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KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2016 
Z DNIA: 8 STYCZNIA I 19 STYCZNIA 2016 ROKU 
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włącznie oraz Grassroots Day (europejskie święto piłki amatorskiej), a także koordynację 
działań UKS-ów na terenie działania związku piłki nożnej. 
18. Uchwała nr I/18  z dnia 19 stycznia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przekazania Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwoty  po 30.000 PLN na 
pokrycie kosztów przygotowania reprezentacji ZPN do rozgrywek kadr wojewódzkich U-13 
i U-16 dziewcząt w 2016 roku. 
19. Uchwała nr I/19 z dnia 19 stycznia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie rozdzielenia środków finansowych na rzecz wojewódzkich związków piłki nożnej. 
20. Uchwała nr I/20 z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2016. 
21. Uchwała nr I/21 z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przekazania klubom I i II ligi oraz Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej - dla 
klubów pozostałych klas rozgrywkowych, wpływów z zakładów bukmacherskich w sezonie 
2015/2016. 
22. Uchwała nr I/22 z dnia 19 stycznia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych. 
23.  Uchwała nr I/23  z dnia 19 stycznia 2016  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie lokalizacji meczów towarzyskich Reprezentacji Narodowej Polski: Polska-Serbia, 
Polska-Finlandia, Polska-Holandia i Polska-Litwa. 
24. Uchwała nr I/24 z dnia 19 stycznia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  zmiany Uchwały nr 14/115  z dnia 29 września 2000 roku  Prezydium Zarządu 
PZPN. 
25. Uchwała nr I/25 z dnia 19 stycznia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek  o Mistrzostwo Polski Piłki Plażowej PZPN na 
sezon  2016. 
26. Uchwała  nr  I/26  z dnia 19 stycznia 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  ustalenia terminu  kolejnego  posiedzenia  Zarządu PZPN. 
27. Uchwała  nr I/27  z dnia  19 stycznia 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie powołania trenera Reprezentacji Polski Kobiet A w Futsalu. 
28. Uchwała  nr I/28  z dnia  19 stycznia 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przekazania kwoty 50.000 PLN  pochodzącej z kary finansowej wymierzonej 
przez Komisję Licencyjną Klubowi Górnik Zabrze SSA na rzecz Fundacji Górnika Zabrze. 
29. Uchwała  nr I/29  z dnia  19 stycznia 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny na rzecz M.U.K.S. Kosa Konstancin. 
30. Uchwała nr I/30 z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży oraz cen biletów na mecz towarzyski 
Polska-Serbia, w dniu  23 marca 2016 roku”. 
31. Uchwała nr I/31 z dnia 19 stycznia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży oraz cen biletów na mecz towarzyski 
Polska-Finlandia, w dniu   26 marca 2016 roku”. 
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Uchwała nr I/1 z dnia 8 stycznia 2016  roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zwołania  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN 

 
Na podstawie art. 33  par. 3 w zw. art. 36 par. 1 pkt 7)  Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 
 
I. Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów  PZPN, które odbędzie się w 
hotelu Sofitel Victoria  w Warszawie (ul. Królewska 11)  w  dniu 23 lutego 2016  roku (wtorek) o 
godz. 11.30. - w I terminie  i o godz. 12.00. – w II terminie. 
 
II. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów jest: 
 
 1.dokonanie  zmian w Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
 
 2.dokonanie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, 
 
 3.uchwalenie zmian w preliminarzu budżetowym PZPN na rok 2016. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
        Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr I/2 z dnia 19 stycznia  2016 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu  19.01.2016 roku 

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 19.01.2016 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 I/3 z dnia 19 stycznia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie uchylenia Uchwały Komisji ds. Nagłych z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie 
lokalizacji dwumeczu towarzyskiego Reprezentacji Polski Kobiet U-17: Polska-Irlandia , 

zaplanowanego na 14 i 16 lutego 2016 roku. 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.   Uchyla się postanowienia Uchwały Komisji ds. Nagłych z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie 
lokalizacji na terenie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dwumeczu towarzyskiego Reprezentacji 
Polski Kobiet U-17: Polska-Irlandia, zaplanowanego na 14 i 16 lutego 2016 roku. 

 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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4 
Uchwała nr I/4 z dnia  19  stycznia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów I ligi na sezon 

2016/2017 i następne” 
 

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

I.Niniejszym zatwierdza się „Podręcznik Licencyjny PZPN dla klubów I ligi na sezon 2016/2017 i 

następne”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

5 
Uchwała nr I/5  z dnia  19 stycznia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów II ligi na sezon 

2016/2017 i następne” 
 

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

I.Niniejszym zatwierdza się „Podręcznik Licencyjny PZPN dla klubów II ligi na sezon 2016/2017 i 

następne”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/6  z dnia  19 stycznia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów III ligi na sezon 
2016/2017 i następne” 

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

I.Niniejszym zatwierdza się „Podręcznik Licencyjny PZPN dla klubów III ligi na sezon 2016/2017 i 

następne”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

7 
Uchwała  nr I/7  z dnia  19 stycznia 2016 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
działającego w ramach  Komisji Technicznej PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 
 
I. W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje  się Pana Miłosza Stępińskiego z funkcji Członka 
Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów działającego w ramach  Komisji Technicznej 
PZPN.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr I/8  z dnia  19 stycznia 2016 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia  składu Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

działającego w ramach  Komisji Technicznej 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 Technicznej PZPN powołuje się Pana Bartłomieja 
Zalewskiego  do składu Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów działającego w ramach  
Komisji Technicznej PZPN.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

9 
Uchwała nr I/9 z dnia 19 stycznia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie powołania Pana  Radosława Michalskiego na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art.  66 §  3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego PZPN powołuje się Pana 
Radosława Michalskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji  Piłkarstwa Amatorskiego i 
Młodzieżowego PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr I/10  z dnia  19 stycznia 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie odwołania trenera reprezentacji Polski futsalu U-21 i  U-19 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego oraz Przewodniczącego 

Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej odwołuje  się Pana   Gerarda Juszczaka z funkcji 

trenera reprezentacji Polski futsalu:  U-21 i U-19. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

11 
Uchwała  nr I/11  z dnia  19 stycznia 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie powołania trenera reprezentacji Polski futsalu U-21  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I.Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego oraz Przewodniczącego 

Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej powołuje się Pana  Błażeja Korczyńskiego na  funkcję 

trenera reprezentacji Polski futsalu  U-21. 
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II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

12 
Uchwała  nr I/12  z dnia  19 stycznia 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie powołania trenera reprezentacji Polski futsalu   U-19  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego oraz Przewodniczącego Komisji 
ds. Futsalu i Piłki Plażowej powołuje się Pana   Łukasza Żebrowskiego na funkcję trenera 
reprezentacji Polski futsalu U-19. 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

13 
Uchwała nr I/13 z dnia 19 stycznia 2016  roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia projektu 
Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN  

w dniu 23 lutego 2016 roku  
 
Na podstawie art. art.33 par.4 oraz 36 par. 1 pkt 7) i 23) w zw. z  art. 29 par.1 Statutu PZPN 
postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się projekt  Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 
PZPN, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2016  roku, stanowiący załącznik do niniejszej 
Uchwały. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
 

Załącznik do Uchwały nr I/13 z dnia 19 stycznia 2016  roku  

Projekt  

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW 

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
w Warszawie w dniu 23 lutego 2016  roku  

 
1. Otwarcie obrad. 

 
2. Wystąpienie Prezesa PZPN. 

 
3. Odczytanie i potwierdzenie listy delegatów ustalonej zgodnie ze Statutem. 

 
4. Wybór 6 sekretarzy obrad. 

 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
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6. Zatwierdzenie regulaminu obrad. 

 
7. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: 

 
 a)Mandatowej (3 osoby), 
  

b)Uchwał i Wniosków (5 osób). 
 
 
8.Wybór 3 delegatów  do zweryfikowania protokołu z Walnego Zgromadzenia  z  dnia 
23 lutego 2016 roku. 
 
9.Sprawozdanie Komisji Mandatowej.  
 
10. Zatwierdzenie zmian w preliminarzu budżetowym  na 2016 rok.  
 
11.Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Statutowej. 
 
