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Uchwała  nr V/92 z dnia 24 maja 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu  24.05.2016 roku 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 24.05.2016 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

93 
Uchwała nr  V/93 z dnia 24 maja 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie sprawozdania finansowego PZPN za rok 2015 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:   
 
I. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dyrektora Departamentu Finansowego PZPN oraz opinią 
biegłego rewidenta przyjmuje się  sprawozdanie finansowe PZPN za rok 2015, stanowiące 
załącznik do niniejszej Uchwały.   
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

94 
Uchwała nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia regulaminu 

programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne 
 
 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin programu PRO Junior System na sezon 2016/2017 i następne w 
następującym brzmieniu: 
 

Regulamin Programu PRO Junior System na sezon 2016/2017 i następne 
 
 

Art. 1 
Cele i założenia Programu 

 
1. Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach Ekstraklasy, I 

ligi i II ligi poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności 
wychowanków, w pierwszej drużynie swojego klubu.  
 

2. Program polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników 
kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich oraz 
rozgrywek reprezentacyjnych.  
 

3. Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich danego sezonu oraz turniejów 
reprezentacyjnych, kluby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo. 
 

4. W programie uczestniczą kluby Ekstraklasy, I i II ligi  
 
 
 
 



Art. 2 
Definicje  

 
W rozumieniu niniejszej uchwały:  
 

1) Akademia klubowa – ośrodek szkoleniowy klubu lub ośrodek szkoleniowy zależny od 
klubu, w którym prowadzone są zajęcia doskonalące grę w piłkę nożną dla juniorów 
klubu; 
 

2) Dodatkowy czas gry – doliczone przez Sędziego dodatkowe minuty do 
Regulaminowego czasu gry; 
 

3) Druga drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych 
rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN, w niższej klasie rozgrywkowej 
niż pierwsza drużyna; 
 

4) Klasyfikacja – tabela z punktacją klubów uczestniczących w Programie; 
 

5) Kluby zdegradowane – kluby zdegradowane do niższych klas rozgrywkowych ze 
względu na: 

 Zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, 

 Decyzję podjętą przez Komisję Dyscyplinarną, 

 Nie spełnienie wymagań licencyjnych; 
 

6) Młodzieżowiec – zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku 
kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 rok 
życia oraz zawodnik młodszy. 
 
Przykład: w sezonie 2016/2017 za młodzieżowca może być uważany zawodnik urodzony 
w 1996 roku lub później - w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie 
sezonu rozgrywkowego (2017), ukończył on nie więcej niż 21 lat. 
Przykład: w sezonie 2016/2017 za młodzieżowca nie może być uważany zawodnik 
urodzony 20 grudnia 1995 roku - w roku kalendarzowym, w którym następuje 
zakończenie sezonu rozgrywkowego (2017), zawodnik ukończy 22 lata (pomimo tego, że 
zawodnik osiągnie ten wiek już po zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2016/2017); 
 

7) Oficjalny mecz – mecz rozegrany w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich 
organizowanych przez PZPN w ramach następujących klas rozgrywkowych: 

 Ekstraklasy, 

 I ligi, 

 II ligi; 
 

8) Oficjalny mecz reprezentacji – mecz rozegrany przez Reprezentację A w ramach 
oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA lub FIFA, w 
ramach: 

 Eliminacji do mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Europy, 

 Eliminacji do mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Świata; 
 

9) Oficjalny mecz reprezentacji młodzieżowej - mecz rozegrany przez Reprezentację 
młodzieżową w ramach oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez 
UEFA lub FIFA, w ramach: 

 Młodzieżowych Mistrzostw Europy U-17, U-19, 

 Młodzieżowych Mistrzostw Świata U-17 oraz U-20; 
 

10) Oficjalny mecz reprezentacji U-21 – mecz rozegrany przez Reprezentację U-21 w 
ramach oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA, w 
ramach Eliminacji do mistrzostw Europy U-21 oraz Mistrzostw Europy U-21; 



 
11) Okres szkolenia w klubie – okres, w którym zawodnik jest zarejestrowany w akademii 

klubowej lub w jednej z następujących drużyn klubu: 

 Zespoły młodzieżowe (w kategorii: młodzików młodszych, młodzików, trampkarzy 
młodszych, trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów), 

 Drugiej drużynie, 

 Pierwszej drużynie; 
 

12) Pierwsza drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych 
rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN, w najwyższej możliwej, dla 
danego klubu, klasie rozgrywkowej; 
 

13) Program – Program Promowania i Wspierania Jakości Szkolenia w Klubach; 
 

14) Przerwa - okres, w którym zawodnik nie był zarejestrowany w żadnym klubie lub był 
szkolony w innym klubie na zasadzie transferu lub wypożyczenia; 
 

15) Punktacja końcowa – finalna punktacja dla klubów uczestniczących w Programie, na 
podstawie której przyznawane są nagrody finansowe dla uczestników; 
 

16) Regulaminowy czas gry – dwa równe 45-minutowe okresy gry, w trakcie których 
rozgrywany jest Oficjalny mecz; 
 

17) Reprezentacja – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca Rzeczpospolitą Polską w 
oficjalnych meczach reprezentacji A, powoływana przez selekcjonera reprezentacji A, w 
której mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie; 
 

18) Reprezentacja młodzieżowa – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca 
Rzeczpospolitą Polską w oficjalnych meczach młodzieżowych reprezentacji Polski 
powoływana przez selekcjonera, w której mogą występować wyłącznie zawodnicy 
posiadający obywatelstwo polskie. W Programie rozpatrywane będą Oficjalne mecze 
następujących reprezentacji młodzieżowych: 

 U-20, 

 U-19, 

 U-17; 
 

19) Reprezentacja U-21 – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca Rzeczpospolitą 
Polską w oficjalnych meczach reprezentacji U-21, powoływana przez selekcjonera 
reprezentacji U-21,  w której mogą występować wyłącznie zawodnicy do 21 roku życia 
oraz posiadający obywatelstwo polskie; 
 

20) Rozegrane minuty meczu w dodatkowym czasie gry – liczba minut rozegranych w 
Dodatkowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria 
Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w 
postaci elektronicznej w bazie danych PZPN; 
 

21) Rozegrane minuty meczu w regulaminowym czasie gry – liczba minut rozegranych w 
Regulaminowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria 
Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w 
postaci elektronicznej w bazie danych PZPN; 
 

22) Wychowanek – Młodzieżowiec zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres 
trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 rokiem życia (lub 
rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12 rok życia) i 21 rokiem życia 
(lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21 rok życia). 



Przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2016/2017 może być 
uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od rozpoczęcia sezonu 
2013/2014 do zakończenia sezonu 2015/2016, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe. 
 
Przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2016/2017 może być 
uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2012/2013, następnie 
nie był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu 
lub wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie od sezonu 
2014/2015, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe. 
Przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2016/2017 może być 
uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od początku sezonu 
2014/2015 do końca sezonu 2015/2016. 
Przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2016/2017 może być 
uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2013/2014, następnie 
nie był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu 
lub wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie w sezonie 
2015/2016. 
 

23) WZPN – Wojewódzki Związek Piłki Nożnej; 
 

24) Zespół młodzieżowy – drużyna juniorska piłki nożnej, reprezentująca klub w 
rozgrywkach juniorskich organizowanych przez PZPN lub WZPN. 
 

 
Art. 3 

 
Kryteria oceny i metodyka przyznawania klubom punktów, zasady klasyfikowania i 

nagradzania klubów  
 

1. Podstawowe kryterium oceny wykorzystania Młodzieżowców i Wychowanków w 
pierwszych drużynach przez kluby Ekstraklasy, I ligi i II ligi stanowią minuty rozegrane w 
ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich organizowanych przez PZPN. 
 

2. Dodatkowym kryterium oceny wykorzystania Młodzieżowców i Wychowanków stanowią 
minuty rozegrane w ramach Oficjalnych meczów reprezentacji A, U-21 oraz reprezentacji 
młodzieżowych. 
 

3. Punkty za rozegrane minuty w Regulaminowym czasie gry Młodzieżowców i 
Wychowanków w Oficjalnych meczach klubowych oraz Oficjalnych meczach reprezentacji 
A, U-21 i w meczach na turnieju mistrzowskim rozgrywanych przez reprezentacje 
młodzieżowe są przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 
 

1) x1 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Młodzieżowca w 
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub w Oficjalnym meczu reprezentacji U-
21 i reprezentacji młodzieżowej, 
 

2) x2 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w 
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub w Oficjalnym meczu reprezentacji U-
21 i reprezentacji młodzieżowej, 
 

3) x3 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Młodzieżowca w 
Oficjalnym meczu reprezentacji A, 
 

4) x4 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w 
Oficjalnym meczu reprezentacji A. 
 



Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym 
czasie gry w Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi lub II ligi, otrzyma 10 punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym 
czasie gry w Oficjalnym meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej 
otrzyma 10 punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym 
czasie gry w Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi lub II ligi, otrzyma 20 punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym 
czasie gry w Oficjalnym meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej, 
otrzyma 20 punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym 
czasie gry w Oficjalnym meczu reprezentacji A, otrzyma 30 punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym 
czasie gry w Oficjalnym meczu reprezentacji A, otrzyma 40 punktów. 
 

4. Każdy Młodzieżowiec lub Wychowanek wchodzący na boisko w Dodatkowym czasie gry, 
niezależnie od długości doliczonego czasu gry otrzymuje punkty jak za jedną minutę 
Regulaminowego czasu gry. 
 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu Ekstraklasy, I ligi lub II ligi otrzyma 1 punkt. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu Ekstraklasy, I ligi lub II ligi otrzyma 2 punkty. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej otrzyma 1 punkt. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej otrzyma 2 punkty. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu reprezentacji otrzyma 3 punkty. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu reprezentacji A otrzyma 4 punkty. 

 
5. Każdy Młodzieżowiec i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz 5 

meczów w Oficjalnym meczu rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez niego minuty 
zostały uwzględnione w Punktacji końcowej. 
 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 5 meczach i rozegrał łącznie 
290 minut spełnia wymagania Programu i punkty za jego występy zostaną uwzględnione 
w Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 6 meczach i rozegrał łącznie 
260 minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 270 minut) i 
punkty za jego występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 4 meczach i rozegrał łącznie 
280 minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 5 meczów) i 
punkty za jego występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej. 

 
6. Kluby Zdegradowane lub które wycofały się z rozgrywek tracą uprawnienie do 

uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji. 
 

Przykład: W przypadku, gdy Klub X zajął w Punktacji końcowej miejsce premiowane 
nagrodą finansową, ale został zdegradowany, Punktacja końcowa zostaje zaktualizowana 
i nagrody finansowe zostaną przydzielone dla kolejnych klubów, które nie zostały 
zdegradowane i zajęły po aktualizacji miejsca premiowane nagrodą finansową. 

 
7. Minuty rozgrywane przez Młodzieżowców i Wychowanków w ramach rozgrywek 

reprezentacyjnych rozgrywanych w przerwie letniej pomiędzy sezonami ligowymi są 
wliczane do Punktacji końcowej następnego sezonu. Punkty za grę naliczane są 



zawodnikowi tylko w momencie, gdy zarówno w dniu rozgrywania meczów, jak również w 
nowym sezonie będzie zarejestrowany w tym samym klubie uczestniczącym w 
Programie. 
 
Przykład: klub, który zarejestrował Młodzieżowca lub Wychowanka przed Mistrzostwami 
Europy w 2016 roku, otrzyma punkty za rozegrane przez niego minuty na turnieju 
mistrzowskim reprezentacji A w czerwcu 2016 roku w punktacji za sezon 2016/2017, tylko 
w przypadku, gdy zawodnik będzie zarejestrowany w klubie w sezonie 2016/2017 i 
rozegra przynajmniej 270 minut oraz zagra w minimum 5 meczach sezonu 2016/2017. 
Przykład: klub, który zarejestrował jako nowego zawodnika Młodzieżowca lub 
Wychowanka w lipcu 2016 roku, nie otrzyma punktów za rozegrane przez niego minuty 
na turnieju mistrzowskim reprezentacji A z czerwca 2016 roku w punktacji za sezon 
2016/2017. 

 
8. W Klasyfikacji nie są uwzględniane rozegrane minuty w meczach barażowych o udział w 

rozgrywkach danej klasy. 
 
 

Art. 4 
Klasyfikacja 

 
1. Klasyfikacja jest prowadzona odrębnie dla każdej klasy rozgrywkowej tj. Ekstraklasy, I i II 

ligi. 
 

2. Klasyfikacja za rozegrane minuty jest aktualizowana na bieżąco po rozegranych meczach 
i prezentowana na stronie internetowej wskazanej przez PZPN. 

 
3. Każdy klub może zgłosić do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, zastrzeżenia co 

do liczby przyznanych punktów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego meczu. 
 

4. Klasyfikacja końcowa ogłaszana jest nie później niż 10 dni po zakończeniu rozgrywek 
danej klasy. 

 
 

Art. 5 
Nagrody finansowe 

 
1. Pula nagród w Programie wynosi łącznie 10.000.000,00- zł brutto na sezon, z czego na 

nagrody dla klubów poszczególnych klas rozgrywkowych zostanie przeznaczone: 
1) Kluby Ekstraklasy  – 3.000.000,00- zł brutto, 
2) Kluby I ligi   – 4.500.000,00- zł brutto, 
3) Kluby II ligi   – 2.500.000,00- zł brutto. 

