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Uchwała  nr XII/186 z dnia 11 grudnia  2015 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu  11.12.2015  roku 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 11.12.2015 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/187  z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.  Na wniosek Przewodniczącego Piłkarskiego Sądu Polubownego  PZPN do składu Piłkarskiego 
Sądu Polubownego PZPN powołuje się Pana Grzegorza Kołtuniaka.                           
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr XII/188 z  dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały 
nr I/2   z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Komisji 

Dyscyplinarnej PZPN  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 50 § 4 Statutu PZPN,  postanawia się, co następuje: 
 

I. W Uchwale  nr I/2   z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej PZPN wprowadza się  

następujące zmiany: 

 
a) dodaje się § 12 ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu: 

3. Przepis ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie do osoby sporządzającej 

stenogram.  

4. Protokół sporządzony pisemnie zawiera oznaczenie Komisji, miejsce i datę 

posiedzenia, imiona, nazwiska i pełnione funkcje osób uczestniczących w 

posiedzeniu, w tym również dane stron, ich pełnomocników i innych osób 

wezwanych lub zaproszonych oraz oznaczenie sprawy. Protokół zawiera 

również wymienienie zarządzeń Przewodniczącego Komisji, orzeczenia 

Komisji stwierdzające wymiar automatycznej kary dyskwalifikacji, wnioski 

stron i ich pełnomocników, a w przypadku gdy nie jest sporządzany 

stenogram lub nagranie audio i/lub wizualne z posiedzenia Komisji, także 

zwięzłe streszczenie wyników postępowania dowodowego. W miejsce 

umieszczania w protokole wniosków stron i ich pełnomocników można 

powołać się na pisma składane w trakcie lub poza posiedzeniem.  

b) § 14 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie: 

Orzeczenia Komisji  podpisywane są przez wszystkich członków Komisji lub Zespołu 

Orzekającego, którzy podejmowali decyzję w danej sprawie, zaś uzasadnienia przez 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji, bądź Przewodniczącego  

Zespołu Orzekającego. W sprawach, w których Regulamin Dyscyplinarny PZPN 

przewiduje wymierzenie automatycznej kary dyskwalifikacji, zawiadomienie o 

wymiarze kary wysyłane jest na podstawie protokołu posiedzenia przez 

Administratora. 

c)  skreśla się § 14 ust. 13; 

d) § 14 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie: 

W przypadku wpływu odwołania, Komisja przekazuje Najwyższej Komisji 

Odwoławczej akta sprawy, do których dołączane są wyciągi z protokołu posiedzeń 

dotyczące przedmiotowej sprawy. 

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
  



 
 

t.j. U nr I/2  z 16.01.2013. r. 
zm. U nr XII/188  z 11.12.2015 r. 
 

Uchwała nr I/2 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 50 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Komisji Dyscyplinarnej PZPN w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ PZPN 
 

I. Zasady ogólne 
 

§ 1 

Komisja Dyscyplinarna (dalej Komisja) Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN), jest 
jurysdykcyjnym organem dyscyplinarnym PZPN, powołanym do sprawowania orzecznictwa 
dyscyplinarnego w stosunku do członków władz (organów) PZPN, zawodników, trenerów, 
instruktorów, sędziów, członków sztabu medycznego, pośredników transakcyjnych, 
licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów, działaczy 
piłkarskich, klubów piłkarskich oraz innych podmiotów, podlegających jurysdykcji Komisji 
Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego 
Polskiego Związku Piłki Nożnej lub innych przepisów, obowiązujących w Polskim Związku Piłki 
Nożnej.  

§ 2 

1. Członkowie Komisji w orzekaniu są niezawiśli oraz samodzielni i orzekają na zasadzie 

swobodnej oceny dowodów. 

2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od rozpoznania sprawy, jeżeli istnieją uzasadnione 

wątpliwości co do jego bezstronności.  

3. W przypadku, jeżeli Członek Komisji nie wyłączy się z rozpoznawania sprawy o wyłączeniu   

Członka  Komisji rozstrzyga jednoosobowo Przewodniczący.  

4. W przypadku powzięcia wątpliwości co do bezstronności Przewodniczącego, winien on 

niezwłocznie poddać kwestię wyłączenia z rozpoznania sprawy pod rozstrzygnięcie 

pozostałych członków Komisji Dyscyplinarnej.  

 
§3 

Członkowie Komisji zobowiązani są zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z 

pełnieniem przez nich funkcji, w szczególności treść narady i głosowania. Nie dotyczy to sentencji 

rozstrzygnięcia, jego motywów i uzasadnienia. 

§4 

Członkowie Komisji wykonują swoje obowiązki osobiście. 

 

 

 



II. Kompetencje Komisji Dyscyplinarnej 
 

§ 5 

1. Komisja orzeka w sprawach  przewinień dyscyplinarnych, określonych w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN oraz w innych aktach  prawa związkowego PZPN. 

2. Właściwość rzeczową i funkcjonalną Komisji w zakresie sprawowania władztwa 

jurysdykcyjnego określa Statut PZPN oraz Regulamin Dyscyplinarny PZPN.  

 
§6 

Komisja opiniuje projekty przepisów prawa związkowego, dotyczących odpowiedzialności 

dyscyplinarnej oraz projekty rozwiązań ustrojowych w zakresie kompetencji  i organizacji 

organów jurysdykcyjnych PZPN. 

§7 

1. W razie stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego  

poważnych  uchybień w działalności podmiotu, pozostającego w strukturach PZPN           

w zakresie przestrzegania prawa związkowego, etyki lub współzawodnictwa sportowego 

w polskiej piłce nożnej, w tym w razie stwierdzenia zagrożeń dotyczących zjawiska 

korupcji, ksenofobii, rasizmu, chuligaństwa, bezpieczeństwa imprez piłkarskich, Komisja 

zawiadamia o dostrzeżonych uchybieniach właściwy organ, w szczególności Rzecznika 

Dyscyplinarnego lub Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego. 

2. Zarząd PZPN może powołać na wniosek Przewodniczącego Komisji spośród członków 

Komisji pełnomocnika do spraw współpracy z organami prokuratury i policji 

prowadzącymi postępowania w sprawach dotyczących korupcji i innych form oszustwa 

sportowego.  