12.Uchwalenie zmian w Statucie PZPN.  
 

 13. Uchwalenie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  
 

14.Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
15.Podjęcie Uchwały końcowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów  
PZPN.  
 
16.Zakończenie obrad. 
 

14 
Uchwała nr I/14 z dnia 19 stycznia 2016  roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia projektu 
Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN 

w dniu 23 lutego 2016 roku 
 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się projekt Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów 
PZPN, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2016  roku, stanowiący załącznik do niniejszej 
Uchwały. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Załącznik do Uchwały I/14 z dnia 19 stycznia 2016 roku 

Projekt  

 

REGULAMIN OBRAD 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

Warszawa, 23 lutego 2016  roku  
 
 
 
I. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW  PZPN 

 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN, zwane dalej także „Walnym 

Zgromadzeniem PZPN”, obraduje w oparciu o Statut PZPN oraz niniejszy Regulamin.  

 
2. W Walnym Zgromadzeniu PZPN uczestniczą: 

 
A. 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, Warmińsko-Mazurski ZPN – każdy po 3 mandaty, 

 Podlaski ZPN – 2 mandaty.  

 
b) 50 delegatów wybranych na posiedzeniach statutowych organów klubów 
Ekstraklasy i I ligi, przy założeniu, że każdemu klubowi Ekstraklasy przysługują 2 
mandaty, a każdemu klubowi I ligi – 1 mandat.  Mandaty delegatów klubów 
Ekstraklasy i I ligi ustalone zostały  wg aktualnego stanu tych klas rozgrywkowych na 
dzień  2 lipca 2015 roku,  
c) 2 delegatów piłki nożnej kobiet, wybranych na zebraniu wszystkich klubów, 
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej kobiet w Polsce, wg stanu na dzień  2 
lipca 2015 roku, 
 
d) 2 delegatów piłki nożnej halowej, wybranych na zebraniu wszystkich klubów, 
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej pięcioosobowej w Polsce, wg stanu na 
dzień 2 lipca 2015 roku, 
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e) 3 delegatów wybranych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Trenerów Piłki 
Nożnej, spośród członków władz Stowarzyszenia oraz licencjonowanych trenerów 
piłki nożnej,  
 
f) 1 delegat wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w 
Polsce, spośród członków władz Stowarzyszenia oraz wszystkich sędziów czynnych, 
zasłużonych i honorowych.  
 

B. z głosem doradczym: 

 

 członkowie honorowi PZPN,  

 członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 członkowie Klubu Wybitnego Reprezentanta, 

 zaproszeni goście. 

 
3. Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu PZPN mają wszystkie osoby 

posiadające na nim głos stanowiący. 

 
II. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PZPN. 

 
      1.Obrady Walnego Zgromadzenia  PZPN są jawne. 

      2.Obrady Walnego Zgromadzenia   PZPN otwiera Prezes Związku. 

 
3.Walne Zgromadzenie   PZPN zwołane prawidłowo jest prawomocne i zdolne do 

podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 2/3 delegatów w 

pierwszym terminie i 1/2 delegatów w drugim terminie zwołania Walnego 

Zgromadzenia. 

 
4.Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Tylko obecni delegaci mogą głosować. 

Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, ani w drodze 

korespondencyjnej.    

 

5.Walne Zgromadzenie PZPN nie może podejmować uchwał dotyczących spraw nie 

ujętych w porządku obrad, przyjętym przez delegatów na podstawie projektu 

przesłanego im w trybie art. 29 par. 1 i art. 33 par. 4-6  Statutu PZPN. 

 

6.Walne Zgromadzenie PZPN podejmuje  uchwały w głosowaniu jawnym, o ile Statut 

PZPN nie stanowi inaczej. Dopuszczalny jest elektroniczny system liczenia głosów.  

 

7.Uchwały Walnego Zgromadzenia PZPN zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności bezwzględnej większości delegatów, o ile Statut PZPN nie stanowi inaczej. 
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8.Przy wszystkich głosowaniach głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie 

są uwzględniane przy obliczaniu większości.  

 

9.Na początku obrad Sekretarz Generalny PZPN odczytuje i potwierdza listę 

delegatów ustaloną zgodnie ze Statutem PZPN, a następnie Walne Zgromadzenie 

wybiera 6 sekretarzy obrad w celu liczenia głosów. Głosowanie w sprawie wyboru 

sekretarzy przeprowadza Komisja Rewizyjna PZPN. 

 

10.Walne Zgromadzenie PZPN prowadzi i zamyka Prezes PZPN przy pomocy 

Wiceprezesa PZPN ds. organizacyjno-finansowych.  

 

11.Walne Zgromadzenie  zarządza głosowanie w sprawie porządku i regulaminu 

obrad. 

 

12.1.Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN wybiera następujące Komisje: 

 
a)Komisję Mandatową - w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy 
obecności delegatów i ważności ich mandatów oraz przedłożenie Walnemu 
Zgromadzeniu PZPN sprawozdania co do zdolności podejmowania uchwał. 
 
b)Komisję Uchwał i Wniosków - w składzie 5 osób w celu zebrania i przeanalizowania  
wniosków zgłoszonych przez delegatów oraz opracowania  projektu uchwały 
końcowej Walnego Zgromadzenia przedstawianego delegatom. 
 
12.2.Komisja Statutowa wybrana  podczas obrad Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego Delegatów PZPN w dniu 21 czerwca 2013 roku, umocowana do 
dalszego działania uchwałą Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN z dnia 
27 maja 2014 roku przedstawia  Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z prac nad 
projektem zmian do Statutu PZPN przed poddaniem uchwały w sprawie zmian w 
Statucie pod głosowanie.  
 

13. W razie zaistnienia takiej potrzeby Walne Zgromadzenie PZPN może powołać inne 

Komisje, niż przewiduje niniejszy Regulamin. 

 

14. Członkami Komisji mogą zostać wybrani przez Walne Zgromadzenie PZPN delegaci, 

zaś w pracach Komisji mogą brać udział przedstawiciele Związku, wyznaczeni do 

udzielenia pomocy członkom Komisji, a w razie potrzeby do zreferowania  spraw lub  

stanowiska Zarządu PZPN. 

 

15.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 PZPN składają: 

Przewodniczący Komisji lub upoważnione przez niego osoby uczestniczące w pracach 

Komisji. 

 

16.Każda Komisja sporządza protokół ze swej działalności, podpisany przez 

Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół 

Wiceprezesowi PZPN ds. organizacyjno-finansowych. 
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17.Walne Zgromadzenie wybiera 3 delegatów dla zweryfikowania protokołu 

odbywającego się Zgromadzenia.  Za jego sporządzenie odpowiedzialny jest Sekretarz 

Generalny PZPN.  

 
 
III. ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI NA WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW 

PZPN. 

 
1. Każdy uczestnik obrad Walnego Zgromadzenia PZPN ma prawo zabierania głosu w 

dyskusji w kolejności zapisania się. 

 
2. W sprawach formalnych prowadzący obrady 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 przemówień, 

6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków. 

 
3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiedzenia się 

większej liczby delegatów, czas poszczególnych wystąpień ogranicza się do 5 minut 

w danym temacie. 

 
4. Prowadzący obrady ma prawo do przedłużenia czasu trwania poszczególnych 

wystąpień. 

 
5. Prowadzący obrady ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu 

dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Niestosującym się do uwag 

osobom może odebrać głos.  

 
6. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne 

Zgromadzenie PZPN uchwały, prowadzący obrady zarządza głosowanie, 

przestrzegając przy tym, aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej 

kolejności. 

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia PZPN sporządza się protokół, który podpisują 

Prezes PZPN i Wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych.  
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2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Delegatów PZPN w dniu  23 lutego 2016  roku dla potrzeb Walnego Zgromadzenia 

odbywającego się w tej dacie.  

           Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 
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Uchwała  nr I/15   z dnia  19 stycznia  2016   roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie  Dyscyplinarnym PZPN, celem 

przedstawienia do uchwalenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów  
PZPN, zaplanowanym na 23 lutego 2016   roku 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd rekomenduje projekt zmian w Regulaminie  Dyscyplinarnym  PZPN (stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały) - celem przedstawienia do uchwalenia na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Delegatów  PZPN, zaplanowanym na 23 lutego 2016   roku   
 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

Projekt  
 

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW 
POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

Z DNIA 23 LUTEGO 2016 ROKU 
W SPRAWIE ZMIAN W REGULAMINIE DYSCYPLINARNYM PZPN 

 
 

I.Działając na podstawie art. 9 ust. 7 zdanie drugie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 
(tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 715 z późniejszymi zmianami) oraz art. 54 Statutu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN postanawia dokonać zmian w 
Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej: 
 

1) Art. 61 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 61 
§ 4. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest 
automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może 
brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku o którym mowa 
w § 2  również w innych rozgrywkach." 
 

2) Art. 62 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 62 
§ 1. Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie 
zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego, to z zastrzeżeniem §§ 2 - 4 
niniejszego artykułu, wymierza się automatycznie karę jednego meczu dyskwalifikacji. Do 
osób tych stosuje się odpowiednio art. 48 Regulaminu Dyscyplinarnego,  
§ 2. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki 
rezerwowych polegało na uporczywym kwestionowaniu lub niewykonywaniu poleceń 
sędziego, mimo zwrócenia tej osobie uwagi przez sędziego, to z zastrzeżeniem § 3-4 
niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się 
karę dyskwalifikacji, w wymiarze nie niższym niż 2 mecze. 
§ 3. Jeżeli przewinienie, za które osoba, o której mowa w §1 została usunięta z ławki 
rezerwowych polegało na: 

1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu, 
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2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub 
bezpośrednio po nim, 

- po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w 
wymiarze nie niższym niż 3 mecze. 
§ 4. Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o 
której mowa w § 1, karę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 500 zł. i nie większej niż 
5000 zł." 

 
3) Art. 143 § 2 i § 3 otrzymują brzmienie: 

„Art. 143 
§ 2. Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem, sporządzonym w terminie 7 dni od 
ogłoszenia, doręcza się obwinionemu lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi, 
pouczając go o sposobie i terminie odwołania. Orzeczenie powinno zawierać oznaczenie 
organu dyscyplinarnego i składu zespołu orzekającego w sprawie, datę wydania 
orzeczenia, sygnaturę akt sprawy, kwalifikację prawną przypisanego przewinienia 
dyscyplinarnego oraz rodzaj i wysokość wymierzonej kary. Uzasadnienie powinno 
zawierać zwięzły opis przewinienia dyscyplinarnego i wskazanie dowodów, na podstawie 
których przypisano obwinionemu to przewinienie.  
§ 3. Orzeczeń dotyczących przewinień dyscyplinarnych związanych z grą (automat) oraz 
orzeczeń uwzględniających wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 
dyscyplinarnej nie uzasadnia się.” 
 

4) Art. 144 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 144 
§ 4. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego przez organ dyscyplinarny I 
instancji." 
 

5) Art. 146 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 146 
§ 2. Organ dyscyplinarny II instancji może w sposób odmienny opisać przewinienie 
dyscyplinarne, zmienić lub uzupełnić kwalifikację prawą przypisanego przewinienia 
dyscyplinarnego bez względu na kierunek zaskarżenia orzeczenia. Organ dyscyplinarny II 
instancji nie może zaostrzyć kary dyscyplinarnej, chyba że odwołanie wniesiono na 
niekorzyść obwinionego." 
 

6) Art. 147 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 147 
Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia 
w następstwie rozpoznania odwołania w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, 
doręczając orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa 
Związkowego. Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów orzeczenie 
organu dyscyplinarnego I instancji zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty 
zawarte w odwołaniu nie zostały uwzględnione. " 
 

7) Art. 157 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 157 
Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia 
w następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, 
doręczając orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa 
Związkowego. Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów orzeczenie 
organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki nożnej zostało zmienione lub 
uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte w skardze kasacyjnej nie zostały uwzględnione."  
 

8) Art. 166 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 166 
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§ 1. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa 
Związkowego w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, nieznanych organowi 
dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów Polskiego 
Związku Piłki Nożnej przez organ dyscyplinarny w toku rozpoznania sprawy. 
§ 2. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego składając wniosek o wznowienie 
postępowania działa z urzędu lub na pisemną prośbę strony postępowania.  
§ 3. Prośba strony postępowania podlega opłacie, obowiązującej w postępowaniu 
kasacyjnym i jest uiszczana w przypadku uwzględnienia przez Rzecznika Ochrony Prawa 
Związkowego prośby strony. Opłata podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia 
wniosku przez właściwy organ dyscyplinarny.  
§ 4. Organem dyscyplinarnym właściwym  w sprawie rozpoznania wniosku o wznowienie 
postępowania jest organ, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji. 
§ 5. Złożenie wniosku o wznowienie postępowania powoduje wstrzymanie wykonania 
prawomocnego orzeczenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku.  
§ 6. Organ dyscyplinarny utrzymuje dotychczasowe orzeczenie  w mocy, jeżeli  stwierdzi 
brak podstaw do wznowienia bądź też je uchyla i wydaje nowe orzeczenie, jeżeli stwierdzi 
istnienie podstaw do jego uchylenia.  
§ 7. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego orzekającego w I instancji przysługuje 
stronom odwołanie na zasadach ogólnych. Jeżeli wniosek o wznowienie postępowania 
rozpoznawał organ odwoławczy, orzeczenie tego organu jest ostateczne." 

 
9) Art. 167 otrzymuje brzmienie 

„Art. 167 
§  1. Zatarcie ukarania następuje  na wniosek ukaranego i polega ono na wykreśleniu  
kary z ewidencji kar. Z chwilą wykreślenia ukaranie uważa się za niebyłe.  
§ 2. Wniosek o wykreślenie kary z ewidencji może zostać złożony nie wcześniej niż po 
upływie 3 lat od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona. 
§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może dokonać 
zatarcia ukarania na wniosek ukaranego złożony po upływie 1 roku od dnia odbycia kary 
albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona."  
 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN nie ulegają zmianie. 

III. Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN zawierający zmiany, o 

których mowa w pkt I. 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

 
           Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 
 

16 
Uchwała  nr I/16  z dnia  19 stycznia 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie aktualizacji preliminarza budżetowego  PZPN na rok 2016  
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 3) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd dokonuje aktualizacji   preliminarza budżetowego PZPN na rok 2016  i przedstawia – 

celem zatwierdzenia – Nadzwyczajnemu Walnemu  Zgromadzeniu Delegatów  PZPN 

zaplanowanemu  na 23 lutego 2016 roku aktualizację preliminarza budżetowego PZPN na rok 

2016, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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17 
Uchwała nr I/17 z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przekazania Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwoty po 160.000 PLN na 
pokrycie kosztów przeprowadzenia rozgrywek eliminacyjnych na szczeblu związku piłki 

nożnej w ramach Turniejów o Puchar: im. Kazimierza Deyny, im. Kazimierza Górskiego, im. 
Włodzimierza Smolarka, Turnieju z Podwórka na Stadion do finałów wojewódzkich 

włącznie oraz Grassroots Day (europejskie święto piłki amatorskiej), a także koordynację 
działań UKS-ów na terenie działania związku piłki nożnej. 

 
 

Na podstawie art.36  par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przekazuje się Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwotę w wysokości po 160.000 PLN na 
pokrycie kosztów przeprowadzenia rozgrywek eliminacyjnych na szczeblu związku piłki nożnej  
w ramach Turniejów o Puchar: im. Kazimierza Deyny, im. Kazimierza Górskiego,  
im. Włodzimierza Smolarka, Turnieju z Podwórka na Stadion do finałów wojewódzkich włącznie 
oraz Grassroots Day (europejskie święto piłki amatorskiej), a także koordynację działań UKS-ów 
na terenie działania związku piłki nożnej. 

 
II. Środki, o których mowa w pkt I  zostaną przekazane w następujących terminach i kwotach:  

1. I rata – 50.000,00- PLN – płatna do 28 lutego 2016 r.; 

2. II rata – 50.000,00- PLN – płatna do 31 maja 2016 r.; 

3. III rata – 60.000,00- PLN – płatna do 30 września 2016 r. 

III. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej zobowiązane są do wydatkowania otrzymanych środków  

w terminie do 31 grudnia 2016 roku. 