 
2. Kluby, które zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji końcowej klubów Ekstraklasy otrzymają 

nagrody w wysokości: 
1) 1 miejsce   – 1.400.000,00- zł brutto, 
2) 2 miejsce   – 1.000.000,00- zł brutto, 
3) 3 miejsce   –    600.000,00- zł brutto. 

 
3. Kluby, które zajmą miejsca 1-5 w klasyfikacji końcowej klubów I ligi, otrzymają nagrody w 

wysokości: 
1) 1 miejsce   – 1.300.000,00- zł brutto, 
2) 2 miejsce   – 1.100.000,00- zł brutto, 
3) 3 miejsce   –    900.000,00- zł brutto, 
4) 4 miejsce   –    700.000,00- zł brutto. 
5) 5 miejsce   –    500.000,00- zł brutto. 

 



4. Kluby, które zajmą miejsca 1-5 w klasyfikacji końcowej klubów II ligi, otrzymają nagrody w 
wysokości: 

1) 1 miejsce   – 750.000,00- zł brutto, 
2) 2 miejsce   – 625.000,00- zł brutto, 
3) 3 miejsce   – 500.000,00- zł brutto, 
4) 4 miejsce   – 375.000,00- zł brutto, 
5) 5 miejsce   – 250.000,00- zł brutto. 

 
5. Wypłata nagród nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu 

obciążeniowego. 
 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2016 r. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

95 
Uchwała  nr V/95  z dnia 24 maja 2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie  przyjęcia systemu   Unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i 
młodzieży w piłce nożnej 

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
  
I.Przyjmuje się system Unifikacji organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i 
młodzieży piłkarskiej w Polsce, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

96 
Uchwała nr V/96 z dnia 24 maja  2016  roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały  

nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej 

Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi 
kobiet 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Uchwale nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 
licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej  Ekstraklasy, I, II, III ligi, 
Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet par. 10 ust. 1 otrzymuje 
nowe, następujące brzmienie: 
 
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie lub przedłużenie licencji trenera Ekstraklasy, I, II, III ligi, 
CLJ,  Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet składa do Zespołu Kształcenia i 
Licencjonowania Trenerów PZPN – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN 
dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  - wniosek, na obowiązującym formularzu PZPN, 
zawierający w szczególności: 

a.  imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, 
telefon i E-mail wnioskodawcy, 

b.  określenie wykształcenia specjalistycznego wnioskodawcy, określenie stażu 
zawodowego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w 
jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód,   

c.  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystania z pełni praw publicznych, 

d.  zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych 
PZPN obowiązków trenera piłki nożnej,    

e. datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.  

http://www.pzpn24.pzpn.pl/


 
 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
  



 

 
t.j.U.nr VI/115 z dnia 24.06.2014 r. 
zm. U nr I/6 z dnia 22.01.2015 r. 
zm. U nr VI/91 z dnia 13.05.2015 r. 
zm.U.nr VII/104 z dnia 8.06.2015 r. 
zm.U.nr IV/80 z dnia 27.04.2016 r. 
zm.U.nr V/96 z dnia 24.05.2016 r. 
 

Uchwała nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej 

Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi 
kobiet 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Niniejsza uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, 
wstrzymania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez 
trenerów zespołów Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów (CLJ), Ekstraklasy Futsalu 
mężczyzn i Ekstraligi kobiet. 
 

§ 2 
 
Prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi 
kobiet bez posiadania ważnej licencji trenerskiej jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny 
związkowej. 
 

§ 3 
 
Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie 
zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet, który 
uzyskał uprawnienia zgodnie ze strukturą licencjonowania trenerów w PZPN stanowiącą 
załącznik nr. 1  do niniejszej uchwały przy uwzględnieniu postanowień Konwencji Trenerskiej 
UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich oraz uchwały nr IV/74 Zarządu 
PZPN z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki 
nożnej.   
 

§ 4 
 

1.  Trenerem prowadzącym zespół Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i 
Ekstraligi kobiet może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 
 

a. posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, 
CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wydaną przez PZPN w trybie niniejszej 
Uchwały. 
b.w przypadku zespołów Ekstraklasy, I  i II Ligi posiada licencję UEFA PRO. 
c. wyjątkowo trenerzy posiadający licencję UEFA A w przypadku nieprzerwanego 
prowadzenia zespołu II Ligi w sezonach 2014/2015 i 2015/2016, mogą ubiegać się o 
przyznanie warunkowej licencji UEFA PRO na okres 1 roku, uprawniającej wyłącznie do 
prowadzenia  danego zespołu.   
d. w przypadku zespołów III ligi, CLJ i Ekstraligi Kobiet posiada licencję UEFA PRO lub  
UEFA A.  
e. wyjątkowo trenerzy posiadający licencję PZPN A, w przypadku nieprzerwanego 
prowadzenia zespołu III Ligi, CLJ i Ekstraligi Kobiet w sezonach 2014/2015 i 2015/2016, 



mogą ubiegać się o przyznanie warunkowej licencji UEFA A na okres 1 roku, uprawniającej 
wyłącznie do prowadzenia danego zespołu. 
f. w przypadku zespołów Ekstraklasy Futsalu mężczyzn posiada licencję UEFA Futsal B. 
g. wyjątkowo trenerzy posiadający licencję UEFA PRO, UEFA A, PZPN A, w przypadku 
nieprzerwanego prowadzenia zespołu Ekstraklasy Futsalu w sezonach 2014/2015 i 
2015/2016 mogą ubiegać się o przyznanie warunkowej licencji UEFA Futsal B na okres 1 
roku, uprawniającej wyłącznie do prowadzenia danego zespołu. 
h. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
i. korzysta z pełni praw publicznych. 
j. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym  mowa 
w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z wyjątkiem art. 192i art.193, rozdziale XXV 
i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z 
późn.zmian.), chyba że nastąpiło zatarcie skazania.  
k. nie może to być osoba wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w postaci 
zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), chyba że nastąpiło 
zatarcie skazania lub która karze  bezwzględnej dyskwalifikacji orzeczonej przez organy 
dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie. 
l. nie może to być osoba, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za przewinienia 
określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 
2. W przypadku zespołów CLJ trenerem prowadzącym od 01.07.2017 roku  będzie mogła 
być wyłącznie osoba posiadająca licencję UEFA PRO lub UEFA Elite Youth A. 

 

 3. Od 01.07.2018  roku w przypadku zespołów Ekstraklasy trenerem bramkarzy 
 będzie  mogła  być wyłącznie osoba posiadająca licencję UEFA Goalkeeper A, a w 
 przypadku zespołów  I Ligi wymóg ten będzie obowiązywał od 01.07.2020 roku. 
 