 

§8 

Wszystkie  podmioty, pozostające w strukturach PZPN są obowiązane do udzielania pomocy 
Komisji w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego,                        
w szczególności obowiązane są w wyznaczonym terminie złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić 
posiadane dowody.  
 

III. Skład Komisji Dyscyplinarnej 

§ 9 

1. Komisja składa się z 7-12 członków, w tym Przewodniczącego, 2 (dwóch) 

Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.  

2. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz  pozostałych Członków 

Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZPN na wniosek Prezesa PZPN, przy czym powołanie 

Wiceprzewodniczących, Sekretarza i pozostałych Członków Komisji następuje po 

zapoznaniu się z rekomendacją Przewodniczącego Komisji.  

 
§ 10 

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, w szczególności ustala organizację pracy 

Komisji oraz podział zadań między poszczególnymi członkami Komisji. Zarządzenia 



Przewodniczącego, wydawane w czasie posiedzenia, w szczególności o charakterze 

porządkowym nie podlegają zaskarżeniu. 

2. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz, w tym przed organami władzy   

publicznej oraz mediami. 

3. Przewodniczący może upoważnić innego członka Komisji do                                                                                                              

reprezentowania Komisji na zewnątrz w określonych sprawach. 

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcje i zadania wykonuje jeden              

z Wiceprzewodniczących (według starszeństwa). Jeżeli Regulamin niniejszy używa 

określenia Przewodniczący Komisji, postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio 

do Wiceprzewodniczącego Komisji, zastępującego Przewodniczącego Komisji. 

 

IV. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej 

§ 11 

1. Komisja orzeka  na posiedzeniach. Posiedzenia są niejawne. 

2. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji, udziela głosu stronom, 

wyznacza kolejność zadawania pytań oraz uchyla pytania, niemające znaczenia dla 

rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, funkcje te   

wykonuje jeden  z Wiceprzewodniczących (według starszeństwa).  

3. O ile Przewodniczący nie postanowi inaczej,  posiedzenia Komisji zwoływane są raz                 

w tygodniu. Posiedzenia Komisji odbywają się  w siedzibie PZPN lub  w innym miejscu 

wskazanym w zawiadomieniu. Przewodniczący ze względu na charakter, zawiłość lub 

wagę sprawy może zwołać posiedzenie w każdym czasie. 

4. Komisja zobowiązana jest odbyć posiedzenie w terminie wyznaczonym przez 

Przewodniczącego. 

5. W sprawach pozaorzeczniczych, nie cierpiących zwłoki, Przewodniczący może 

podejmować decyzję jednoosobowo, informując na najbliższym posiedzeniu o jej treści 

Komisję, która musi zająć stanowisko w tej sprawie.  

6. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia przekazuje się Członkom Komisji w sposób 

umożliwiający powzięcie informacji zawartej w zawiadomieniu, w szczególności przesyłką 

listowną lub faksem, względnie  e-mail-em lub telefonicznie - co najmniej na 1 dzień 

przed terminem posiedzenia, podając w zawiadomieniu datę, godzinę, miejsce 

posiedzenia i porządek obrad.  

7. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony, chyba, że sprzeciwi się temu 

Przewodniczący posiedzenia. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być 

rozpatrywane, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad posiedzenia. 

8. Przewodniczący Komisji może określić liczbę Członków Komisji obecnych na posiedzeniu 

Komisji w wyznaczonym terminie, przy uwzględnieniu dyspozycji § 14 ust. 1 i 2. 

 
§ 12 

1. Przewodniczący posiedzenia z uwagi na charakter rozpatrywanej sprawy lub z innej 

ważnej przyczyny może zarządzić sporządzenie protokołu, stenogramu lub nagrania 

audio i/lub wizualnego z posiedzenia Komisji lub części posiedzenia.  

2. Protokolanta, o ile nie jest nim Sekretarz Komisji, wyznacza Przewodniczący posiedzenia, 

który wraz z protokolantem podpisuje protokół.  



3. Przepis ust. 2 ma odpowiednie zastosowanie do osoby sporządzającej stenogram.  

4. Protokół sporządzony pisemnie zawiera oznaczenie Komisji, miejsce i datę 

posiedzenia, imiona, nazwiska i pełnione funkcje osób uczestniczących w 

posiedzeniu, w tym również dane stron, ich pełnomocników i innych osób 

wezwanych lub zaproszonych oraz oznaczenie sprawy. Protokół zawiera również 

wymienienie zarządzeń Przewodniczącego Komisji, orzeczenia Komisji 

stwierdzające wymiar automatycznej kary dyskwalifikacji, wnioski stron i ich 

pełnomocników, a w przypadku gdy nie jest sporządzany stenogram lub nagranie 

audio i/lub wizualne z posiedzenia Komisji, także zwięzłe streszczenie wyników 

postępowania dowodowego. W miejsce umieszczania w protokole wniosków stron 

i ich pełnomocników można powołać się na pisma składane w trakcie lub poza 

posiedzeniem.  

§ 13 

W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z urzędu: członkowie Zarządu PZPN, Komisji 

Rewizyjnej, Sekretarz Generalny, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego 

posiedzenia.    

V. Orzeczenia 

§ 14 

1. Komisja orzeka w pełnym składzie osobowym lub w zespołach orzekających, składających 

się z 3 członków Komisji (dalej Zespół Orzekający) działających pod kierownictwem 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.  

2. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę w pełnym składzie osobowym 

wymagana jest obecność co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego.  

3. Dla ważności orzeczeń rozpoznawanych w Zespołach Orzekających wymagana jest 

obecność 3 członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

4. Do powołania lub odwołania  składu Zespołu Orzekającego lub jego poszczególnych 

członków uprawniony jest wyłącznie Przewodniczący.  

5. Zespoły Orzekające mogą być powoływane do rozpoznania wskazanej przez 

Przewodniczącego sprawy (zespoły ad hoc) lub do rozpoznawania określonych kategorii 

spraw (stałe zespoły orzekające).  

6. Posiedzenia Zespołów Orzekających zwołuje Przewodniczący lub ten                                    

z Wiceprzewodniczących, który przewodniczy temu zespołowi. 

7. Zespołom Orzekającym mogą być powierzone do rozpoznania sprawy, które z uwagi na 

okoliczności ujawnione w chwili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub 

wyjaśniającego zagrożone są następującymi karami zasadniczymi: upomnienia, nagany, 

karą pieniężną, karą dyskwalifikacji na określoną ilość meczów, karą dyskwalifikacji 

czasowej. 

