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Uchwała nr XII/178 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 6.12.2019 roku 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 6.12.2019 roku, stanowiący załącznik 
do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

179 
Uchwała nr XII/179 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie korekty planu finansowego na rok 2019 
 

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

następuje: 

I. Pozycje kosztów zmiennych budżetu A.II.a.1 – A.II.b.3 Koszty zmienne z zakresu 

Komunikacji i Mediów oraz Sponsoringu i Marketingu traktuje się do celów 

rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych.   

 

II. Przychód w wysokości 2 300 000 złotych z tytułu Dotacji z FIFA i UEFA pozycja A.4. 

oraz przychód w wysokości 1 480 000 złotych z tytułu Biletów pozycja A.1. przeznacza 

się na rzecz pozycji B.II.1 Reprezentacje Narodowe Młodzieżowe i Juniorskie.  

 

III. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 1 050 000 złotych z tytułu Biletów 

pozycja A.1.  przeznacza się na rzecz pozycji B.II.2 Komisja Techniczna, ponadto do 

celów rozliczeń budżetowych pozycję B.II.2 i B.II.3. Szkoła Trenerów traktuje się 

łącznie do wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych.  

 

 

IV. Przychód w wysokości 350 000 złotych z Dotacji z FIFA i UEFA pozycja A.4.  oraz 

przychód w wysokości 350 000 złotych z tytułu Biletów pozycja A.1. przeznacza się 

na rzecz pozycji B.II.4. Piłka Nożna Kobiet – reprezentacje narodowe. 

 

V. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 900 000 złotych z tytułu Biletów 

pozycja A.1 przeznacza się na rzecz pozycji B.II.5 Futsal - reprezentacje narodowe, 

ponadto dla celów rozliczeń budżetowych pozycję B.II.5 i B.II.6 Piłka Plażowa – 

reprezentacje narodowe traktuje się łącznie do wysokości sumy kwot w nich 

zapreliminowanych.   

 

VI. Pozycje kosztów zmiennych budżetu: 

B.II.8. Skauting / Sprawy zagraniczne  

B.II.9. Skauting krajowy  

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

nich zapreliminowanych.  

 

VII. Pozycje kosztów zmiennych budżetu:  



D.II.a.1.a. Koszty obsługi zadania Wojewódzkich OSSM 

D.II.a.1.b. OSSM Gimnazja – Licea (dziewczęta i chłopcy) 

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

nich zapreliminowanych.  

 

VIII. Pozycje kosztów zmiennych budżetu:  

D.II.a.2.f. Letnia Akademia Młodych Orłów – obozy letnie  

D.II.a.2.g. Zimowa Akademia Młodych Orłów – obozy zimowe  

traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sum kwot w nich 

zapreliminowanych.  

 

IX. Przychód w wysokości 70 000 złotych z tytułu Dotacji z FIFA i UEFA pozycja A. 4 

przeznacza się na rzecz pozycji D.II.b.3. Region’s Cup. 

 

X. Pozycje kosztów zmiennych budżetu:  

D.II.b.4. Centralna Liga Juniorów U-19 

D.II.b.5. Centralna Liga Juniorów U-17 

D.II.b.6. Centralna Liga Juniorów U-15 

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

nich zapreliminowanych.  

 

XI. Pozycje kosztów zmiennych budżetu:  

E.II.1.a. Puchar Polski  

E.II.1.b. Superpuchar 

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

nich zapreliminowanych.  

 

XII. Przychód do wysokości kwoty zrealizowanej z tytułów Umów bukmacherskich 
pozycja A.6. oraz Kontraktów marketingowych i telewizyjnych – I liga w ramach 
pozycji A.5 Umowy sponsorskie, marketingowe i telewizyjne przeznacza się 
odpowiednio na rzecz pozycji E.II.4. Umowy zakładów wzajemnych oraz pozycji 
E.II.5. Kontrakty marketingowe i telewizyjne – I liga. 
 

XIII. Pozycje kosztów zmiennych budżetu E.II.8.a. – E.II.8.c. Futsal i Piłka Plażowa 
traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w 
nich zapreliminowanych.  

 

XIV. Przychód w wysokości 40 000 złotych z tytułu Dotacji z FIFA i UEFA pozycja A.4.  

przeznacza się na rzecz pozycji B.II.8 Futsal i Piłka Plażowa. 

 

XV. Pozycje kosztów zmiennych budżetu E.II.11.a. – E.II.11.c. Komisje licencyjne traktuje 

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

zapreliminowanych.  