 
§ 5 

 
Trenerem zagranicznym prowadzącym zespół Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu 
mężczyzn i Ekstraligi kobiet może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące 
warunki: 
 

a. posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, 
CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wydaną przez PZPN w trybie niniejszej 
Uchwały,   
b. w przypadku zespołów Ekstraklasy, I i II Ligi,  posiada dyplom UEFA PRO i licencję 
trenerską UEFA PRO wydaną przez macierzystą federację piłkarską,  
c. w przypadku zespołów Ekstraklasy, I i II Ligi uzyska ze strony UEFA uznanie posiadanych 

uprawnień trenerskich w trybie zgodnym z uregulowaniami art. 6 pkt g Konwencji Trenerskiej 

UEFA dla trenerów spoza członków Konwencji Trenerskiej UEFA. 

d. w przypadku zespołów III ligi, CLJ i Ekstraligi kobiet posiada dyplom UEFA A lub UEFA 

PRO i licencję trenerską UEFA A lub UEFA PRO wydaną przez macierzystą federację 

piłkarską,  

e. w przypadku zespołów Ekstraklasy Futsalu mężczyzn posiada dyplom UEFA Futsal B i 

licencję trenerską UEFA Futsal B wydana przez macierzystą federację piłkarską,  

f. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

g. korzysta z pełni praw publicznych. 

h. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym  mowa 

w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art.193, rozdziale 

XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z 

późn.zmian.), chyba że nastąpiło zatarcie skazania.  

i. nie może to być osoba wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w postaci 

zakazu działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), chyba że nastąpiło 



zatarcie skazania lub która podlega karze  bezwzględnej dyskwalifikacji orzeczonej przez 

organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie. 

j. nie może to być osoba, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za przewinienia 

określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 
§ 6 

  
Licencję UEFA PRO uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I i II Ligi mogą uzyskać 
następujące osoby: 

a. trenerzy posiadający dyplom UEFA PRO,     
b. trenerzy, będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA PRO. Licencja z tego 

tytułu może być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA PRO. 
c. trenerzy, spełniający warunki o których mowa w § 4, pkt. 1 ust. f, g. 
d. trenerzy z licencją UEFA A, którzy uzyskali awans do Ekstraklasy, I lub II Ligi z 

prowadzonym przez siebie zespołem i w dalszym ciągu prowadzą ten zespół w wyższej 
lidze. W tym przypadku licencja UEFA PRO jest wydawana takiemu trenerowi 
warunkowo do momentu zakończenia prowadzenia zespołu w klubie, z którym uzyskał 
awans. 
 

§ 7 
  
Licencję UEFA A uprawniającą do prowadzenia zespołu III ligi, CLJ i Ekstraligi kobiet mogą 
uzyskać następujące osoby:      

a. trenerzy posiadający dyplom UEFA PRO lub UEFA A,    
b. trenerzy, będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA A. Licencja z tego 

tytułu może  być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA  A. 
c. trenerzy, spełniający warunki o których mowa w § 4, pkt. 1 ust. f, g. 
d. trenerzy z licencją PZPN A, którzy uzyskali awans do III ligi, CLJ i Ekstraligi kobiet z 

prowadzonym przez siebie zespołem i w dalszym ciągu prowadzą ten zespół w 
wyższej lidze. W tym przypadku licencja UEFA A jest wydawana takiemu trenerowi 
warunkowo do momentu zakończenia prowadzenia zespołu w klubie, z którym uzyskał 
awans. 

    
§ 8 

 
Licencję UEFA Futsal B uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy Futsalu mogą 
uzyskać następujące osoby:     

a. trenerzy posiadający dyplom UEFA Futsal B,     
b. trenerzy, będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA Futsal B. Licencja z 

tego tytułu może  być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA Futsal B. 
c. trenerzy, spełniający warunki o których mowa w § 4, pkt. 1 ust. f, g. 

 
§ 9 

 
1. Licencja trenera zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i 
Ekstraligi kobiet jest przyznawana lub przedłużana na okres trzech lat, w trybie zwyczajnym jeden 
raz w roku w wyznaczonym terminie w miesiącu grudniu.  
2. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN ogłasza na oficjalnej stronie 
internetowej PZPN, każdorazowo w zależności od daty rozpoczęcia rozgrywek ligowych 
ostateczny termin składania wniosków o przyznanie lub przedłużenie licencji trenera Ekstraklasy, 
I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet oraz terminy posiedzeń Zespołu 
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w trakcie których będą rozpatrywane złożone 
wnioski.  
3. Absolwenci kursów trenerskich UEFA PRO i UEFA A, UEFA A Elite Youth, UEFA Goalkeeper 
A, UEFA Futsal B otrzymują licencje trenerskie na okres 3 lat automatycznie po ukończeniu 
kursu, pod warunkiem terminowego ukończenia kursu. 
 



§ 10 
 
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie lub przedłużenie licencji trenera Ekstraklasy, I, II, III 
ligi, CLJ,  Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet składa do Zespołu Kształcenia i 
Licencjonowania Trenerów PZPN – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN 
dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  - wniosek, na obowiązującym formularzu 
PZPN, zawierający w szczególności: 

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i 
E-mail wnioskodawcy, 
b. określenie wykształcenia specjalistycznego wnioskodawcy, określenie stażu 
zawodowego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w 
jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód,   
c. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystania z pełni praw publicznych, 
d.  zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych 

PZPN obowiązków trenera piłki nożnej,    
e. datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.  

 
2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 powinny być dołączone w zależności o rodzaju licencji: 

a. poświadczona kopia dyplomu trenera klasy: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite 
Youth,  UEFA Goalkeeper A lub UEFA Futsal B.    

b.    kopie zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych 
organizowanych przez PZPN lub ZPN. 
a ponadto: 

c.  1 fotografia.   
d. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. 
e. oświadczenie o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za 

przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w 
tym w szczególności  za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 
Regulaminu Dyscyplinarnego. 

 
§ 11 

 
Przedłużenie licencji trenera zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn 
i Ekstraligi kobiet mogą uzyskać osoby, które w okresie trzyletniego posiadania licencji 
dokształcały się na kursach i konferencjach UEFA, PZPN, ZPN w wymiarze minimum 15 godzin 
(min. 5 godzin w roku).   
 

§ 12 
 
1. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej uprawniającej do prowadzenia 
zespołu Ekstraklasy, I i II ligi w trybie zwyczajnym wynosi 1350 PLN za 3 lata. 
2. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej uprawniającej do prowadzenia 
zespołu III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet w trybie zwyczajnym wynosi 
600 PLN za 3 lata. 
3. Licencje UEFA PRO i UEFA A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B przyznawane 
automatycznie absolwentom odpowiednich kursów trenerskich na okres 3 lat, są zwolnione z 
regulaminowej opłaty pod warunkiem terminowego ukończenia kursu trenerskiego.  
 