IV. Niewykorzystane środki finansowe muszą zostać zwrócone do PZPN w terminie do dnia  

31 grudnia 2016 roku. 

V. W terminie do dnia 15 stycznia 2017 roku Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przekażą do 

Departamentu Finansowego PZPN rozliczenie wydatkowania środków finansowych  

z uwierzytelnionymi dokumentami źródłowymi poniesionych kosztów oraz faktury opiewające na 

kwotę rozliczaną. 

VI. Szczegółowe zasady  i sposób wykorzystania dofinansowania, o którym mowa w pkt I zostaną 

określone w umowach zawieranych przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej  

z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. 

VII. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz 
Dyrektorowi Departamentu Finansowego PZPN. 
 
VIII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/18  z dnia 19 stycznia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przekazania Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwoty  po 30.000 PLN na 

pokrycie kosztów przygotowania reprezentacji ZPN do rozgrywek kadr wojewódzkich U-13 
i U-16 dziewcząt w 2016 roku. 

 
Na podstawie art.36  par. 1 pkt 2) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Przekazuje się Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwotę w wysokości po 30.000 PLN na 

pokrycie kosztów przygotowania reprezentacji ZPN do rozgrywek kadr wojewódzkich U-13 i U-16 

dziewcząt w 2016 roku.  

II. Środki, o których mowa w pkt I  zostaną przekazane  w następujących terminach i kwotach:  

- pierwsza rata w wysokości 15.000 PLN na potrzeby związane z rundą wiosenną rozgrywek 

zostanie przekazana do dnia 29 lutego 2016 roku, 

- druga rata w wysokości 15.000 PLN z przeznaczeniem na rundę jesienną rozgrywek zostanie 

przekazana do dnia 30 czerwca 2016 roku. 

III. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej zobowiązane są do wydatkowania otrzymanych środków  

w terminie do 31 grudnia 2016 roku. 

IV. Niewykorzystane środki finansowe muszą zostać zwrócone do PZPN w terminie do dnia 31 

grudnia 2016 roku. 

V. W terminie do dnia 15 stycznia 2017 roku Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przekażą do 

Departamentu Finansowego PZPN rozliczenie wydatkowania środków finansowych  

z uwierzytelnionymi dokumentami źródłowymi poniesionych kosztów oraz faktury opiewające na 

kwotę rozliczaną. 

VI. Szczegółowe zasady i sposób wykorzystania dofinansowania, o którym mowa w pkt I zostaną 

określone w umowach zawieranych przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej dot. 

przygotowania reprezentacji ZPN do rozgrywek kadr wojewódzkich U-13 i U-16 dziewcząt w 2016 

roku. 

VII. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz 
Dyrektorowi Departamentu Finansowego PZPN. 
 
VIII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

19 
Uchwała nr I/19 z dnia 19 stycznia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie rozdzielenia środków finansowych na rzecz  
wojewódzkich związków piłki nożnej 

 
Na podstawie art. 36 § 1pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przekazuje się ze środków budżetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, kwotę 15.000 zł brutto 
każdemu wojewódzkiemu związkowi piłki nożnej, z przeznaczeniem na wyposażenie biura 
(zakup środków trwałych i nietrwałych). Warunkiem przekazania ww. kwoty jest przedstawienie 
rozliczenia środków przekazanych na rok 2015. 
 
II. Wykorzystanie i rozliczenie środków, o których mowa w pkt I winno nastąpić nie później niż do 
dnia 31 grudnia 2016 roku. 
 
III. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Departamentowi 
Finansowemu PZPN. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  



17 
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Uchwała nr I/20 z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2016 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 5) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się kwotę 1 złotego jako wysokość miesięcznej składki członkowskiej płaconej przez 
członków Polskiego Związku Piłki Nożnej  na rzecz PZPN w roku 2016.  
 
II. Zobowiązuje się Prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do przesłania w terminie do 
dnia 28 lutego 2016 roku wykazu członków zrzeszonych w danym Wojewódzkim ZPN na dzień 
1.01.2016 roku, celem naliczenia opłaty członkowskiej w prawidłowej wysokości. 
 
III. Realizację uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Departamentowi 
Finansowemu PZPN. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 
stycznia 2016 roku.  

 
                  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

21 
Uchwała nr I/21 z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przekazania klubom I i II ligi oraz Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej - dla 
klubów pozostałych klas rozgrywkowych, 

 wpływów z zakładów bukmacherskich 
w sezonie 2015/2016 

 
Na podstawie art.36  par. 1 pkt 2) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.1.Kwoty uzyskane przez PZPN od firm bukmacherskich, które zawarły ze Związkiem umowy na 
wykorzystywanie wyników spotkań ligowych rozgrywek III i IV ligi,  podlegają przekazaniu na 
rzecz klubów III i IV ligi w następujących proporcjach: 
 - dla klubów III ligi- 17,5% uzyskanej kwoty, 
 - dla klubów IV ligi – 12,5 % uzyskanej kwoty. 
2.Polski Związek Piłki Nożnej dokona przelewu kwot, o których mowa  w pkt I. ppkt 1. na konta 
poszczególnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, po otrzymaniu od firm bukmacherskich 
kwot wynikających z zawartych umów o wykorzystywanie wyników spotkań piłkarskich dot. 
rozgrywek III i IV ligi.  
3.Zobowiązuje się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do rozdysponowania kwot otrzymanych od 
PZPN w związku z realizacją pkt I. ppkt 1. i 2. niniejszej Uchwały dla celów związanych z 
rozgrywkami III i IV ligi na terenie działania poszczególnych WZPN. 
 
II.1.Kwoty pozostałe po przekazaniu sum, o których mowa w pkt I. ppkt 1. Wojewódzkim 
Związkom Piłki Nożnej oraz kwoty uzyskane przez PZPN od firm bukmacherskich, które nie  
zawarły ze Związkiem umów na wykorzystywanie wyników spotkań ligowych rozgrywek III i IV 
ligi,  podlegają przekazaniu na rzecz klubów I i II ligi w następujących proporcjach: 
 - dla klubów I ligi – 75% tych kwot, 
 - dla klubów II ligi – 25 % tych kwot. 
2. Polski Związek Piłki Nożnej dokona przelewu kwot, o których mowa w pkt II. ppkt 1.na  rzecz 
klubów I i II ligi po otrzymaniu od firm  bukmacherskich kwot wynikających z zawartych umów o 
wykorzystywanie wyników spotkań piłkarskich dot. rozgrywek I i II ligi. 
 
III. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz 
Dyrektorowi Departamentu Finansowego PZPN. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

22 
Uchwała nr I/22 z dnia 19 stycznia 2016  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.  Ustala się, iż dwumecz towarzyski Reprezentacji Polski Kobiet U-17: Polska-Irlandia, 
zaplanowany na 14 i 16 lutego 2016 roku zostanie rozegrany na stadionie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo. Organizatorem ww. spotkań jest Polski Związek 
Piłki Nożnej.  
 
II. Powierza się  Małopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację  dwumeczu  towarzyskiego 
Reprezentacji Polski U-16: Polska- Czechy, zaplanowanego na   15 i 17 marca 2016 roku. 
 
III. Powierza się Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej  organizację  meczu 
towarzyskiego Reprezentacji Polski  U-21: Polska- Finlandia, zaplanowanego na  23 marca 2016  
roku. 
 
IV. Powierza się Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej  organizację  meczu 
towarzyskiego Reprezentacji Polski  U-21: Polska- Białoruś, zaplanowanego na  26 marca 2016  
roku. 
 
V. Powierza się  Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Mistrzostw Europy do lat 17 
Elite Round, zaplanowanych  od 27 marca do 3 kwietnia 2016 roku. 
 
 
VI. Powierza Lubelskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację turnieju WU16 UEFA 
Development, zaplanowanego od 8 do 13 kwietnia 2016 roku. 
 
VII. Powierza  Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację turnieju 3 Nations Cup U-15 z 
udziałem reprezentacji: Polski, Słowacji i Finlandii,  zaplanowanego od 10  do 14  kwietnia 2016 
roku. 
 