8. Zespołom Orzekającym nie mogą być przekazane do rozpoznania sprawy wszczęte na 

podstawie wniosku, złożonego przez Zarząd  PZPN  lub Rzecznika Dyscyplinarnego.  



9. W przypadku gdy w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Orzekający okaże się, 

że może nastąpić zmiana kwalifikacji prawnej czynu powodująca, że czyn zagrożony 

będzie karami surowszymi  niż określone w § 14 ust. 7, Zespół Orzekający przekazuje 

sprawę do dalszego rozpoznania pełnemu składowi Komisji.  W takim przypadku 

Przewodniczący może zarządzić powtórzenie czynności, przeprowadzonych przez Zespół 

Orzekający w toku dotychczasowego postępowania w całości lub części.  

10. Orzeczenia  Komisji (Zespołu Orzekającego) podejmowane są zwykłą większością głosów. 

Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego).  

11. Orzeczenia kończące sprawę Komisja (Zespół Orzekający) ogłasza  a następnie doręcza 

uczestnikom wraz z uzasadnieniem, sporządzonym w ciągu 14 dni od ogłoszenia,  

zawierającym pouczenie  o sposobie i terminie wniesienia  odwołania.   

12. Orzeczenia Komisji  podpisywane są przez wszystkich członków Komisji lub Zespołu 

Orzekającego, którzy podejmowali decyzję w danej sprawie, zaś uzasadnienia przez 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji, bądź Przewodniczącego  

Zespołu Orzekającego. W sprawach, w których Regulamin Dyscyplinarny PZPN 

przewiduje wymierzenie automatycznej kary dyskwalifikacji, zawiadomienie o 

wymiarze kary wysyłane jest na podstawie protokołu posiedzenia przez 

Administratora.  

13.   (uchylony) 

14.  W przypadku wpływu odwołania, Komisja przekazuje Najwyższej Komisji Odwoławczej 

akta sprawy, do których dołączane są wyciągi z protokołu posiedzeń dotyczące 

przedmiotowej sprawy. Do akt sprawy Komisja Dyscyplinarna może dołączyć wyrażone 

na piśmie stanowisko co do zasadności złożonego odwołania wraz z uzasadnieniem.  

15.   W przypadku wniesienia środka odwoławczego, reasumpcja nieprawomocnego orzeczenia 

Komisji może nastąpić wyłącznie kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych  

członków Komisji, obradujących w pełnym składzie osobowym w rozumieniu § 14 ust 2.  

16. Sentencje orzeczeń Komisji  mogą być publikowane w formie komunikatów                         

w środkach masowego przekazu. 

17. Pisma, opracowania oraz komunikaty wydawane przez Komisję podpisywane są przez 

Przewodniczącego albo upoważnionego przez niego członka Komisji, działającego łącznie 

z Sekretarzem Komisji. 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 15 

1. Komisja prowadzi akta wszystkich rozpoznawanych spraw. 

2. Sekretarz Komisji prowadzi ewidencję spraw dyscyplinarnych, w tym orzeczonych kar. 

§ 16 

Sekretarz Generalny PZPN wyznacza spośród pracowników Biura osobę, zwaną 

Administratorem, do bieżącej obsługi Komisji. 



Administrator odpowiedzialny jest m.in. za sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji, 

prowadzi dokumentację i akta Komisji oraz upoważniony jest do składania – z wyłączeniem 

orzeczeń Komisji – podpisów w zastępstwie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub 

Sekretarza Komisji. 

§ 17 

1. Za udział w pracach Komisji jej Członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość 

określa na wniosek Przewodniczącego Zarząd PZPN.  

2. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komisji. 

  

 
§ 18 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

§ 19 

Traci moc Regulamin Komisji Dyscyplinarnej PZPN przyjęty Uchwałą Zarządu nr VI/122 z dnia 27 

czerwca 2012 roku.  

§ 20 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

189 
Uchwała nr XII/189 z dnia 11 grudnia 2015  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmian w składzie  Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ze składu Komisji ds. Licencji Klubowych odwołuje się 

pp.: Jana Kucia i Kamila Hajduka. 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/190 z dnia 11 grudnia 2015  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji do składu Komisji ds. Licencji Klubowych powołuje się 
pp.: Pawła Kobyłeckiego, Marcina Zawadzkiego i Leszka Miklasa. 

 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

 
 



191 
Uchwała  nr XII/191 z dnia  11 grudnia 2015 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN  
  
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN ze składu ww. Komisji 
odwołuje się  Panią Izabellę Łukomską-Pyżalską. 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr XII/192 z dnia  11 grudnia  2015 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN  
  
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Przewodniczącego  Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN do składu ww. Komisji 
powołuje się Pana Marka Maleszewskiego. 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

193 
Uchwała nr  XII/193 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie korekty planu finansowego na rok 2015 

Na podstawie art. 78 § 5 i 6 w zw. z art. 36 § 1 pkt pkt 2) - 3) Statutu PZPN postanawia się, co 

następuje: 

I. Pozycje kosztów zmiennych budżetu: A.II.1. – Wydawnictwa, A.II.2. - Strony 

internetowe i monitoring mediów, A.II.3. – Media relations, A.II.6. – Transmisje 

live, A.II.10. – Platforma „Łączy nas piłka” – materiały, traktuje się do celów 

rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w nich 

zapreliminowanych.   

 

II. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 164 360 zł (40 000 EUR) z tytułu 

przychodów UEFA - pozycja A.4. Dotacje FIFA i UEFA przeznacza się na rzecz 

pozycji kosztowej B.II.5. Futsal (piłka halowa) – reprezentacje narodowe.  

 
III. Pozycje wydatków zmiennych budżetu B.II.5.  Futsal (piłka halowa) – reprezentacje 

narodowe oraz B.II.6. Piłka Plażowa – reprezentacje narodowe traktuje się do 

celów rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w nich 

zapreliminowanych.  

 

IV. Pozycje wydatków zmiennych budżetu D.I.b.1.a. – D.I.b.1.c. Ośrodki Szkolenia 

Sportowego Młodzieży traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do 

wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych. 