 

XVI. Przychód w wysokości 20 000 złotych z tytułu Transferów krajowych i zagranicznych 

pozycja A.3.  przeznacza się na rzecz pozycji E.II.11 Komisje licencyjne. 

 

XVII. Pozycje kosztów zmiennych budżetu F.II.a.1. – F.II.a.2. Koszty zmienne z zakresu 

przygotowania Reprezentacji Narodowej „A” traktuje się do celów rozliczeń 

budżetowych całościowo do wysokości kwot w nich zapreliminowanych.  

 



XVIII. Pozycje wydatków zmiennych budżetu F.II.b.1. – F.II.b.6. Koszty zmienne z zakresu 

organizacji meczów Reprezentacji A i bezpieczeństwa traktuje się do celów 

rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych. 

XIX. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 900 000 złotych z tytułu Dotacji z FIFA 

i UEFA przeznacza się na rzecz pozycji F.II.b.7. ME U-20 

XX. Pozycje wydatków zmiennych budżetu F.II.c.1. – F.II.c.5. Koszty zmienne z zakresu 

Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów traktuje się do celów rozliczeń 

budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych. 

 

XXI. Pozycje wydatków zmiennych budżetu F.II.d.2. Fundusz Pomocy Koleżeńskiej oraz 

F.II.d.4. Klub Seniora traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do 

wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych. 

 

XXII. Pozycje kosztów stałych budżetu A.I. - F.I - traktuje się do celów rozliczeń budżetowych 

całościowo do wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych.  

 
XXIII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/180 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego PZPN na rok 2020 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 3) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.Uchwala się preliminarz budżetowy PZPN na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej 
Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/181 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie wyksięgowania nieściągalnych należności od osób prawnych, w tym 

klubów piłkarskich, których nieściągalność jest uprawdopodobniona, oraz należności 
te zostały już objęte odpisem aktualizującym. 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I.  Niniejszym postanawia się wyksięgować z ewidencji finansowej PZPN nieściągalne 
należności wobec klubów piłkarskich, których nieściągalność jest uprawdopodobniona w 
związku z wygaśnięciem członkostwa tych podmiotów w strukturach PZPN (Załącznik numer 
1 do niniejszej Uchwały). Przedmiotowe należności zostały już objęte odpisem aktualizującym 
i nie wpływają na bieżący wynik finansowy Związku.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 



 

 
 

182 
Uchwała nr XII/182 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów Ekstraklasy na 

sezon 2020/2021 i następne” 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

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

2020/2021 i następne”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

III. Postanowienia Podręcznika Licencyjnego odnoszące się kompetencji komisji licencyjnych, a 

także dotyczące zasad i trybu odwoławczego w zakresie przyznawania, zawieszania lub 

pozbawiania licencji (w tym rozpoznawania skarg na ostateczne decyzje Komisji Odwoławczej 

ds. Licencji Klubowych w sprawie odmowy przyznania, zawieszenia lub pozbawienia licencji 

przez Piłkarski Sąd Polubowny) wchodzą w życie z datą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze 

Sądowym zmian do Statutu PZPN, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 

Delegatów PZPN w dniu 17.10.2019 roku, przez sąd rejestrowy. 

 
       Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/183 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych  

 
I. Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 10) i 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
1. W sytuacji, gdy klub/kluby występujący w danym sezonie, w danej klasie rozgrywkowej nie 
otrzyma licencji uprawniającej do udziału w tych rozgrywkach w następnym sezonie lub zrezygnuje 
z udziału w rozgrywkach, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach bieżącego sezonu, 
zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostanie przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej. 
 
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, miejsce w tej klasie rozgrywkowej zachowa odpowiednia 
liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach spadkowych tabeli 
rozgrywek, które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy. 
 
3. W sytuacji, gdy klub/kluby spadający z danej klasy rozgrywkowej do klasy niższej nie otrzyma 
licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach klasy niższej lub zrezygnuje z udziału w tych 
rozgrywkach, klub ten zostanie przesunięty do kolejnej niższej klasy rozgrywkowej. 
 
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, miejsce w niższej klasie rozgrywkowej zachowa odpowiednia 
liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach spadkowych tabeli 
rozgrywek, które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy. 
 