§ 13 
 
Licencja trenera zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi 
kobiet  może być wydana w trybie nadzwyczajnym, tzn. w trakcie rozgrywek ligowych po 
spełnieniu następujących warunków:  

a. przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla trenera zespołu 
Ekstraklasy uwarunkowane jest spełnieniem przez trenera wymogów zawartych w § 6 i 

http://www.pzpn24.pzpn.pl/


7 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 20 000 PLN (dwudziestu tysięcy 
zł.).  

b. przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla trenera zespołu I Ligi 
uwarunkowane jest spełnieniem przez trenera wymogów zawartych w § 6 i 7 oraz 
dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 000 PLN (dziesięć tysięcy zł.).   

c.    przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla trenera zespołu II 
Ligi uwarunkowane jest spełnieniem przez trenera wymogów zawartych w § 6 i 7 oraz 
dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 5 000 PLN (pięć tysięcy zł.).   

d. przyznanie lub przedłużenie licencji dla trenera zespołu III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu 
mężczyzn i Ekstraligi kobiet w trybie nadzwyczajnym uwarunkowane jest spełnieniem 
przez trenera wymogów zawartych w § 6 i 7 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w 
wysokości 3 000 PLN (trzy  tysiące zł.). 

 
§ 14 

 
1. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w przypadku zaprzestania prowadzenia 
danego zespołu Ekstraklasy lub I Ligi przez pierwszego trenera posiadającego Licencję UEFA 
PRO może wyrazić zgodę na prowadzenie tego zespołu w okresie 10 dni przez 
dotychczasowego asystenta pierwszego trenera lub innego trenera pracującego w tym klubie, 
posiadającego ważną licencję UEFA A, w celu zatrudnienia w tym czasie trenera posiadającego 
licencję UEFA PRO. Powyższa zgoda może być wydana dla danego klubu tylko jeden raz w 
ciągu rocznego sezonu rozgrywkowego. 
 
2. W przypadku wyrażenia przez klub woli zatrudnienia trenera asystenta na dłuższy okres niż 10 
dni, Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może przyznać trenerowi asystentowi 
licencję UEFA PRO na prowadzenie tego zespołu na okres do 30 czerwca lub do 31 grudnia 
danego roku pod warunkiem spełnienia przez trenera wymogów zawartych w pkt 1 niniejszego 
paragrafu oraz dokonaniem przez klub dodatkowej opłaty w wysokości  20 000 PLN (dwudziestu 
tysięcy zł.) w przypadku klubu Ekstraklasy i 10 000 PLN (dziesięć tys. zł.) w przypadku klubu I 
Ligi. 
  

§ 15 
 

O przyznaniu, odmowie przyznania, przedłużeniu na dalszy okres lub wstrzymaniu licencji 
trenerskiej na okres 1 roku decyduje Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, 
działający w ramach Komisji Technicznej PZPN, na podstawie jej regulaminu.  
 

§ 16 
 
Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN przyznaje licencję uprawniającą do 
prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn lub Ekstraligi 
kobiet w formie pisemnej decyzji.   
 

§ 17 
 
Na podstawie decyzji o przyznaniu licencji trenerskiej, PZPN wydaje Identyfikator licencji UEFA 
PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, który jest zgodny ze 
wzorami zawartymi w Dyrektywach UEFA do Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu 
Kwalifikacji Trenerskich. (patrz załącznik nr 2). 
 

§ 18 
 
Identyfikator licencji trenerskiej UEFA wykonany jest z plastiku i opatrzony jest na stronie 
przedniej logo UEFA i PZPN, nazwą kategorii licencji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i 
miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności licencji, a na stronie tylnej 
określeniem uprawnień do prowadzenia zespołów piłkarskich odpowiadających danej kategorii 



licencji oraz podpisem Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza 
Generalnego PZPN. 
 

§ 19 
 
1. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może odmówić przyznania lub 
przedłużenia licencji trenerskiej, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w §-ach: 
4, 10 i 11 niniejszej Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo wezwania w 
wyznaczonym terminie. 
2. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może wstrzymać obowiązującą licencję 
trenerską na okres 1 roku, w przypadku naruszenia przez trenera postanowień art. 9 Uchwały nr 
XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. Zasad 
regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej. 
3. Wstrzymanie obowiązującej licencji trenerskiej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN, nie ogranicza prawa Komisji Technicznej PZPN do wystąpienia do Komisji 
Dyscyplinarnej PZPN o nałożenie na trenera kary dyscyplinarnej, w związku z naruszeniem 
postanowień art. 9 Uchwały nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki 
nożnej. 
 

§ 20 
 
Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej wymaga uzasadnienia. 
 

§ 21 
 
Od decyzji Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w sprawie odmowy 
przyznania lub przedłużenia licencji, a także w sprawie wstrzymania licencji na okres 1 roku  
przysługuje trenerowi odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, wniesione w 
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 

§ 22 
 
Kierownik drużyny zobowiązany jest do wpisania numeru aktualnej licencji uprawniającej trenera 
do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn lub 
Ekstraligi kobiet do załącznika do protokołu meczowego.  
W sytuacjach wątpliwych sędzia zawodów ma prawo zażądać okazania licencji i fakt ten opisać w 
sprawozdaniu meczowym. 

 
§ 23 

 
Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu meczu trenera posiadającego 
licencję, który nie prowadzi zespołu w czasie danego meczu czy jest nieobecny na ławce 
trenerskiej podczas tego meczu. 
 

§ 24 
 
Naruszenie treści § 22 i § 23 niniejszej uchwały, tzn. prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II, III 
ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet podczas rozgrywek mistrzowskich i 
pucharowych PZPN przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej powoduje 
zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do klubu: 

a. pierwszy mecz      -  kara pieniężna 30.000 złotych dla klubu Ekstraklasy, 
                                                 -  kara pieniężna 15.000 złotych dla klubu I i II ligi, 
                                               -  kara pieniężna 10.000 złotych dla klubu III ligi, CLJ, Ekstraklasy 
Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet  

b. drugi mecz   -  kara pieniężna 60.000 złotych dla klubu Ekstraklasy, 
                                                -  kara pieniężna 30.000 złotych dla klubu I i II ligi, 



                                                -  kara pieniężna 20.000 złotych dla klubu III ligi, CLJ, Ekstraklasy 
Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet,  

c. trzeci mecz i kolejne  -  kara pieniężna jak w ust. b, oraz weryfikacja zawodów jako 
walkower 3:0 dla zespołu przeciwnego. 
 

§ 25 
 
Realizacja treści § 24 należy do właściwego organu dyscyplinarnego podmiotu prowadzącego 
rozgrywki, działającego w tej sprawie na wniosek Komisji Technicznej PZPN, Departamentu 
Rozgrywek Krajowych PZPN i Dyrektora Sportowego PZPN. 
 