 

V. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 150 000 zł z tytułu Umów 

sponsorskich, marketingowych i telewizyjnych pozycja A.5. przeznacza się na 

rzecz pozycji kosztowej D.I.b.2.b. Turniej „Z podwórka na stadion”.  



 

VI. Zapreliminowane koszty w pozycji D.I.b.2.c. Inne turnieje dziecięce i młodzieżowe 

(w tym Grassroots Day) w wysokości 50 000 zł przenosi się na rzecz pozycji 

D.I.b.2.f. Letnia Akademia Młodych Orłów – obozy letnie.  

 
VII. Pozycje wydatków zmiennych budżetu D.II.b.1. – D.II.b.1.d. Rozgrywki 

Młodzieżowe PZPN traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do 

wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych. 

 

VIII. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 100 000 zł z tytułu Dotacji z FIFA i 

UEFA  A.4. przeznacza się na rzecz pozycji kosztowej E.II.9. Rozgrywki klubowe 

UEFA. 

 

IX. Pozycje wydatków zmiennych budżetu E.II.7.a. – E.II.7.c. Futsal i Piłka Plażowa 

traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w 

nich zapreliminowanych. 

 
X. Pozycje wydatków zmiennych budżetu E.II.10.a. – E.II.10.b. Komisje licencyjne 

traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w 

nich zapreliminowanych.  

 
XI. Zapreliminowane koszty w pozycji C.II.b.2. Audyty działalności Związku w 

wysokości 50 000 zł. przenosi się na rzecz pozycji E.II.10. Komisje licencyjne. 

 
XII. Pozycje wydatków zmiennych budżetu F.I.b.1.– F.I.b.3. Reprezentacja Narodowa A 

traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w 

nich zapreliminowanych. 

 
XIII. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 2 500 000 zł z tytułu Umów 

sponsorskich pozycja A.5. przeznacza się na rzecz pozycji kosztowej F.I.b. 

Reprezentacja Narodowa A. 

 
XIV. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 8 500 000 zł z tytułu Biletów pozycja 

A.1. przeznacza się na rzecz pozycji kosztowej F.I.b. Reprezentacja Narodowa A. 

 

XV. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 5 000 000 zł z tytułu Hospitality 

pozycja A.2. przeznacza się na rzecz pozycji kosztowej F.I.b. Reprezentacja 

Narodowa A. 

 
XVI. Pozycje wydatków zmiennych budżetu F.II.b.1.– F.II.b.3. Organizacja meczów 

Reprezentacji A traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do 

wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych. 

 
XVII. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 700 000 zł z tytułu Dotacji z FIFA i 

UEFA  A.4. przeznacza się na rzecz pozycji kosztowej F.II.b.4. Finał Ligi Europy. 

 



XVIII. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 100 000 zł z tytułu Biletów pozycja 

A.1. przeznacza się na rzecz pozycji kosztowej F.II.b. Organizacja meczów 

Reprezentacji A. 

 
XIX. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 600 000 zł z tytułu Hospitality 

pozycja A.2. przeznacza się na rzecz pozycji kosztowej F.II.b.5. Hospitality. 

 
XX. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 300 000 zł z tytułu Dotacji z FIFA i 

UEFA  pozycja A.4. przeznacza się na rzecz pozycji kosztowej F.II.b.6 Organizacja 

ME U21. 

 
XXI. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 100 000 zł z tytułu Biletów pozycja 

A.1. przeznacza się na rzecz pozycji kosztowej F.II.b.7. Ticketing. 

 
XXII. Zapreliminowane koszty w pozycji F.IV.b.3. Fundusz reprezentacyjny w wysokości 

10 000 zł. przenosi się na rzecz pozycji F.IV.b.4 Klub Seniora.  

 
XXIII. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 3 000 000 zł z tytułu Umów 

sponsorskich, marketingowych i telewizyjnych pozycja A.5. przeznacza się na 

rzecz pozycji kosztowej I. Obsługa kontraktów sponsorskich.  

 

XXIV. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 600 000 zł z tytułu Umów 

sponsorskich, marketingowych i telewizyjnych pozycja A.5. przeznacza się na 

rzecz pozycji kosztowej J. Umowy barterowe.   

 
XXV. Zapreliminowane koszty w pozycji G. Rezerwa na działania statutowe 

zatwierdzone przez Zarząd PZPN w wysokości 1 230 000 zł przenosi się na rzecz 

pozycji: 

 
- D.I.b.2.e. – Akademia Młodych Orłów w kwocie 450 000 zł  

- D.II.b.1 – Rozgrywki Młodzieżowe PZPN w kwocie 20 000 zł  

- D.II.b.4 – Region’s Cup w kwocie 10 000 zł 

- E.II.1 – Puchar Polski w kwocie 750 000 zł 

 

XXVI. Pozostałe środki z pozycji budżetowej G. Rezerwa na działania statutowe 

zatwierdzone przez Zarząd PZPN przeznacza się na określone działania poparte 

stosownym programem lub uchwałą Zarządu PZPN w roku 2016. 

 
XXVII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu  
Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie 

 
 
Na podstawie art. 36 par.1 pkt 9) i pkt 23)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
Rozdział I – Postanowienia ogólne   
 
Par. 1  
Niniejsza Uchwała określa szczegółowe zasady nabywania i wygaśnięcia członkostwa w PZPN, a 
także dopuszczalne zmiany form prawnych klubów piłkarskich, ich nazw lub siedzib.  
 
Par.2   
Postanowienia nin. Uchwały stosuje się przy uwzględnieniu  treści art. 15 – art. 21 ujętych w 
rozdziale III Statutu PZPN zatytułowanym „Członkowie PZPN, ich prawa i obowiązki”.   
 
Par. 3  
Przez sekcję piłki nożnej w rozumieniu art.15 par.1 ust.1 Statutu PZPN należy rozumieć jedyną 
lub wyodrębnioną organizacyjnie część klubu sportowego, mogącą obejmować pierwszą drużynę 
seniorów, drużynę rezerwową oraz zespoły młodzieżowe w liczbie wymaganej dla danej klasy 
rozgrywkowej przez stosowne przepisy.   
 
Par. 4 
1.Niemożność udziału  pierwszego  zespołu seniorów lub drużyny rezerwowej danego klubu  w 
rozgrywkach ligowych ze względu na brak licencji bądź z przyczyn organizacyjnych lub 
finansowych nie eliminuje z rywalizacji sportowej  innych zespołów, w szczególności 
młodzieżowych danego klubu. 
 