 
 
 



§ 2 
 
W przypadku rozgrywek, których zasady awansu i spadku nie przewidują rozgrywania meczów 
barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej: 
 
1. W sytuacji gdy klub/kluby uprawniony, w wyniku rywalizacji sportowej, do bezpośredniego 
awansu do wyższej klasy rozgrywkowej nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w tych 
rozgrywkach w następnym sezonie lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach lub awans do 
rozgrywek klasy wyższej oznaczałby sprzeczność z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 7 
Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach bieżącego 
sezonu zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże nie uzyska awansu do klasy wyższej. 
 
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, awans do wyższej klasy rozgrywkowej uzyska klub/kluby 
zajmujący kolejne najwyższe miejsce w tabeli rozgrywek, o ile otrzyma licencję uprawniającą do 
udziału w rozgrywkach klasy wyższej. 
 
3. W sytuacji, gdy żaden z kubów, o których mowa w ust. 2 nie otrzyma licencji uprawniającej do 
udziału w rozgrywkach klasy wyższej lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, miejsce w tych 
rozgrywkach zachowa odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych 
miejscach spadkowych tabeli rozgrywek, które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy. 
 

§ 3 
 
W przypadku rozgrywek, których zasady awansu i spadku przewidują rozegranie meczów 
barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej pomiędzy uczestnikami rozgrywek klasy niższej: 
 
1. W sytuacji gdy klub/kluby uprawniony, w wyniku rywalizacji sportowej, do bezpośredniego 
awansu do wyższej klasy rozgrywkowej lub uprawniony do udziału w meczach barażowych o udział 
w rozgrywkach klasy wyższej nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w tych rozgrywkach w 
następnym sezonie lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach lub awans do rozgrywek klasy wyższej 
oznaczałby sprzeczność z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 7 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 
lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 
nożną, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach bieżącego sezonu zgodnie z liczbą 
zdobytych punktów, jednakże nie uzyska awansu do klasy wyższej lub nie zostanie dopuszczony 
do udziału w meczach barażowych. 
 
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, awans do wyższej klasy rozgrywkowej uzyska klub/kluby 
zajmujący kolejne najwyższe miejsce w tabeli rozgrywek, jednak nie niższe niż najniżej 
sklasyfikowany uczestnik meczów barażowych, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w 
rozgrywkach klasy wyższej. 
 
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, w przypadku wcześniejszego wyłonienia klubu/klubów 
uprawnionych do udziału w kolejnym etapie meczów barażowych lub rozgrywkach klasy wyższej i 
braku konieczności rozegrania danego etapu meczów barażowych lub meczów barażowych w 
ogóle, mecze te mogą być odwołane lub rozegrane wg. innego niż wcześniej przewidzianego 
schematu, uwzględniającego kolejność miejsc zajętych przez uczestników meczów barażowych w 
tabeli rozgrywek. 
 
4. W sytuacji, gdy żaden z klubów, o których mowa w ust. 2, nie otrzyma licencji uprawniającej do 
udziału w rozgrywkach klasy wyższej lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, miejsce w tych 
rozgrywkach zachowa odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych 
miejscach spadkowych tabeli rozgrywek, które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy. 
 
5. W sytuacji, gdy klub/kluby uprawniony, w wyniku meczów barażowych, do udziału w rozgrywkach 
klasy wyższej zrezygnuje z udziału w tych rozgrywkach, awans do tych rozgrywek uzyska klub – 
przeciwnik w ostatnim etapie meczów barażowych.  



W sytuacji, gdy klub/kluby – przeciwnik w ostatnim etapie meczów barażowych zrezygnuje z 
udziału w rozgrywkach klasy wyższej, awans do tych rozgrywek uzyska klub – uczestnik 
poprzedniego etapu meczów barażowych, sklasyfikowany na najwyższym miejscu tabeli 
rozgrywek.  
Jeśli wszystkie kluby – uczestnicy poprzedniego etapu meczów barażowych zrezygnują z udziału 
w rozgrywkach klasy wyższej, miejsce w tej klasie rozgrywkowej zachowa odpowiednia liczba 
klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach spadkowych tabeli rozgrywek, które 
otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy. 
 

§ 4 
 
W przypadku rozgrywek, których zasady awansu i spadku przewidują rozegranie meczów 
barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej pomiędzy uczestnikami rozgrywek klasy 
wyższej i klasy niższej: 
 
1. W sytuacji gdy klub/kluby klasy wyższej uprawniony, w wyniku rywalizacji sportowej, do udziału 
w tych rozgrywkach w kolejnym sezonie lub uprawniony do udziału w meczach barażowych o udział 
w rozgrywkach klasy wyższej nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w tych rozgrywkach w 
następnym sezonie lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, klub ten zostanie sklasyfikowany w 
rozgrywkach bieżącego sezonu zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostanie 
przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej. 
 
