
 
 

Uchwała nr III/47 z  dnia  19 marca 2014  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w Uchwale nr XI/282  z dnia 23 lipca 2009  roku Zarządu PZPN regulującej 

zasady opieki medycznej w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych  
 
Na podstawie art. 36 §1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W  Uchwale   nr XI/282 z dnia 23 lipca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
regulującej zasady opieki medycznej w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach 
narodowych wprowadza się następujące zmiany:  
 
1.W par. 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
2.Lekarz posiadający Licencję Lekarską PZPN  i desygnowany przez zarząd klubu odpowiada za  
funkcjonowanie zespołu medycznego w klubie. 
 
 
2.W par. 4 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
 
5.Załącznik do protokołu zawodów powinien zawierać podpisane i podstemplowane przed 
każdym meczem  przez lekarzy posiadających Licencję Lekarską PZPN,  listy zawodników 
drużyny gospodarzy i gości posiadających orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym 
bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w 
treningach lub zawodach sportowych, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 
sportowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie 
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie 
zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia 
lekarskiego.  
 
3.W par. 6 ust. 3 sformułowanie „Wydziału Dyscypliny” zastępuje się sformułowaniem „Komisji 
Dyscyplinarnej”.  
 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

tj. U. nr XI/282 z 23.07.2009 r. 
zm. U. nr VI/91 z 19.04.2011r. 
zm. U. nr xx/xx z 19.03.2014 r.  

 
Uchwała nr XI/282 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej regulująca zasady opieki medycznej w klubach 
Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych 

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

Uchwała określa zasady sprawowania opieki medycznej w klubach Ekstraklasy, I i II ligi piłki 
nożnej oraz reprezentacjach narodowych. 
 
 
 

§ 2 



1. Osobą sprawującą opiekę nad zespołem Ekstraklasy, I,  II ligi piłki nożnej lub/i reprezentacją 
narodową może być wyłącznie lekarz posiadający ważną Licencję Lekarską PZPN nadaną 
przez Komisję Licencji Lekarskich PZPN. 
 

2. Lekarz posiadający Licencję Lekarską PZPN  i desygnowany przez zarząd klubu 
odpowiada za  funkcjonowanie zespołu medycznego w klubie. 

 
 
3. Lekarz reprezentacji jest szefem zespołu medycznego reprezentacji i odpowiada za jego 

funkcjonowanie. 
 
 
§ 3 

Sprawowanie opieki lekarskiej nad zespołem Ekstraklasy, I i II ligi piłki nożnej oraz 
którąkolwiek reprezentacją narodową bez posiadania ważnej Licencji Lekarskiej PZPN jest 
zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. 
 

§ 4 
1. Na wszystkich meczach reprezentacji narodowych, klubów Ekstraklasy, I i II ligi, musi być 

obecny licencjonowany lekarz PZPN, opiekujący się reprezentacją lub zespołem gospodarzy. 
 

2. Drużyna przyjezdna nie ma obowiązku posiadania w zespole lekarza licencjonowanego. 
Obowiązki lekarza zespołu przyjezdnego będzie pełnił lekarz licencjonowany gospodarza w 
stosunku do drużyny przyjezdnej. Brak lekarza licencjonowanego w drużynie przyjezdnej nie 
będzie niósł za sobą konsekwencji finansowych dla drużyny. 
 

3. Lekarz opiekujący się zespołem Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej lub/i reprezentacji narodowej 
zobowiązany jest do okazania ważnej Licencji Lekarskiej PZPN sędziemu zawodów w celu 
odnotowania w załączniku do protokołu zawodów numeru jego licencji 
 

4. Sędzia zobowiązany jest do sprawdzenia ważności licencji i odnotowania jej numeru wraz z 
nazwiskiem posiadającego ją lekarza w protokole zawodów. 

 
5. Załącznik do protokołu zawodów powinien zawierać podpisane i podstemplowane 

przed każdym meczem  przez lekarzy posiadających Licencję Lekarską PZPN,  listy 
zawodników drużyny gospodarzy i gości posiadających orzeczenia lekarskie o stanie 
zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, 
w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych, wydane przez 
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy 
uprawnonych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz 
zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia 
lekarskiego.  

 
6. Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu zawodów lekarza nie 

posiadającego licencji lub nie opiekującego się zespołem. 
 
§ 5 
Wszystkie kluby ubiegające się o licencje upoważniające je do gry w Ekstraklasie, I lub II lidze 
mają obowiązek podać we wniosku o przyznanie licencji nazwisko lub nazwiska oraz numery 
licencji lekarskich PZPN współpracujących z nimi lekarzy. 
 
 
 
 
 
§ 6 



1. Naruszenie treści § 2 niniejszej Uchwały oraz sprawowanie opieki lekarskiej nad zespołem 
Ekstraklasy, I, II ligi przez lekarza nie posiadającego ważnej Licencji Lekarskiej PZPN powoduje 
zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do klubu: 
a) Pierwsze sześć miesięcy: 
Kluby Ekstraklasy – kara pieniężna 15.000 zł 
Kluby I ligi – kara pieniężna 10.000 zł 
Kluby II ligi – kara pieniężna 5.000 zł 
 
b) Drugie sześć miesięcy i każde następne: 
Kluby Ekstraklasy – kara pieniężna 30.000 zł 
Kluby I ligi – kara pieniężna 20.000 zł 
Kluby II ligi – kara pieniężna 10.000 zł 
 
2. Naruszenie treści § 4 ust. 1, 3, 4 niniejszej Uchwały oraz sprawowanie opieki lekarskiej nad 
zespołem Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez 
lekarza nie posiadającego ważnej Licencji Lekarskiej PZPN powoduje zastosowanie 
następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do klubu : 
Każdy mecz: 
Kluby Ekstraklasy – kara pieniężna 2.000 zł 
Kluby I ligi – kara pieniężna 1.000 zł 
Kluby II ligi – kara pieniężna 500 zł. 
 
3. Realizacja treści niniejszego przepisu należy do Komisji Dyscyplinarnej PZPN lub Komisji 
Ligi Ekstraklasy S.A.         
 
§ 7 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN  
 