2. Postanowienie ust.1 stosuje się odpowiednio w razie zakazu uczestnictwa  zespołu seniorów w 
rozgrywkach piłkarskich na podstawie  kary dyscyplinarnej  lub regulaminowej, chyba że dotyczy 
on również zespołów młodzieżowych.  
 
Rozdział II  - Nabycie członkostwa przez kluby posiadające sekcję piłki nożnej.  
 
Par.5  
1.Klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Może on działać pod postacią 
stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.  
 
2. Dopuszczenie do współzawodnictwa w sporcie piłki nożnej klubu piłkarskiego jako osoby 
prawnej działającej w innej, niż przewidziana w ust.1, formie prawnej wymaga decyzji Zarządu 
PZPN, podjętej po przedstawieniu stosownych opinii przez Komisję d.s. Licencji Klubowych 
PZPN i Komisję d.s. Prawnych PZPN.  
 
Par. 6  
1. W celu przyjęcia w poczet członków WZPN, Klub powinien przedstawić właściwemu Zarządowi 
WZPN następujące dokumenty: 
 
a.   deklarację członkowską według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, 
b.  aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,   
c.   uwierzytelnioną kopię statutu Klubu, 
d.  zgłoszenie co najmniej jednego zespołu do rozgrywek organizowanych przez  
      WZPN  lub PZPN  albo złożenie wniosku licencyjnego, jeżeli jest to wymagane na  
      podstawie  odrębnych przepisów, 
e. podpisaną deklarację przestrzegania statutów,  regulaminów, wytycznych i decyzji  



    FIFA, UEFA, PZPN i WZPN  oraz innych podmiotów prowadzących rozgrywki,  
    realizacji obowiązków członkowskich, określonych w art.19 Statutu PZPN, 
    przestrzegania Przepisów Gry w piłkę nożną uchwalanych przez IFAB lub FIFA 
   ( w przypadku  piłki halowej ), a także poddania wszelkich sporów z podmiotami    
   podlegającymi jurysdykcji FIFA, UEFA, PZPN, WZPN oraz innych podmiotów 
   prowadzących rozgrywki, organom jurysdykcyjnym tych organizacji oraz CAS  
    -  według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, 
f.  listę osób fizycznych, upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu  
    organizacji kandydującej wobec osób trzecich, 
g. kopię protokołu  zebrania założycielskiego lub ostatniego walnego  
    zebrania organizacji kandydującej, zawierającego uchwałę w sprawie  
    przystąpienia do Związku,   
h. dowody wpłaty składki członkowskiej do PZPN, WZPN oraz innego podmiotu  
     prowadzącego rozgrywki. 
 
2. Właściwym WZPN w rozumieniu ust.1 jest WZPN, na obszarze działania którego położona jest 
siedziba Klubu wskazana w odpowiednim rejestrze lub ewidencji. 
 
3. Wszelkie uchwały Zarządu WZPN w sprawach nabycia członkostwa przez klub powinny być 
podjęte na najbliższym posiedzeniu po wpływie wniosku.  
 
4. W przypadku braków w dokumentacji przedstawionej przez Klub, Zarząd WZPN wzywa Klub 
do uzupełnienia wniosku w terminie do najbliższego posiedzenia Zarządu, nie krótszym niż 7 dni.  
 
5. W przypadku, gdy dokumentacja przedstawiona przez Klub jest kompletna i brak jest 
przeciwskazań do przyjęcia Klubu w poczet członków wynikających z przepisów szczególnych, 
Zarząd WZPN podejmuje uchwałę o przyjęciu Klubu w poczet członków.  
 
6. W razie nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków, o których mowa w ust. 4 lub 
stwierdzenia przeciwskazań do przyjęcia Klubu w poczet członków wynikających z przepisów 
szczególnych, Zarząd WZPN podejmuje uchwałę  o odmowie przyjęcia Klubu w poczet członków.  
 
7. W terminie 21 dni od otrzymania uchwały, o której mowa w ust. 6, Klub lub rzecznik prawa 
związkowego WZPN  może zaskarżyć ją do walnego zebrania wojewódzkiego związku piłki 
nożnej, które rozpoznaje skargę na najbliższym zebraniu po jej wniesieniu. 
 
8. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych interesem polskiej piłki nożnej, uchwała o której 
mowa w ust.6,  może być zaskarżona do Zarządu PZPN przez Rzecznika Ochrony Prawa 
Związkowego PZPN w terminie 21 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie od władz organizacji 
kandydującej. W przypadku zmiany powyższej uchwały przez Zarząd PZPN i przyjęcia klubu w 
poczet członków Związku postępowanie, o którym mowa w ust. 7 ulega umorzeniu. 
 
Par.7 
1.Przyjęcie Klubu w poczet członków WZPN oznacza jednoczesne nabycie członkostwa przez 
Klub w PZPN. Odpis uchwały o przyjęciu Klubu w poczet członków, Zarząd WZPN jest 
zobowiązany przesłać do PZPN w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.  
 
2. Prawa i obowiązki członka WZPN i PZPN przysługują Klubowi z dniem podjęcia Uchwały o 
przyjęciu Klubu w poczet członków przez Zarząd WZPN.  
 
3. Zarząd PZPN przedstawia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN listę nowo 
przyjętych Klubów w poczet członków PZPN do zatwierdzenia.  
 
4. Odmowa zatwierdzenia przyjęcia Klubu w poczet członków PZPN następuje w formie uchwały 
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN i wywołuje skutki w postaci pozbawienia członkostwa 
w WZPN i PZPN z dniem podjęcia tej uchwały. 
  



Rozdział III – Prawo do tradycji klubowej . 
 
Par. 8 
1.Osiągnięte przez Klub tytuły i wyniki we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 
PZPN, UEFA i FIFA podlegają ochronie związkowej. 
 
2.W przypadku utraty ciągłości prawnej przez Klub, który osiągnął tytuły i wyniki, o których mowa 
w ust. 1, prawo do korzystania z tego dorobku przysługuje tylko Klubowi, który uzyska na to 
zgodę Zarządu PZPN.  
 