§ 26 
  
1. Działając na wniosek Komisji Technicznej PZPN Komisja Dyscyplinarna PZPN, może zawiesić 
korzystanie z licencji trenera Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i 
Ekstraligi kobiet w szczególności w razie: 

a. istnienia podejrzenia  naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN, 

b. naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu 
trenera, 

c. naruszenia przysługującego prawa osobistego prowadzenia zespołu w trakcie 
meczu z wyznaczonej regulaminem rozgrywek strefy technicznej przy linii bocznej 
boiska, tj. dopuszczania innego trenera do faktycznego prowadzenia zespołu w 
trakcie meczu, nie wpisanego do protokołu meczowego jako pierwszy trener, 

d. naruszenia regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia, 
e. jednostronnego nieuzasadnionego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu 

trenerskiego, 
f. nieusprawiedliwionej, powtarzającej się nieobecności na konferencjach trenerów 

PZPN i  ZPN,   
g. odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie podnoszenia kwalifikacji 

trenerskich. 
2. W przypadku ponownego naruszenia przez trenera podstawowych obowiązków wynikających 
z przepisów wewnętrznych PZPN, Komisja Techniczna PZPN będzie wnioskować o 5-letnie 
zawieszenie licencji trenerskiej. 

 
§ 27 

 
Decyzja w sprawie zawieszenia licencji trenerskiej wymaga pisemnego uzasadnienia. 
                                                                                                                                          

§ 28 
  
Działając na wniosek Komisji Technicznej PZPN, Komisja Dyscyplinarna  PZPN pozbawia 
trenera w drodze decyzji, licencji trenera Ekstraklasy, I, II, III ligi, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu 
mężczyzn i Ekstraligi kobiet w razie: 

a. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub 
ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem 
sądowym, 

b. orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu 
trenera, 

c. stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji menadżera zawodników w sprawach 
transferowych, 

d. odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie szkolenia i podnoszenia 
kwalifikacji trenerskich, 

e. naruszenia podstawowych obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych 
PZPN. 

  



§ 29 
 
Decyzja w sprawie pozbawienia trenera licencji trenera Ekstraklasy, I, II III ligi, CLJ, Ekstraklasy 
Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wymaga pisemnego uzasadnienia. 
 

§ 30 
 
Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji 
przysługuje trenerowi odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN wniesione w terminie 
14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 

§ 31 
 
Ewidencję licencji trenerów Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i 
Ekstraligi kobiet prowadzi Zespół Kształcenia i Licencjonowania PZPN. 
 

§ 32 
 
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§ 33 
 
Z dniem 24 czerwca 2014 roku traci moc Uchwała VI/88 z 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w 
sprawie licencji dla trenerów Ekstraklasy, I, II Ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej.  
 

§ 34 
 
 Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu jej uchwalenia.  
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 



Załączniki do Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do 

prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i 

Ekstraligi kobiet : 

 
Załącznik 1  Struktura licencjonowania trenerów w PZPN 
Załącznik 2  Wzory Identyfikatorów licencji trenerskich: UEFA A, UEFA PRO. 
Załącznik 3  Licencje trenerskie UEFA PRO, UEFA A,UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B - 
wytyczne dot.uprawnień i procedury przyznawania i przedłużania okresu ważności licencji. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Załącznik 1  Struktura licencjonowania trenerów w PZPN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 2  Wzory Identyfikatorów licencji trenerskich: UEFA A, UEFA PRO. 
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Załącznik 3   
                     

Licencje trenerskie UEFA PRO, UEFA A,UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B 
wytyczne dot. uprawnień i procedury przyznawania i przedłużania okresu ważności licencji. 

 
  
Licencja UEFA PRO  
 
Warunkiem otrzymania tej licencji jest posiadanie  dyplomu UEFA PRO lub statusu uczestnika 
kursu UEFA PRO.                                                                                                                                                                                      
Licencja UEFA PRO uprawnia do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I i II Ligi oraz wszystkich 
zespołów niższych klas rozgrywkowych.                                                                                                                                                                                             
Jest przyznawana / przedłużana wyłącznie przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN na okres maksimum 3 lat. Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia 
w ciągu 3 lat posiadania licencji minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na 
konferencjach szkoleniowych PZPN.  
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA PRO.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Licencja UEFA A 
Warunkiem otrzymania tej licencji jest posiadanie dyplomu UEFA A lub statusu uczestnika kursu 
UEFA A.                                                                                                                                                                                             
Licencja UEFA A uprawnia do prowadzenia zespołów III ligi, Centralnej Ligi Juniorów Starszych i 
Młodszych, Ekstraligi Kobiet oraz wszystkich zespołów niższych klas rozgrywkowych.                                                                              
Jest przyznawana / przedłużana wyłącznie przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN na okres maksimum 3 lat.  Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia 
w ciągu 3 lat posiadania licencji minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na 
konferencjach szkoleniowych PZPN lub ZPN.                                                                                                                                                                                                       
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA A.    
  
Licencja UEFA Goalkeeper A 
Warunkiem otrzymania tej licencji jest posiadanie dyplomu UEFA Goalkeeper A lub statusu 
uczestnika kursu UEFA Goalkeeper A.                                                                                                                                                                                             
Licencja UEFA Goalkeeper A uprawnia do prowadzenia treningów bramkarzy zespołów  
Ekstraklasy, I i II Ligi oraz wszystkich zespołów niższych klas rozgrywkowych.                                                                                                                                                                                             
Jest przyznawana / przedłużana wyłącznie przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN na okres maksimum 3 lat.  Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia 
w ciągu 3 lat posiadania licencji minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na 
konferencjach szkoleniowych PZPN lub ZPN.                                                                                                                                                                                                       
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA Goalkeeper A.                                                                
                                  
Licencja UEFA Futsal B 
Warunkiem otrzymania tej licencji jest posiadanie dyplomu UEFA Futsal B, lub statusu słuchacza 
kursu UEFA Futsal B.                                                                                                                                                                                                               
Licencja UEFA Futsal B uprawnia do prowadzenia zespołów Ekstraklasy Futsal  oraz wszystkich 
zespołów niższych klas rozgrywkowych Futsalu.                                                                                                                                                                             
Jest przyznawana / przedłużana przez Komisję Licencjonowania Trenerów ZPN na okres 
maksimum 3 lat.  Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia w ciągu 3 lat 
posiadania licencji minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na konferencjach 
szkoleniowych ZPN.                                                                                                                                           
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA Futsal B.           
 
 
 
 



97 
Uchwała nr V/97 z dnia 24 maja   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. Powierza się  Zachodniopomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu reprezentacji  
U-20 w ramach Four Nations Tournament 2016/2017, Polska –Niemcy,  zaplanowanego na 6   
września 2016 roku. 
 
II. Powierza się  Lubelskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu towarzyskiego 
reprezentacji Polski U-21, Polska – Węgry, zaplanowanego na 6 września 2016 roku. 
 
III. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
  
IV.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.  
 
V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

98 
Uchwała  nr V/98 z dnia 24 maja 2016 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie  ustalenia zasad pokrywania opłat za koszty delegowania sędziów i obserwatorów 
Ekstraklasy futsalu  

 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala  się ogólną zasadę, iż 50 % odpłatności za koszty delegowania sędziów i obserwatorów 
Ekstraklasy futsalu przejmuje Polski Związek Piłki Nożnej.  
 
II. Kluby Ekstraklasy futsalu zobowiązane są do dokonania przedpłat na pokrycie kosztów 
delegowania sędziów i obserwatorów w nieprzekraczalnym terminie na 14 dni przed 
rozpoczęciem rozgrywek. 
 
III. Upoważnia się Departament  Rozgrywek Krajowych PZPN do określenia szczegółowej 
wysokości kwot, do których płatności zobowiązane będą kluby Ekstraklasy futsalu  na poczet 
opłat, o których mowa w ust. II.  
 
IV. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu i Departamentowi Finansowemu 
PZPN.   
 
V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

99 
Uchwała  nr V/99  z dnia 24 maja 2016  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację  Licealnego Ośrodka Szkolenia Sportowego 
Młodzieży w piłce nożnej dziewcząt w Prószkowie  

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

 
 



I. Na wniosek Opolskiego  Związku Piłki Nożnej Zarząd PZPN  wyraża zgodę na likwidację  z 
dniem  30 czerwca 2016 roku Licealnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce 
nożnej dziewcząt w Prószkowie. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

100 
Uchwała  nr V/100  z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie wyrażenia zgody na kontynuację Gimnazjalnego  Ośrodka Szkolenia Sportowego 
Młodzieży w piłce nożnej w Brzegu 

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

 
 

I. Na wniosek Opolskiego Związku Piłki Nożnej, w związku z trwającym procesem wygaszania 

GOSSM w Brzegu, Zarząd PZPN wyraża zgodę na kontynuowanie od  1 września 2016 roku   

Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej w  Brzegu.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
101 

Uchwała nr V/101 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 

sprawie zmiany Uchwały nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach 

Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych 

 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.W  Uchwale nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz 

reprezentacjach narodowych  wprowadza się następujące zmiany: 

1.  Par.5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 § 5 

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

Lekarskich PZPN za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN dostępnego pod 

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

szczególności: 

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

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

2) Datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy, 

 

3) Poświadczoną notarialnie kopię dyplomu lekarza, 

4)  kopię  uzyskanych specjalizacji, w przypadku lekarza w trakcie specjalizacji - 

poświadczenie o jej otwarciu z ośrodka szkolenia podyplomowego i opinia kierownika 

specjalizacji, 

https://pzpn24.pzpn.pl/


5) aktualny certyfikat ukończenia szkolenia antydopingowego, organizowanego przez Zespół 

Medyczny PZPN lub zobowiązanie do jego przedstawienia w terminie określonym przez 

Komisję Licencji Lekarskich,      

6) opinię z dotychczasowego miejsca pracy. 

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

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

2.   W par. 6 , ust.1 słowo ,,przyznawana’’ zastępuje się słowem ,,wydawana’’. 

3.     W par.9 dodaje się nowy ust.3 w następującym brzmieniu: 

 

§9 

3.Licencja Lekarska PZPN może być wydawana osobom, o których mowa w § 4 ust.1-4 w 

trybie nadzwyczajnym, tzn. w trakcie trwania rozgrywek ligowych po spełnieniu 

następujących warunków: 

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

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

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

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

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

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

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

wysokości 3000 PLN (trzech tysięcy złotych), 

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

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

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

wysokości 2000 PLN (dwóch tysięcy złotych). 

 

4.Par. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

§10 

Po otrzymaniu decyzji Komisji ds. Licencji Lekarskich PZPN, opłatę za udzielenie lub 

przedłużenie licencji  w wysokości 250 złotych uiszcza klub zatrudniający lekarza lub lekarz 

występujący o jej przyznanie lub przedłużenie na wskazane przez PZPN konto. 

 

5.W par.11 dodaje się nowy ust.5 w następującym brzmieniu: 

 

Wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu Licencji Lekarskiej PZPN 

drogą pocztową tradycyjną lub pocztą elektroniczną. 

 

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt  I nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

       Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

https://pzpn24.pzpn.pl/


t.j. U nr III/46 z 19.03.2016 r. 
zm. U nr V/101 z 24.05.2016 r. 
 

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

pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) postanawia się, co następuje:  
 
§ 1 
 

1. Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania 
lub pozbawiania licencji uprawniających lekarzy do współpracy z zespołami Ekstraklasy, I 
i II ligi piłki nożnej oraz reprezentacjami narodowymi. 

 
2. Licencja ta nazywana będzie dalej Licencją Lekarską PZPN 

 
§ 2 
 
Lekarzem sprawującym opiekę nad zespołem Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej lub/i reprezentacją 
narodową może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) korzysta z pełni praw publicznych, 
c) jest specjalistą w zakresie ortopedii i traumatologii, chirurgii, chirurgii dziecięcej, 
medycyny wewnętrznej, pediatrii, medycyny rodzinnej, rehabilitacji medycznej lub 
medycyny sportowej, 
d) posiada ważną Licencję Lekarską PZPN przyznaną w trybie niniejszej Uchwały. 

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

 
2. Lekarze w trakcie specjalizacji ze specjalności wymienionych w § 2 jedynie po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Komisję Licencji Lekarskich PZPN. 
 
3. Lekarze posiadający dyplomy uczelni zagranicznych lub udokumentowany staż pracy w 

zagranicznych zespołach Ekstraklasy, I lub II ligi piłki nożnej, lub reprezentacją narodową pod 
warunkiem stosowania zasady wzajemności. 

 
4. Lekarze, którzy w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach uzyskają zgodę Komisji Licencji 

Lekarskich PZPN na przyznanie licencji w trybie szczególnym. 
 
 

§ 5 
 

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

Licencji Lekarskich PZPN za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN 

dostępnego pod adresem https://pzpn24.pzpn.pl - wniosek na obowiązującym 

formularzu, zawierający w szczególności: 

https://pzpn24.pzpn.pl/


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

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

 

2)Datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy, 

 

3) Poświadczoną notarialnie kopię dyplomu lekarza,  

4)  kopię  uzyskanych specjalizacji, w przypadku lekarza w trakcie specjalizacji - 

poświadczenie o jej otwarciu z ośrodka szkolenia podyplomowego i opinia kierownika 

specjalizacji, 

5) aktualny certyfikat ukończenia szkolenia antydopingowego, organizowanego przez 

Zespół Medyczny PZPN lub zobowiązanie do jego przedstawienia w terminie 

określonym przez Komisję Licencji Lekarskich,      

6) opinię z dotychczasowego miejsca pracy. 