VIII. Powierza się Zachodniopomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu 
barażowego do Mistrzostw Świata Reprezentacji Polski A w futsalu, zaplanowanego na   22 
marca 2016 roku. 
 
IX. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
  
X.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji 
dot. lokalizacji ww. meczów  reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez 
organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
XI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/23  z dnia 19 stycznia 2016  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie lokalizacji meczów towarzyskich Reprezentacji Narodowej Polski: Polska-

Serbia, Polska-Finlandia, Polska-Holandia i Polska-Litwa   
 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
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I. Ustala się, iż mecz towarzyski reprezentacji narodowej Polska – Serbia, zaplanowany  na 23 
marca 2016 roku zostanie rozegrany w Poznaniu.  
 
II. Ustala się, iż mecz towarzyski reprezentacji narodowej Polska – Finlandia, zaplanowany  na 26 
marca 2016 roku zostanie rozegrany we Wrocławiu.  
 
III. Ustala się, iż mecz towarzyski reprezentacji narodowej Polska – Holandia, zaplanowany  na 1 
czerwca 2016 roku zostanie rozegrany w Gdańsku.  
 
IV. Ustala się, iż mecz towarzyski reprezentacji narodowej Polska – Litwa, zaplanowany  na  6 
czerwca 2016 roku zostanie rozegrany w Krakowie.  
 
V. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 

 
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/24 z dnia 19 stycznia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  zmiany Uchwały nr 14/115  z dnia 29 września 2000 roku  

Prezydium Zarządu PZPN 
 
 

I.W pkt 1 Uchwały  nr 14/115  z dnia 29 września 2000 roku Prezydium Zarządu PZPN  

sformułowanie: „w wysokości 200zł/doba” zastępuje się sformułowaniem: „w wysokości 

250zł/doba”. 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 

tj. U nr 14/115 z 29.09.2000 r. 

zm. U. nr XIII/320 z 17.09.2009 r.  

zm. U nr X/170 z 12.10.2015 r. 

zm. U. nr I/24 z 19.01.2016 r. 

Uchwała nr 14/115 z dnia 29 września 2000 roku Prezydium Zarządu PZPN    

(tekst jednolity) 

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
1.Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. szkoleniowych zatwierdza się stawki dobowe w wysokości 

250 zł/doba  dla trenerów zatrudnianych na akcje szkoleniowe, trenerów asystentów, trenerów 

bramkarzy,  kierowników, fizjoterapeutów, video-analityków wszystkich zespołów 

reprezentacyjnych, o których  mowa w ust. 2, w tym młodzieżowych i juniorskich. 
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2.Z zastrzeżeniem treści pkt 3 i 4 niniejszej Uchwały ustala się, że przy poszczególnych 

reprezentacjach prowadzonych przez Departament Szkolenia i Rozgrywek Międzynarodowych 

PZPN: męskich: U-21,U-19, U-18, U-17, U-16, U-15, U-14; kobiecych: A, U-19, U-17, U-15; 

futsalu: A, U-21, juniorów oraz piłki plażowej pracuje sztab szkoleniowy w następującym składzie: 

 

 Trener 

 Trener asystent 

 Trener bramkarzy 

 Kierownik 

 Lekarz 

 Fizjoterapeuta 

 Video-analityk. 

 

3.Ustala się, że przy reprezentacji U21 może być zaangażowanych dwóch trenerów asystentów 

oraz dwóch fizjoterapeutów. 

 

4. Ustala się, że przy reprezentacji Polski w piłce plażowej w składzie sztabu szkoleniowego 

trener bramkarzy pełni jednocześnie rolę trenera asystenta. 

 

5. Zwrot kosztów podróży służbowych członków sztabów szkoleniowych odbywa się zgodnie z 

obowiązującą „Polityką podróży służbowych w PZPN”. 

 

6. Zastrzega się możliwość zmiany liczby członków sztabu szkoleniowego reprezentacji za zgodą 

Sekretarza Generalnego i Dyrektora Sportowego PZPN. 

 

7. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

            Prezes PZPN   
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Uchwała nr I/25 z dnia 19 stycznia 2016  roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  

Regulaminu Rozgrywek  o Mistrzostwo Polski Piłki Plażowej PZPN na sezon  2016 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo Polski Piłki Nożnej Plażowej PZPN na 
sezon 2016 w następującym brzmieniu:   

 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
O MISTRZOSTWO POLSKI PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ PZPN 

NA SEZON 2016 
 
 

1. CEL I ORGANIZATOR ROZGRYWEK 
 

Art. 1 
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1. Celem rozgrywek piłki nożnej plażowej jest wyłonienie Mistrzów Polski Seniorów, zdobywcy 

Pucharu Polski Seniorów, zdobywcy Superpucharu Polski Seniorów, wyłonienie 

Młodzieżowych Mistrzów Polski oraz Mistrzów Polski Kobiet jak również krzewienie idei Fair 

Play, rozwój oraz popularyzacja plażowej piłki nożnej na terenie Polski. 

 
2. Jedynym organizatorem rozgrywek piłki nożnej plażowej rangi mistrzowskiej w Polsce jest 

Polski Związek Piłki Nożnej i powołana przez Zarząd Związku Komisja Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. 

 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Art. 2 

 
1. Wszystkie rozgrywki w sezonie prowadzone są systemem jednorundowym. 

2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz 

w oparciu o obowiązujące przepisy gry w piłkę nożną plażową autoryzowane przez Komisję 

ds. Piłki Nożnej Plażowej FIFA. 

3. W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach FIFA oraz UEFA i 

nieokreślonych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy FIFA oraz 

UEFA. 

4. Rozgrywki w sezonie 2016 prowadzone są w kategoriach: seniorów, młodzieżowców i 

kobiet: 

a) rozgrywki seniorów: 

 rozgrywki o Mistrzostwo Polski – Ekstraklasa Piłki Nożnej Plażowej, I Liga Piłki 

Nożnej Plażowej, 

 rozgrywki o Puchar Polski – formułę na dany sezon ustala Komisja Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN, 

 mecz o Superpuchar Polski (PZPN zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji w 

sprawie organizacji Superpucharu Polski),  

b) rozgrywki młodzieżowe – jeden turniej o Mistrzostwo Polski oraz dodatkowo turnieje 
eliminacyjne w przypadku zgłoszenia się większej liczby drużyn, 

c) rozgrywki kobiet – jeden turniej o Mistrzostwo Polski oraz dodatkowo turnieje eliminacyjne 
w przypadku zgłoszenia się większej liczby drużyn. 

 
3. W sezonie 2016 rozgrywki Ekstraklasy będą składały się z czterech turniejów eliminacyjnych 

i rozgrywek finałowych. W każdym turnieju wezmą udział cztery zespoły według rankingu. Do 

rozgrywek finałowych awansuje sześć najlepszych zespołów wyłonionych w turniejach 

eliminacyjnych.  

4. Rozgrywki I ligi są prowadzone systemem turniejowym. W danym turnieju może 

uczestniczyć od 4 do 6 zespołów, a liczba turniejów jest uzależniona od liczby zgłoszonych 

zespołów. Do turnieju barażowego awansują 4 zespoły wyłonione w turniejach 

eliminacyjnych. Do turnieju barażowego o awans do Ekstraklasy nie może awansować 

zespół rezerw drużyny występującej w Ekstraklasie w sezonie 2016.  
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5. Turniej barażowy odbywa się z udziałem czterech zespołów I ligi wyłonionych w turniejach 

eliminacyjnych oraz dwóch zespołów, które zajęły miejsca nr 7-8 w Ekstraklasie.  

6. Turniej Pucharu Polski 2016 ma formułę otwartą. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn 

Komisja Futsalu i Piłki Plażowej ustali formułę rozgrywek.  

7. Rozgrywki młodzieżowe 2016 – w zależności od liczby zgłoszonych drużyn Komisja Futsalu i 

Piłki Plażowej ustali regulamin rozgrywek.  

8. Turniej finałowy kobiet 2016 ma formułę otwartą. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn 

Komisja Futsalu i Piłki Plażowej ustali regulamin rozgrywek.  

9. Od sezonu 2017 w turnieju o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej Kobiet będą brały 

udział 4 najlepsze drużyny z sezonu 2016 oraz 2 drużyny wyłonione w turniejach 

eliminacyjnych, rozgrywanych w 2017 roku. 

10. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2016 w rozgrywkach Ekstraklasy nie uzyska 

licencji na występowanie w rozgrywkach zostaje automatycznie relegowany do I ligi. Awans 

uzyska najwyżej sklasyfikowany zespół I ligi z sezonu 2015. 

 
 

Art. 3 
 

1. Rozgrywki prowadzą Departament Rozgrywek Krajowych PZPN oraz Komisja Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. 

2. Rozgrywki w piłce nożnej plażowej w sezonie 2016 prowadzone są w terminach, miejscach i 

na zasadach ustalonych i zatwierdzonych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

3. Harmonogramy rozgrywek poszczególnych turniejów zostaną ustalone przez Komisję ds. 
Piłki Plażowej PZPN w zależności od liczby zgłoszonych zespołów. 

 
 
 

Art. 4 
 
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Piłki Nożnej Plażowej zobowiązane są do wyznaczenia 

jednego przedstawiciela do kontaktu z organizatorem rozgrywek, czyli Komisją Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. Korespondencja z Komisją Futsalu i Piłki Plażowej PZPN prowadzona jest 

za pośrednictwem wyznaczonej osoby. 

 
2. Sędziów do prowadzenia zawodów Piłki Nożnej Plażowej wyznacza Kolegium Sędziów 

PZPN.  

 
3. Koszty delegowania sędziów i obserwatorów oraz zryczałtowane koszty podróży sędziów i 

obserwatorów regulowane są przez PZPN wg stawek obowiązujących dla sędziów Piłki 

Nożnej Plażowej ustalonych uchwałą Zarządu PZPN. 
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3. WYMOGI LICENCYJNE I WARUNKI UCZESTNICTWA DRUŻYN W ROZGRYWKACH 
 

Art. 5 
 
1. W rozgrywkach Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej w 2016 roku weźmie udział 8 drużyn, 

które uzyskały prawo gry w Ekstraklasie w wyniku rozgrywek Ekstraklasy i I ligi sezonu 

poprzedniego, dopełniły obowiązków licencyjnych oraz uiściły opłatę licencyjną. Drużyny 

Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej, uczestniczące w rozgrywkach sezonu 2016 muszą 

spełniać wymóg rejestracji stowarzyszeń lub klubów sportowych. 

 
2. Do rozgrywek Ekstraklasy, I ligi Piłki Nożnej Plażowej, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, 

Mistrzostw Polski Kobiet zostaną dopuszczone kluby, które złożą wypełnioną ankietę 

zgłoszeniową (dostępną na stronie internetowej PZPN) wraz z listą zawodników 

(maksymalnie 24 graczy) i osób funkcyjnych oraz dowód uregulowania opłaty licencyjnej w 

nieprzekraczalnym terminie podanym przez Komisję. 

 W sezonie 2016 obowiązują następujące opłaty: Ekstraklasa – 1000,00 PLN 

 I liga – 500,00 PLN 
 

 Puchar Polski – 300,00 PLN 
 

 Mistrzostwa Młodzieżowe (do 21 lat) – 500,00 PLN 
 

 Mistrzostwa Kobiet – 500,00 PLN 
 

 
3. Termin nadsyłania zgłoszeń drużyn na sezon 2016 upływa : 

  

 dla zespołów Ekstraklasy z dniem 31 maja 2016 r. 

 

 dla zespołów uczestniczących w Pucharze Polski z dniem 31 maja 2016 r. 

 

 dla pozostałych zespołów z dniem 31 maja 2016 r. 

Zgłoszenia przekazane po tym terminie nie będą uwzględniane. 
 

Art. 6 
 

1. W sezonie 2016 drużyna może liczyć od 12 do 24 zawodników oraz sztab szkoleniowy 

(manager, trener, kierownik, fizjoterapeuta z własnym wyposażeniem medycznym), zgodnie z 

wypełnioną i dostarczoną dokumentacją zgłoszeniową. 

2. W składzie zgłoszonej drużyny (w dwudziestce czwórce) może znajdować się dowolna liczba 

zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, jednakże w protokole meczowym 

może być zgłoszony jeden zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej. 

3. W turniejach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek. 

4. Do poszczególnych turniejów może być zgłoszonych minimum 8, a maksymalnie 12 

zawodników danej drużyny spośród 24 zgłoszonych do sezonu. 
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5. Listy zawodników (minimum 8, a maksymalnie 12) na poszczególne turnieje muszą być 

złożone w terminie ustalonym przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Pod rygorem 

niedopuszczenia do turnieju zawodnicy muszą posiadać ważne dokumenty tożsamości ze 

zdjęciem, aktualne badania lekarskie oraz polisy ubezpieczeniowe w zakresie NNW. Weryfikacja 

ww. dokumentów odbywa się przed rozegraniem pierwszego spotkania danej drużyny w turnieju. 

6. W trakcie sezonu 2016 zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Udział zawodnika 

w meczu innej drużyny będzie traktowany jak udział w zawodach zawodnika nieuprawnionego do 

gry. W takim wypadku zawody zostaną zweryfikowane jako przegrane 0:5 na niekorzyść tej 

drużyny, a sam zawodnik ukarany dyskwalifikacją w sezonie 2016. Wyjątkiem od tej zasady są 

zawodnicy z drużyn występujących wyłącznie w rozgrywkach Pucharu Polski, które mogą 

posiadać w składzie maksymalnie dwóch zawodników reprezentujących inne drużyny w 

rozgrywkach mistrzowskich. 

7. Do jednego meczu drużyna przystępuje w składzie 12-osobowym,  w tym dwóch bramkarzy i 

dziesięciu zawodników z pola. 

8. Zawody nie mogą być rozpoczęte przy mniejszej niż 5 liczbie zawodników danej drużyny 

(jeden bramkarz oraz 4 zawodników z pola). 

9. Weryfikację uprawnień i liczby zawodników zgłoszonych do meczu przeprowadza biuro 

organizatora turnieju oraz sędziowie prowadzący dane spotkanie.  

10. Do protokołu meczowego może być wpisanych maksymalnie 12 zawodników oraz 3 osoby 

funkcyjne.  

11. W najwyższej klasie rozgrywkowej nie mogą występować dwie lub więcej drużyn z tego 

samego klubu. 

12. Zawodnik, który był dwukrotnie wpisany do protokołu meczowego pierwszego zespołu nie 

może rozgrywać meczu w drugim zespole tego samego klubu. Zawodnik z drugiego zespołu nie 

może występować w pierwszym zespole w danym sezonie. 

 
Art. 7 

  
1. Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako przegrane 

0:5 na niekorzyść drużyny: w składzie której występował co najmniej jeden zawodnik, u 
którego stwierdzono pozytywny wynik badań antydopingowych lub odmówił poddania się 
badaniom; która nie stawi się na zawodach lub w jej barwach wystąpił nieuprawniony 
zawodnik oraz w przypadku innych naruszeń przepisów związkowych. 

  
2. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 

walkowerem. 
 
3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika korzystniejszego wyniku aniżeli walkower – 

utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 
 
 

Art. 8  
 
1.  Drużyny uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej plażowej zobowiązane są:  

 
a) przestrzegać przepisów gry w piłkę nożną plażową oraz innych regulaminów Polskiego 

Związku Piłki Nożnej  oraz Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 
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b) przestrzegać zasad Fair Play, 

c) wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 

d) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 
organizowanych przez PZPN oraz Komisję Futsalu i Piłki Plażowej. 

 2. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego 
wyniku: 

 
 a) 3 punkty z zwycięstwo, 
 b) 2 punkty za zwycięstwo po dogrywce, 
 c) 1 punkt za zwycięstwo po rzutach karnych, 
 d) 0 punktów za spotkanie przegrane.  
 
 
 

4. DYSCYPLINA, RANKING SEZONU, UPRAWNIENIA 
 

Art. 9  
 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 
regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 
organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców wówczas spotkanie to zostanie 
dokończone (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrane od początku (gdy nie zostało 
rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie nieprzekraczającym 24 godzin. 