3. Uchwała Zarządu PZPN jest podejmowana po konsultacji z organem prowadzącym dane 
rozgrywki. 
 
4. Naruszenie ochrony związkowej, o której mowa w niniejszym paragrafie, podlega 
odpowiedzialności dyscyplinarnej.   
 
Rozdział IV – Możliwość uzyskania członkostwa w PZPN przez inne osoby prawne.  
 
Par.9 
O status członka PZPN mogą starać się także inne osoby prawne, działające na rzecz sportu piłki 
nożnej, które spełniają łącznie następujące warunki: 
 
a. organizacja kandydująca  akceptuje w pełni postanowienia statutowe FIFA , UEFA i PZPN, 
b. podejmowana przez kandydata na członka PZPN działalność sportowa ma charakter 
ogólnopolski lub regionalny - ważny z punktu widzenia interesu sportu polskiej piłki nożnej, 
c. organizacja kandydująca nie posiada zadłużeń wobec osób trzecich, w tym podmiotów 
publicznoprawnych, 
d. kandydat na członka PZPN wyraża zgodę na ubieganie się o możliwość korzystania z 
uprawnień członkowskich, związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Delegatów 
PZPN za pośrednictwem  wojewódzkiego związku piłki nożnej, na terenie którego ma swoją 
siedzibę i do którego zgłosi również akces członkowski. 
 
Par. 10  
Osoba prawna, o której mowa w par. 9,  starająca się o status członka PZPN powinna złożyć do 
Zarządu PZPN następujące dokumenty: 
a.  deklarację członkowską według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,  
     wskazującą w uzasadnieniu na sposób realizacji celów i zadań statutowych     
     PZPN, 
b.  aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,  
c.  uwierzytelnioną kopię zarejestrowanego sądownie statutu organizacji  
     kandydującej, 
d.  oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji osoby prawnej o braku  
     zadłużenia w stosunku do osób trzecich, w tym do podmiotów  
     publicznoprawnych, 
e.  deklarację przystąpienia do właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej,  
     zgodnie z par.9 ust.d.,  
f.  deklarację przestrzegania statutu i innych przepisów FIFA, UEFA, PZPN i WZPN,  
     w tym obowiązków członkowskich z art.19 Statutu PZPN, a także poddania  
     wszelkich sporów z podmiotami podlegającymi jurysdykcji wskazanych  
     organizacji ich organom jurysdykcyjnym oraz CAS według wzoru  
     stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, 
g.  listę osób fizycznych, upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu  
     organizacji kandydującej wobec osób trzecich,  
h.  kopię protokołu walnego zebrania organizacji kandydującej, w trakcie którego  
     podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia o członkostwo w PZPN,  
i.  dowody wpłaty składki członkowskiej do PZPN i WZPN. 
 



Par. 11 
1.Zarząd PZPN, po przeanalizowaniu złożonych dokumentów i dokonaniu pozytywnej  oceny 
działalności organizacji kandydującej na rzecz Związku przedstawia Walnemu Zgromadzeniu 
Delegatów PZPN wniosek w sprawie przyjęcia jej w poczet członków PZPN.  
 
2.  W razie podjęcia odmownej uchwały przez Zarząd PZPN w sprawie przyjęcia na członka 
PZPN organizacji kandydującej – przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego 
Zgromadzenia Delegatów PZPN.  
 
Par. 12 
Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN przyjmuje przedstawioną przez Zarząd Związku  
organizację kandydującą w poczet członków PZPN na podstawie uchwały podjętej w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów.  
 
Rozdział V -  Zmiana nazwy klubu 
 
Par.13  
Zarząd właściwego WZPN, przyjmuje zmianę nazwy klubu posiadającego sekcję piłki nożnej, po 
przedstawieniu następujących dokumentów:  
1.uchwały walnego zebrania członków  względnie  zgromadzenia akcjonariuszy lub     
   wspólników w sprawie zmiany nazwy klubu, zgodnej z obowiązującymi  
   przepisami prawa,  
2. aktualnego odpisu  z rejestru lub ewidencji  uwidaczniających dokonaną zmianę. 
 
Par. 14  
Uchwała, o której mowa w par.13, wymaga akceptacji Zarządu PZPN,  jeżeli  dotyczy klubu  
uczestniczącego w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu centralnym.  
 
 
Par.15  
Od uchwały Zarządu właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej w sprawie odmowy zmiany 
nazwy klubu, o którym mowa w par. 14, przysługuje temu podmiotowi  odwołanie do Zarządu 
PZPN – wniesione w terminie 7 dni od doręczenia  odmownej uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Par. 16  
Zmiana nazwy klubu piłkarskiego lub sekcji piłki nożnej wyłącznie w celach marketingowych lub 
reklamowych nie jest zmianą nazwy klubu w rozumieniu przepisów niniejszej uchwały.  Wymaga 
ona jednak akceptacji ze strony Zarządu właściwego ZPN, a w przypadku klubu uczestniczącego 
w rozgrywkach ligowych na szczeblu centralnym – także  Zarządu PZPN.   
 
Rozdział VI – Zmiana siedziby i formy prawnej klubu. 
 
Par.17   
 
1.Klub może zmienić siedzibę na obszarze działania jednego WZPN po uzyskaniu zgody Zarządu 
tego WZPN, która może również obejmować zgodę na zmianę nazwy klubu. Zmiana siedziby ( i 
nazwy klubu) następuje z datą uprawomocnienia się orzeczenia właściwego organu 
rejestrowego. 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. Jeżeli zmiana siedziby Klubu wykracza poza obszar działania jednego WZPN konieczna jest 
zgoda Zarządów WZPN właściwych dla dotychczasowej i przyszłej siedziby. Nabycie oraz 
wygaśnięcie członkostwa w WZPN-ach następuje z datą uprawomocnienia się orzeczenia 
właściwego organu rejestrowego. W przypadku, gdy Klub uczestniczy w rozgrywkach 
prowadzonych przez PZPN/ligę zawodową zmiana siedziby Klubu wymaga ponadto uzyskania 
zgody Zarządu PZPN. 
 



3. Wyrażenie lub odmowa zgody następuje w formie uchwały właściwych Zarządów WZPN i 
Zarządu PZPN. Uchwały te tracą moc, jeżeli w okresie 6 miesięcy od daty podjęcia ostatniej 
uchwały nie uprawomocni się orzeczenie właściwego organu rejestrowego o zmianie siedziby.      
 
