lit. a, b i c, 

wystąpieniem o przyznanie Licencji Lekarskiej PZPN zgodnie z §5 oraz dokonaniem 

dodatkowej opłaty w wysokości 5000 PLN (pięciu tysięcy złotych), 

2) przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla lekarza zespołu I Ligi jest 

uwarunkowane spełnieniem przez lekarza wymogów §2 lit. a, b i c, wystąpieniem o 

przyznanie Licencji Lekarskiej PZPN zgodnie z §5 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w 

wysokości 3000 PLN (trzech tysięcy złotych), 

3) przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla lekarza zespołu II Ligi jest 

uwarunkowane spełnieniem przez lekarza wymogów §2 lit. a, b i c, wystąpieniem o 

przyznanie Licencji Lekarskiej PZPN zgodnie z §5 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w 

wysokości 2000 PLN (dwóch tysięcy złotych). 

 
§ 10 
 
Po otrzymaniu decyzji Komisji ds. Licencji Lekarskich PZPN, opłatę za udzielenie lub przedłużenie 
licencji w wysokości 250 złotych uiszcza klub zatrudniający lekarza lub lekarz występujący o jej 
przyznanie lub przedłużenie na wskazane przez PZPN konto. 
 
§ 11 
 
1.Komisja Licencji Lekarskich PZPN przyznaje Licencję Lekarską PZPN w drodze decyzji. 
 
2.Licencja powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia lekarza, 
b) numer licencji, 
c) datę wydania licencji, 
d) dyscyplinę sportu piłki nożnej, w której uprawniony może wykonywać czynności wynikające 
z licencji, 
e) okres ważności licencji. 

 
3.Licencja opatrzona jest zdjęciem i podpisem lekarza, pieczęcią PZPN oraz podpisem 
Przewodniczącego Zespołu Medycznego PZPN i Prezesa PZPN. 
 
4.Wzór Licencji Lekarskiej PZPN stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  
 



5.Wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu Licencji Lekarskiej PZPN 

drogą pocztową tradycyjną lub pocztą elektroniczną. 

§ 12 
 
1.Komisja Licencji Lekarskich PZPN może odmówić przyznania lub przedłużenia Licencji 
Lekarskiej PZPN, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w §§ 4, 5 lub 7 niniejszej 
Uchwały, a także jeśli braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo wezwania w 
wyznaczonym terminie. 
 
2.Odmowa przyznania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 
 
3.Od decyzji Komisji Licencji Lekarskich PZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia 
licencji przysługuje lekarzowi odwołanie, do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Lekarskich, 
wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 
4.Komisja Odwoławcza ds. Licencji Lekarskich składa się z 4 osób, w tym: Przewodniczącego 
Zespołu Medycznego PZPN i 3 członków Zespołu Medycznego PZPN. 

 
5.Tryb pracy Komisji, o której mowa w ust. 4 określa Zespół Medyczny PZPN.    
 
§ 13 
 
1.Działając na wniosek Zespołu Medycznego PZPN lub pracodawcy Komisja Dyscyplinarna PZPN 
może zawiesić lekarzowi korzystanie z Licencji Lekarskiej PZPN, w szczególności w razie: 
 

a) naruszenia przez lekarza Regulaminu Lekarza Licencjonowanego PZPN, 
 
b) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, 
 
c) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w programie ustawicznego kształcenia lekarzy 
opracowanego przez Zespół Medyczny PZPN,  
 
d) braku aktualnego certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu z przepisów 
antydopingowych, 
 
e) powtarzających się przypadków niespełniania wymogów stawianych przez Zespół Medyczny 
PZPN.  

 
2. Decyzja w sprawie zawieszenia korzystania z Licencji Lekarskiej PZPN wymaga pisemnego 
uzasadnienia. 
 
§ 14 
 
1.Działając na wniosek Zespołu Medycznego PZPN Komisja Dyscyplinarna PZPN pozbawia 
lekarza w drodze decyzji, Licencji Lekarskiej PZPN w razie: 
 

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub 
ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
 
b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu 
lekarza, w tym utraty prawa wykonywania zawodu lekarza orzeczonego przez Izbę Lekarską. 

 
2.Działając na wniosek Zespołu Medycznego PZPN Komisja Dyscyplinarna PZPN może pozbawić 
lekarza, w drodze decyzji, Licencji Lekarskiej PZPN w szczególności w razie: 
 



a) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa lekarza w procesie ustawicznego kształcenia lekarzy 
opracowanego przez Zespół Medyczny PZPN,  
 
b) naruszenia Regulaminu Lekarza Licencjonowanego PZPN, 
 
c) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. 

 
3.Decyzja w sprawie pozbawienia lekarza Licencji Lekarskiej PZPN wymaga pisemnego 
uzasadnienia. 
 
§ 15 
 
Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji 
przysługuje lekarzowi odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN wniesione w terminie 
14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 
§ 16 
 
Ewidencję Licencji Lekarskich PZPN prowadzi Zespół Medyczny PZPN. 
 
§ 17 
 
Traci moc Uchwała nr XI/281 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz 
reprezentacjach narodowych. 
 
§ 18 
 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 