  
2.  Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest Komisja 

Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 
  
3. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN decyzji 

o rozegraniu w nowym terminie meczów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie 
wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, dla meczów rozgrywanych 
w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN  oraz Komisji 
Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

 
4.  W przypadku podjęcia przez właściwe organy Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN decyzji 

o dokończeniu meczów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry, mecze 
dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  

 
 a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie meczu, z zaliczeniem 
 wyniku uzyskanego do momentu przerwania meczu, 
 

b) zespoły przystępują do dokańczania meczów w składach liczbowych z uwzględnieniem 
wykluczeń dokonanych w meczach przerwanych, 
 
c) w meczach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w 
danej drużynie, zgłoszeni w terminie rozpoczęcia meczów, poza zawodnikami:  
 

 którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych meczów w związku z otrzymaniem 
czerwonej kartki,  

 

 którzy nie byli w trakcie meczów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego 
barwach występują w chwili dokańczania zawodów, 
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 którzy odbywali w trakcie meczów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu 
ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn, 

  
d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania meczów, otrzymał liczbę 
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji, lub na którego nałożono 
obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w 
dokończonych meczach.  

 
 

Art. 10 
  

1. Zawodnik, który w trakcie zawodów danego turnieju otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostaje 
automatycznie ukarany: 

 

 przy drugim ostrzeżeniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 przy czwartym i każdym kolejnym ostrzeżeniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu. 

 

 

2. Zawodnik ukarany czerwoną kartką opuszcza plac gry, zostaje odesłany na trybuny i nie może 
uczestniczyć w danym meczu. Dodatkowo jego drużyna ukarana zostaje 2 minutową grą w 
osłabieniu. Liczba zawodników w takim przypadku zostaje pomniejszona o jednego gracza. 
Po upływie 2 minut kary, drużyna uzupełnia skład do 4 zawodników w polu oraz jednego 
bramkarza. Uzupełnienie może nastąpić przed upływem 2 min, jeżeli zostanie zdobyta 
bramka; obowiązują wtedy poniższe zapisy: 

 

 jeżeli drużyna gra w 5-osobowym składzie przeciwko drużynie, która ma 4 zawodników i 
drużyna z większą liczbą zawodników zdobędzie bramkę, to drużyna grająca w 4-
osobowym składzie może uzupełnić go do 5 zawodników, 

 

 jeżeli obie drużyny grają z 3 lub 4 zawodnikami na polu gry i bramka zostaje zdobyta, to 
obie drużyny kontynuują grę z tą samą liczbą zawodników, 

 

 jeżeli drużyna gra w 5-osobowym składzie przeciwko drużynie grającej w 3-osobowym 
składzie, lub drużyna gra w 4-osobowym składzie przeciwko drużynie grającej w 3-
osobowym składzie, i drużyna z większą liczbą zawodników zdobędzie bramkę, to 
drużyna grająca w 3-osobowym składzie może go uzupełnić o 1 zawodnika, 

 

 jeżeli bramka została zdobyta przez drużynę grającą z mniejszą liczbą zawodników, to 
gra jest kontynuowana bez uzupełnienia liczby zawodników. 

 

3. W przypadku ukarania czerwonymi kartkami równolegle dwóch zawodników tej samej drużyny 
przebieg kary odbywa się jak w pkt. 2, art. 10. Jeśli, natomiast, ukaranych równolegle 
zawodników tej samej drużyny będzie trzech, sędzia przerywa zawody i przyznaje walkower 
drużynie w której w danej chwili na boisku jest większy  
i prawidłowy skład osobowy. Dopuszczone jest, aby drużyna ukarana karą 2 minut grała w 
minimalnym składzie osobowym 1 bramkarz +2 zawodników z pola . 
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4. Minimalna liczba zawodników drużyny dopuszczonej do dalszego udziału w turnieju to 5 osób 
(czterech zawodników z pola oraz jeden bramkarz). Jeśli liczba ta jest mniejsza, zespół 
zostaje automatycznie wykluczony z turnieju. Dotyczy to przypadku kar, kontuzji i innych 
przypadków losowych. 

 

5. Każde ukaranie zawodnika czerwoną kartką będzie rozpatrywane przez Komisję Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN na koniec każdego dnia trwania turnieju lub w przypadku gdy drużyna, w 
której szeregach występuje ukarany zawodnik gra więcej niż jeden mecz w ciągu dnia, 
bezpośrednio po danym meczu. 

Art. 11  
 

1.  Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca 
cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek sezonu 2016 w piłce 
nożnej plażowej, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie 
jak najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub 
delegata Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, podjęcie przez Komisję Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN decyzji o pozbawieniu drużyny zdobytych punktów i bramek w konkretnym 
meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego.  

 

2.  Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w 
przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu. 

  

3.  Odwołania od decyzji dyscyplinarnych Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN rozpoznaje 
Komisja Dyscyplinarna PZPN na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym 
PZPN. 

 
 

Art. 12 
 

1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich 
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek. 

 
2. Oprócz wywalczonych miejsc w poszczególnych rozgrywkach drużynom w sezonie 2016 

będą przyznawane punkty do rankingu, prowadzonego dla potrzeb statystycznych. 
 
3. Punktacja rankingowa za udział w:  
 a) Mistrzostwach Polski,  
 b) Pucharze Polski,  
 c) Superpucharze Polski  
 oraz nagroda punktowa Fair Play stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
 
 
 
 

Art. 13 
  

1.  Każda drużyna jest odpowiedzialna za dostarczenie listy zawodników do Komisji Futsalu i 
Piłki Plażowej PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w drużynie. 

 
2.  Każda drużyna jest w pełni odpowiedzialna za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz 

za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 
 
3.   Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 
 
4.  Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie lub kartę zdrowia sportowca.  
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5. ORGANIZACJA ZAWODÓW 
 

Art. 14 
  

1.  Zawody w piłce nożnej plażowej mogą być rozgrywane tylko na boiskach uznanych przez 
Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako spełniające wszystkie wymagane warunki do 
rozgrywania na nich meczów rangi mistrzowskiej. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za 
przygotowanie boiska do rozgrywek.  

  

2.  Drużyny są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków 
oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia. 

 

3.  Organizator zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i 
po meczu. Organizator może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na 
obiekcie, a także może być ukarany dyscyplinarnie. 

 

4. Każda drużyna zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 
zagrożeniami. Polisa ubezpieczeniowa musi pokrywać wszelkie zagrożenia związane z jego 
uczestnictwem w rozgrywkach. 

 
5. Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji turniejów na danym szczeblu są dostępne w 

formie załącznika do niniejszego regulaminu. 
 
 

 
 

Art. 15 
  

1.  Organizator zawodów oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na boisku zobowiązany 
jest do:  

 
  a)  zawarcia polisy ubezpieczeniowej na zagrożenia związane z organizowaniem meczu. 

Polisa ta musi zawierać odpowiedzialność cywilną organizatora, zapewniającą 
poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, przedmiotów, a 
także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności, za które odpowiada organizator.  

 
  b)  zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również możliwości łatwego opuszczenia 

jej,  
 
  c)  zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące, ewentualnie stojące),  
 
  d) powołania kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby 

porządkowych/stewardów, przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez 
masowych, zapewnienie wolontariuszy do podawania piłek, 

  
  e)  zadbania o pełną fachową informację, 
  
 f) zapewnienia fachowego prowadzenia zawodów przez spikera zaakceptowanego przez 

Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 
  
 g) spełnienia podstawowych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim 

(urządzenia sanitarne, szatnie, bufety, itp.),  
 
 h) zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej oraz stworzenia warunków do badań 

antydopingowych u zawodników,  
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 i) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników 
rezerwowych,  

 
 j) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej 

stacji posiadającej prawa telewizyjne,  
 
 k) wydania akredytacji prasowych po uprzednim wystąpieniu w formie pisemnej przez 

zainteresowane osoby lub podmioty do organizatora imprezy. Przy czym organizator ma 
prawo odmowy wydania takiej akredytacji osobom lub podmiotom, co do których będzie miał 
uzasadnione zastrzeżenia. Ilość wydawanych akredytacji jest ograniczona, 

 
 l) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz 

umożliwienie im korzystania ze środków łączności (internet). 
  