Par.18  
 
1.Klub nie może zmienić formy prawnej swojej działalności, chyba że przepisy niniejszej uchwały 
stanowią inaczej.  
 
2. Dopuszcza się zmianę formy prawnej działalności klubu, jeżeli z przepisu ustawy wynika 
obowiązek jej prowadzenia w określonej formie. 
 
3. Dopuszcza się zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych 
sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na 
rzecz innego klubu będącego członkiem PZPN. Przedmiotowe zbycie – które może prowadzić do 
połączenia klubów piłkarskich lub do przeniesienia klubu do innej miejscowości - obejmuje w 
szczególności: prawa z rejestracji znaków towarowych, autorskie prawa majątkowe do oznaczeń 
indywidualizujących oraz prawo do firmy. Nabywca (w tym nowo powstały podmiot) staje się 
następcą prawnym zbywcy i zobowiązany jest do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności ze 
zbywcą za jego (ich) dotychczasowe zobowiązania.  
 
4. Zmiany form prawnych działalności, o których mowa w ust.2-3 muszą być poprzedzone 
ogłoszeniem o zamiarze ich dokonania opublikowanym na stronach internetowych PZPN  i 
właściwych miejscowo WZPN, ze wskazaniem terminu 30 dni na zgłaszanie do PZPN wszelkich 
roszczeń wobec danego Klubu.  
 
5. Przekształcenie i zbycie, o których mowa w ust.2-3 wymagają zgody Zarządu PZPN wyrażonej 
w formie uchwały, podejmowanej  w razie uwzględnienia argumentacji  sformułowanej we 
wniosku klubu i załączonej do niej opinii właściwego WZPN. Odmowa wyrażenia zgody jest 
dopuszczalna  w przypadku niespełnienia wymogów formalnych, o których mowa w niniejszej 
uchwale oraz z uwagi na ważne względy społeczne lub szczególnie uzasadnione interesy PZPN.  
 
6. W przypadku podziału Klubu zgodnie z kodeksem spółek handlowych dotychczasowe 
członkostwo oraz prawo do tradycji klubowej zachowuje tylko jeden podmiot powstały w wyniku 
podziału. Pozostałe podmioty powstałe w wyniku podziału mogą nabyć członkostwo na zasadach 
określonych w niniejszej Uchwale.   
 
Par.19  
1. W celu skutecznej zmiany formy prawnej klubu , zbycia sekcji piłki nożnej klubu lub jego 
podziału należy złożyć do Zarządu PZPN – po uprzednim uzyskaniu  zgody na dokonanie 
przekształcenia - następujące dokumenty: 
 
a.uchwałę walnego zebrania członków klubu będącego stowarzyszeniem lub uchwałę walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy lub wspólników spółki kapitałowej o zmianie formy prawnej, zbyciu 
sekcji piłki nożnej lub podziale klubu,  
 
b. W przypadku spółek kapitałowych  -  umowę zawartą w formie aktu notarialnego, 
uwzględniającą fakt zmiany formy prawnej  klubu piłkarskiego, zbycia sekcji piłki nożnej lub 
podziału klubu,  
 
c. aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji uwzględniający powyższe przekształcenia 
klubu,  
  
d. uchwałę Zarządu właściwego WZPN w sprawie wykreślenia z listy członków WZPN i PZPN 
klubu zmieniającego formę prawną, zbywającego sekcję piłki nożnej lub klubu podlegającego 
podziałowi,  
 



e. uchwałę Zarządu właściwego WZPN w sprawie przyjęcia na członka  WZPN i PZPN klubu 
powstającego w wyniku zmiany formy prawnej innego klubu, zbycia jego sekcji piłki nożnej lub 
podziału klubu,  
 
f. oświadczenie nowo powstałego klubu – w wyniku zmiany formy prawnej innego klubu, zbycia 
sekcji piłki nożnej lub podziału klubu – o przejęciu ogółu praw i obowiązków majątkowych i 
niemajątkowych poprzednika. 
 
g. dowody wpłaty składki członkowskiej do PZPN, WZPN oraz innego podmiotu prowadzącego 
rozgrywki.   
 
2. Zbycie sekcji piłki nożnej klubu oraz podział klubu może następować pomiędzy 
poszczególnymi rundami piłkarskimi, o ile nie ma to wpływu na dalszy przebieg rozgrywek.  
 
Rozdział VII – Postępowanie odwoławcze 
  
Par.20  
 
1.W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zmianę siedziby lub nazwy klubu( nie 
uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu centralnym) klubowi przysługuje prawo wniesienia 
odwołania do Walnego Zebrania Delegatów WZPN w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu 
uchwały Zarządu WZPN z uzasadnieniem. Zarząd przed skierowaniem tego odwołania pod 
obrady Walnego Zebrania Delegatów WZPN może je uwzględnić. 
 
2. Od uchwał, o których mowa w par. 8 ust.3,  par.11 ust.2, par.14, par.17 ust.3, par.18 ust.5 
Klubowi lub innej organizacji kandydackiej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego 
Zgromadzenia Delegatów PZPN w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu uchwały Zarządu 
PZPN wraz z uzasadnieniem. Zarząd PZPN przed skierowaniem tego odwołania pod obrady 
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN może je uwzględnić.  
 
3. Rozpatrzenie odwołania następuje na najbliższym Walnym Zebraniu/ Zgromadzeniu 
Delegatów WZPN lub PZPN pod warunkiem, że wpłynęło ono w terminie nie krótszym niż 
wymagany statutowo do zwołania Walnego Zebrania/Zgromadzenia Delegatów WZPN lub PZPN.  
 
4. Postępowanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jest wolne od opłat.  
 
Rozdział VIII  - Wygaśnięcie członkostwa w PZPN 
 
Par. 21 
1.  Członkostwo w PZPN wygasa w przypadku:  
a.  dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu PZPN,  
b.  uprawomocnienia się orzeczenia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej osoby  
      prawnej  lub uprawomocnienia się orzeczenia o zmianie upadłości układowej na  
     upadłość likwidacyjną,  
c.  rozwiązania lub likwidacji osoby prawnej – z datą prawomocnego orzeczenia w  
     przedmiocie rozwiązania lub likwidacji,   
d.  skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 
     członkowskich lub innych zobowiązań wobec PZPN przez okres przekraczający   
     6 miesięcy, a w przypadku klubów – także w razie nieprzystąpienia wszystkich  zespołów       
     danego klubu do rozgrywek piłkarskich organizowanych przez PZPN  lub  WZPN,   
 e. wykluczenia z PZPN za działalność sprzeczną z prawem, Statutem PZPN,  
     przepisami, wytycznymi lub decyzjami PZPN, FIFA i UEFA – z datą  
     uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie.  
 