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

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

 
§ 6 

 
1. Pierwsza Licencja Lekarska PZPN wydawana jest na okres 1 roku od momentu jej 

przyznania przez Komisję Licencji Lekarskich i może ulec przedłużeniu. 
 

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

§ 7 
 

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

1. Biorą czynny udział i wypełniają kryteria programu ustawicznego kształcenia lekarzy 
opracowanego przez Zespół Medyczny  PZPN.  
2. Posiadają aktualny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia antydopingowego 
organizowanego przez Zespół Medyczny PZPN. 
3. Regularnie raportują wszystkie urazy i/lub choroby oraz przebieg ich leczenia, zawodników 
będących aktualnie pod ich opieką do Komputerowego Rejestru Urazów i Chorób 
prowadzonego przez PZPN. 
4. Przestrzegają regulaminu lekarza licencjonowanego PZPN ustalonego i zaakceptowanego 
przez Zespół Medyczny PZPN, zatwierdzonego przez Zarząd PZPN.  

 
 
§ 8 
 
1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużeniu na dalszy okres licencji decyduje 
Komisja Licencji Lekarskich PZPN, w której skład wchodzą: 

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

2. Tryb pracy Komisji, o której mowa w ust. 1 określa Zespół Medyczny PZPN. 
 
§ 9 
 

https://pzpn24.pzpn.pl/


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

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

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

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

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

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

Ligi jest uwarunkowane spełnieniem przez lekarza wymogów §2  lit. A, b i c, 

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

dodatkowej opłaty w wysokości 3000 PLN (trzech tysięcy złotych), 

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

Ligi jest uwarunkowane spełnieniem przez lekarza wymogów §2  lit. A, b i c, 

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

dodatkowej opłaty w wysokości 2000 PLN (dwóch tysięcy złotych). 

 

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

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

 
3. Licencja opatrzona jest zdjęciem i podpisem lekarza, pieczęcią PZPN oraz podpisem 

Przewodniczącego Zespołu Medycznego PZPN i Prezesa PZPN. 
4. Wzór Licencji Lekarskiej PZPN stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  
5. Wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu Licencji Lekarskiej 

PZPN drogą pocztową tradycyjną lub pocztą elektroniczną. 

 
 

 
§ 12 
 
1. Komisja Licencji Lekarskich PZPN może odmówić przyznania lub przedłużenia Licencji 

Lekarskiej PZPN, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w §§ 4, 5 lub 7 



niniejszej Uchwały, a także jeśli braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo 
wezwania w wyznaczonym terminie. 

 
2. Odmowa przyznania licencji wymaga  pisemnego uzasadnienia. 
 
3. Od decyzji Komisji Licencji Lekarskich PZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia 

licencji przysługuje lekarzowi odwołanie, do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Lekarskich, 
wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 

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

5. Tryb pracy Komisji, o której mowa w ust. 4 określa Zespół Medyczny PZPN.    
 
§ 13 
 
1. Działając na wniosek Zespołu Medycznego PZPN lub pracodawcy Komisja Dyscyplinarna  

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

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

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

 
2. Działając na wniosek Zespołu Medycznego PZPN Komisja Dyscyplinarna PZPN może 

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

 
3. Decyzja w sprawie pozbawienia lekarza Licencji Lekarskiej PZPN wymaga pisemnego 

uzasadnienia. 
 



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

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

102 
Uchwała nr V/102 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie wykonania Uchwały nr III/64 z dnia 30 marca 2016  roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej dotyczącej rozdzielenia środków finansowych na rzecz wojewódzkich 
związków piłki nożnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla klubów IV ligi i 

niższych klas rozgrywkowych  
 

 
Na podstawie art. 36 § 1pkt 23) Statutu PZPN, w związku z Uchwałą nr III/64 z dnia 30 marca 
2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie rozdzielenia środków finansowych 
na rzecz wojewódzkich związków piłki nożnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego 
dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych, postanawia się określić sposób wykonania w/w 
uchwały:   
 
I. PZPN po dokonaniu, zgodnie z pkt VI Uchwały nr III/64, zapłaty za zakupiony sprzęt na 
podstawie przekazanych do Związku dokumentów oraz faktur, wystawi na rzecz Wojewódzkiego 
Związku Piłki Nożnej, fakturę VAT dokumentującą odprzedaż sprzętu, który został zamówiony 
przez dany Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 
 
II. PZPN, z tytułu odprzedaży sprzętu, o której mowa w pkt. I, przyzna Wojewódzkiemu 
Związkowi Piłki Nożnej rabat w wysokości 90% ceny sprzętu.  
 
III. Niezależnie od przekazania kwot określonych w pkt I Uchwały nr III/64, PZPN dokona na 
rzecz Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej darowizny pieniężnej w wysokości określonej w 
Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały - z przeznaczeniem na potrzeby własne każdego Związku.  
 
IV. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Departamentowi 
Finansowemu PZPN. 
 
V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1 

 
 

  

L.p. ZPN Darowizna pieniężna dla 
WZPN 

kwota brutto 

1. Małopolski 50.000 PLN  

2. Podkarpacki 50.000 PLN 

3. Dolnośląski 50.000 PLN 

4. Śląski 50.000 PLN 

5. Mazowiecki 44.000 PLN 

6. Wielkopolski 44.000 PLN 

7. Zachodniopomorski 38.000 PLN 

8. Łódzki 38.000 PLN 

9. Pomorski 38.000 PLN 

10. Opolski 38.000 PLN 

11. Lubuski 34.000 PLN 

12. Kujawsko-Pomorski 34.000 PLN 

13. Lubelski 34.000 PLN 

14. Warmińsko-Mazurski 25.000 PLN 

15. Świętokrzyski 25.000 PLN 

16. Podlaski 16.000 PLN 

 Łącznie: 608.000 PLN  

 
 
  



103 
Uchwała  nr V/103  z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie akceptacji zmiany nazwy klubu Termalica Bruk-Bet Nieciecza  KS SA  w celach 

marketingowych i reklamowych  
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN w zw. z par.16 Uchwały Zarządu PZPN nr XII/194 
z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie, postanawia się co następuje: 

 
 

I. Na wniosek Klubu Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS  SA w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 

nazwy ww. Klubu w celach marketingowych i reklamowych, mając na względzie  postanowienia  

Uchwały nr 11/Z/2016 Zarządu Małopolskiego ZPN z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie zmiany 

nazwy klubu Termalica Bruk-Bet Nieciecza KS SA – Zarząd PZPN akceptuje zmianę nazwy klubu 

Termalica Bruk-Bet Nieciecza  KS  SA na  Bruk-Bet  Termalica Nieciecza wyłącznie w celach 

marketingowych lub reklamowych. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 