2.  Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na 

Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązuje się drużyny do:  
 
 a) przestrzegania zakazu wywieszania wokół boiska flag i haseł o treści obelżywej, 

wulgarnej, prowokacyjnej, rasistowskiej oraz odwołującej się do ideologii faszystowskiej, 
nazistowskiej lub komunistycznej oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków 
widowni. W razie nieprzestrzegania powyższego, przedstawiciele Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN (obserwator i delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie 
dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,  

 
b) stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 
informowanie o tych osobach Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.  
 
 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

Art. 16  
 

1.  Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się w formie pisemnej do Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w czasie do 6 godzin po 
zakończeniu zawodów. 

  
2.  Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego. 
 
3.  Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch 

żółtych kartek mogą być rozpatrywane jedynie wtedy, gdy sędzia popełnił błąd polegający na 
ukaraniu niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie 
rażącego błędu sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN. 

 
4. Odwołania od decyzji regulaminowych Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN rozpoznaje 

Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na zasadach określonych w 
Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 
 

Art. 17 
 

1.  Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie lub kierownicy ekip obu drużyn zobowiązani są 
do wręczenia sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień 
Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z 
wyszczególnieniem ich imion, nazwisk, numerów PESEL oraz numerów na koszulkach.  

 
2.  Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po 

zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół 
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„Gospodarzy” wita się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z 
zawodnikami „Gości”. Komisja Futsalu i Piłki Plażowej ustala, która drużyna jest 
„Gospodarzem”, a która „Gościem” w danym meczu. 

 
3. Podczas meczu, na ławkach dla zawodników rezerwowych może zasiadać wyłącznie 3 

oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym opiekun medyczny drużyny oraz 7 zawodników 
rezerwowych. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego.  

 
4. Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i przekazuje je obecnemu na turnieju 

delegatowi Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 
 
 

Art. 18 
  

1.  Zawodnicy występujący w rozgrywkach organizowanych przez Komisję Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN, w miarę możliwości powinni mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące 
przez cały sezon 2016 

 Do formularza zgłoszeniowego drużyna zobowiązana jest wpisać kolory 3 kompletów strojów 
(w tym jednego ciemnego i jednego jasnego), z których będzie korzystać w sezonie 2016. 

  
2.  Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco: 
  
 a) każda drużyna na 3 dni przed turniejem musi przedstawić kolorystykę strojów Komisji 

Futsalu i Piłki Plażowej PZPN (jeden zestaw jasny, jeden zestaw ciemny). Stroje muszą być 
jednolite dla całej drużyny oprócz bramkarzy, tzn. koszulki poszczególnych zawodników 
muszą być jednego koloru i spodenki poszczególnych zawodników także muszą być jednego 
koloru. Kolor koszulki bramkarza musi kontrastować z koszulkami zawodników z pola. Przed 
każdym meczem organizator zweryfikuje kolory strojów przeciwnych drużyn. Drużyna 
określona jako „gospodarz meczu” ma prawo wyboru koloru stroju. Drużyna określona przez 
organizatora jako „gość” musi dostosować swoją kolorystykę stroju do wyboru „gospodarza”. 
Wytypowanie roli „gospodarza i gościa” zawodów powinno odbywać się przy pisaniu 
harmonogramu rozgrywek danego turnieju, 

 
 b) zawodnicy grają boso lub w miękkich ściągaczach, 
 
 c) zakazane jest posiadanie podczas trwania meczu wszelkiego rodzaju łańcuszków, 

wisiorków, opasek, obrączek, pierścionków, kolczyków itp., 
 
  d)  strój musi być schludny i odpowiedni do rangi zawodów, 
 
  e)  wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w strojach zawodników weryfikują sędziowie 

prowadzący zawody. 
 
3.  Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 

sędziowskim.  
 
4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.  
 
 

Art. 19 
 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Futsalu i Piłki Plażowej oraz 
Zarządowi PZPN.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
            
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Załącznik nr 1 
 

 
 Punktacja do drużynowego rankingu sezonu 2016 przedstawia się następująco: 
 
 
 

 
 Mistrzostwa Polski: 
 

    I miejsce - 220 pkt. 

    II miejsce - 180 pkt. 

    III miejsce - 160 pkt. 

    IV miejsce - 140 pkt. 

    V miejsce - 120 pkt. 

    VI miejsce - 100 pkt. 

    VII miejsce - 80 pkt. 

    VIII miejsce - 60 pkt. 

    IX miejsce - 50 pkt. 

    X miejsce - 40 pkt. 

    XI miejsce - 30 pkt. 

    XII miejsce - 20 pkt. 

    miejsce XIII i niższe - 10 pkt. 

 Puchar Polski: 
 

    I miejsce - 120 pkt. 

    II miejsce - 100 pkt. 

    III miejsce - 80 pkt 

    IV miejsce - 60 pkt. 

    V miejsce - 50 pkt. 

    VI miejsce - 40 pkt. 

    VII miejsce - 30 pkt. 

    VIII miejsca - 20 pkt 

    miejsca od IX do XVI - 10 pkt. 

   

  Superpuchar Polski: 
 

    zwycięzca otrzymuje 40 pkt. 

    przegrany otrzymuje 20 pkt. 
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 Fair Play: 
 

Drużyna wytypowana przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej jako drużyna grająca Fair Play 
otrzymuje 10 pkt do rankingu. 
 
 

26 
Uchwała  nr  I/26  z dnia 19 stycznia 2016  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  22 lutego 2016 
roku w Warszawie.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr I/27  z dnia  19 stycznia 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie powołania trenera Reprezentacji Polski Kobiet A w Futsalu  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I.Powołuje się Pana  Wojciecha Weissa na  funkcję trenera  Reprezentacji Polski Kobiet A w 
Futsalu. 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

28 
Uchwała  nr I/28  z dnia  19 stycznia 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przekazania kwoty 50.000 PLN  pochodzącej z kary finansowej wymierzonej przez 

Komisję Licencyjną Klubowi Górnik Zabrze SSA na rzecz Fundacji Górnika Zabrze 
 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Po rozpatrzeniu wystąpienia Klubu Górnik Zabrze SSA z dnia 29 maja 2015 roku, 
uwzględniając fakt  uregulowania na rzecz PZPN przez ww. Klub kary finansowej nałożonej 
decyzją nr 1 Komisji ds. Licencji Klubowych  z dnia 7 grudnia 2014 roku (utrzymaną decyzją nr 1 
Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN z dnia 22 stycznia 2015 )  - Zarząd PZPN 
wyraża zgodę na przekazanie części ww. kary finansowej   w wysokości  50.000 PLN na rzecz 
Fundacji Górnika Zabrze  z przeznaczeniem na szkolenie  oraz propagowanie idei sportu wśród 
dzieci  i młodzieży . 
 
II. Zobowiązuje się władze Fundacji Górnika Zabrze do przekazania Polskiemu Związkowi Piłki 

Nożnej szczegółowego rozliczenia  wydatkowania środków finansowych, o których mowa w pkt I 

wraz  z uwierzytelnionymi dokumentami źródłowymi poniesionych kosztów. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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29 
Uchwała  nr I/29  z dnia  19 stycznia 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny na rzecz M.U.K.S. Kosa Konstancin 

 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W uwzględnieniu treści pisma Wiceprezesa PZPN ds. szkoleniowych – Pana Romana 
Koseckiego z dnia 26 listopada 2015 roku – Zarząd PZPN wyraża zgodę na zawarcie umowy i 
przekazanie na rzecz M.U.K.S. Kosa Konstancin z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie  - 
darowizny w wysokości 60.000 PLN  z przeznaczeniem na działalność statutową ww. Klubu.  
 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/30 z dnia 19 stycznia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży oraz cen biletów na mecz towarzyski 

Polska-Serbia, w dniu  23 marca 2016 roku” 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.   Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży oraz ceny biletów na mecz towarzyski  Polska-Serbia 
w dniu 23 marca 2016  roku”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

31 
Uchwała nr I/31 z dnia 19 stycznia 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży oraz cen biletów na mecz towarzyski 
Polska-Finlandia, w dniu   26 marca 2016 roku” 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.   Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży oraz ceny biletów na mecz towarzyski  Polska-
Finlandia  w dniu 26 marca 2016 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 

 