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 a członek traci prawa określone w art.18 Statutu PZPN 
w dacie złożenia rezygnacji. Zarząd PZPN stwierdza wygaśnięcie członkostwa w przypadku 
ustalenia, iż członek wypełnił wszystkie zobowiązania członkowskie. 



 
3. Wygaśnięcie członkostwa w sprawach, o których mowa w ust.1 b, c i d stwierdza Zarząd PZPN 
w drodze uchwały, o czym niezwłocznie zawiadamia właściwy Zarząd WZPN. 
 
4. Wygaśnięcie członkostwa w sprawach, o których mowa w ust.1 d in fine stwierdza Zarząd 
WZPN, po uprzednim uzyskaniu informacji z Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, a o 
podjętej decyzji zawiadamia Zarząd PZPN.  
 
Par. 22 
 
1 Z zastrzeżeniem treści art. 20 par.4 Statutu PZPN, zasady i tryb wykluczenia członka w drodze  
dyscyplinarnej określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN.  
 
2. Skutki w zakresie utraty praw i obowiązków członka powstają z dniem uprawomocnienia się 
orzeczenia o wykluczeniu członka ze Związku.  
 
3. Informacja o ostatecznym wykluczeniu członka ze Związku umieszczana jest na stronie 
internetowej PZPN.   
 
Rozdział IX  - Postanowienia końcowe 
 
Par. 23  
Członkowie zobowiązani są przesyłać do PZPN i właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej 
wszystkie istotne zmiany dot. ich prawnego  funkcjonowania, mające odzwierciedlenie w rejestrze  
lub w ewidencji.  
 
Par.24 
Nie wywiązywanie się z postanowień niniejszej Uchwały stanowi naruszenie dyscypliny 
związkowej.  
 
Par. 25  
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Do postępowań wszczętych przed datą wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy 
dotychczasowe. 
 
Par. 26  
Prawo interpretacji nin. Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN 
 
Par. 27  
Traci moc Uchwała nr V/37 Zarządu PZPN z dnia 29 września 2000 roku o członkostwie.     
 
                                                                              Prezes PZPN  Zbigniew Boniek 
 
  



 
Załącznik nr 1 do 
Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku 
Zarządu PZPN o członkostwie 
 
 
 
      ………………………….., dnia ……………….. 
 
 
 

DEKLARACJA 
 
 

Działając na podstawie postanowień Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu 
PZPN o członkostwie prosimy o przyjęcie …………………………………. do grona członków 
………………………………….Związku Piłki Nożnej, a tym samym PZPN.   
 
Niniejszym deklarujemy przestrzeganie wszystkich statutów i przepisów wewnątrzzwiązkowych, 
regulujących działalność PZPN oraz ………………………………….. Związku Piłki Nożnej. 
 
 
 
 
 
            
            
      ……………………………………………………  
             podpisy upoważnionych osób  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Załącznik nr 2 do 
Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku 
Zarządu PZPN o członkostwie 
 
 
 
      ………………………….., dnia ……………….. 
 
 
 

DEKLARACJA 
 
 
 

Działając na podstawie postanowień Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku 
Zarządu PZPN o członkostwie, w związku z przyjęciem na członka 
……………………………………….. Związku Piłki Nożnej, i tym samym PZPN, zobowiązujemy się 
przestrzegać statuty, regulaminy, wytyczne oraz decyzje FIFA, UEFA, PZPN i WZPN oraz innych 
podmiotów prowadzących rozgrywki, realizować obowiązki członkowskie, określone w art. 19 
Statutu PZPN, przestrzegać Przepisy Gry w piłkę nożną uchwalone przez IFAB lub FIFA (w 
przypadku piłki halowej), a także poddawać wszelkie spory z podmiotami podlegającymi 
jurysdykcji FIFA, UEFA, PZPN, WZPN oraz innymi podmiotami prowadzącymi rozgrywki, 
organom jurysdykcyjnym tych organizacji oraz CAS.        
 
 
 

……………………………………………… 
             podpisy upoważnionych osób  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 3 do 
Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku 
Zarządu PZPN o członkostwie 
 
 
 
      ………………………….., dnia ……………….. 
 
 
 

DEKLARACJA 
 
 
 

Działając na podstawie Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu PZPN o 
członkostwie prosimy o przyjęcie do grona członków Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

W związku z przyjęciem na członka PZPN zobowiązujemy się przestrzegać statuty, 
regulaminy, wytyczne oraz decyzje FIFA, UEFA, PZPN i WZPN, realizować obowiązki 
członkowskie, określone w art. 19 § 1 ust. 1-3, 5 i 7-12  Statutu PZPN, a także poddawać 
wszelkie spory z podmiotami podlegającymi jurysdykcji FIFA, UEFA, PZPN, WZPN oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi rozgrywki, organom jurysdykcyjnym tych organizacji oraz CAS.    
    
 
 
 

………………………………………………… 
             podpisy upoważnionych osób  
 

 
 
  



195 
Uchwała nr XII/195 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów Ekstraklasy na 

sezon 2016/2017” 
 

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

I. Niniejszym zatwierdza się „Podręcznik Licencyjny PZPN dla klubów Ekstraklasy  na sezon 

2016/2017”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

196 
Uchwała  nr  XII/196  z dnia 11 grudnia   2015  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie  ustalenia terminu  kolejnego  posiedzenia  Zarządu PZPN 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu  19 stycznia   2016 
roku w Warszawie.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 
197 

Uchwała nr XII/197 z dnia 11 grudnia  2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych   

 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I.  Powierza się Zachodniopomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu reprezentacji 
U-20 Polska – Włochy w ramach Turnieju Czterech Narodów, zaplanowanego na 23 marca 2016 
roku.  
 
II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
 
III.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji 
dot. lokalizacji ww. meczu  reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez organizatora 
warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

 
 

 

 



 

 