2. W sytuacji gdy klub/kluby klasy niższej uprawniony, w wyniku rywalizacji sportowej, do 
bezpośredniego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej lub uprawniony do udziału w meczach 
barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w 
tych rozgrywkach w następnym sezonie lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach lub awans do 
rozgrywek klasy wyższej oznaczałby sprzeczność z zasadami o których mowa w § 2 ust. 7 Uchwały 
nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach bieżącego sezonu 
zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże nie uzyska awansu do klasy wyższej lub nie zostanie 
dopuszczony do udziału w meczach barażowych. 
 
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub 2, w przypadku wcześniejszego wyłonienia klubu/klubów 
uprawnionych do udziału w kolejnym etapie meczów barażowych lub rozgrywkach klasy wyższej i 
braku konieczności rozegrania danego etapu meczów barażowych lub meczów barażowych w 
ogóle, mecze te mogą być odwołane lub rozegrane wg. innego niż wcześniej przewidzianego 
schematu, uwzględniającego kolejność miejsc zajętych przez uczestników meczów barażowych w 
tabeli rozgrywek. 
 
4. W sytuacji, gdy wszystkie kluby uprawnione do udziału w meczach barażowych o udział w 
rozgrywkach klasy wyższej nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w tych rozgrywkach w 
następnym sezonie lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, miejsce w tej klasie rozgrywkowej 
zachowa odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach 
spadkowych tabeli rozgrywek klasy wyższej, które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej 
klasy. 
 
5. W sytuacji, gdy klub/kluby uprawniony, w wyniku meczów barażowych, do udziału w rozgrywkach 
klasy wyższej zrezygnuje z udziału w tych rozgrywkach, awans do tych rozgrywek uzyska klub – 
przeciwnik w ostatnim etapie meczów barażowych.  
W sytuacji, gdy klub/kluby – przeciwnik w ostatnim etapie meczów barażowych zrezygnuje z 
udziału w rozgrywkach klasy wyższej, miejsce w tej klasie rozgrywkowej zachowa odpowiednia 
liczba klubów klasy wyższej – uczestników poprzedniego etapu meczów barażowych 
sklasyfikowanych na najwyższych miejscach tabeli rozgrywek klasy wyższej.  
W sytuacji, gdy klub/kluby klasy wyższej – uczestnik poprzedniego etapu meczów barażowych 
zrezygnuje z udziału w rozgrywkach klasy wyższej, awans do tych rozgrywek uzyska odpowiednia 
liczba klubów klasy niższej – uczestników poprzedniego etapu meczów barażowych 
sklasyfikowanych na najwyższych miejscach tabeli rozgrywek klasy niższej. 



Jeśli wszystkie kluby – uczestnicy poprzedniego etapu meczów barażowych zrezygnują z udziału 
w rozgrywkach klasy wyższej, miejsce w tej klasie rozgrywkowej zachowa odpowiednia liczba 
klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach spadkowych tabeli rozgrywek, które 
otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy. 
 

§ 5 
 
W sytuacji, gdy inna drużyna klubu/klubów uprawnionego do bezpośredniego awansu do klasy 
wyższej lub uprawnionego do udziału w meczach barażowych o udział w rozgrywkach klasy 
wyższej w następnym sezonie, występuje w rozgrywkach klasy wyższej, bezpośredni awans do 
tych rozgrywek lub prawo do udziału w meczach barażowych o udział w tych rozgrywkach w 
następnym sezonie uzyska klub/kluby sklasyfikowany na kolejnym miejscu tabeli rozgrywek klasy 
niższej. 
 

§ 6 
 

Upoważnia się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do ustalenia odrębnych zasad uzupełniania 
poszczególnych klas rozgrywkowych w prowadzonych przez siebie rozgrywkach. 
 
II. Traci moc: 
1. Uchwała nr V/70 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
szczegółowych zasad uzupełnienia składu Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi i niższych klas 
rozgrywkowych oraz Centralnej Ligi Juniorów w sytuacji braku uzyskania licencji lub rezygnacji z 
udziału w rozgrywkach. 
2. Uchwała nr 13/102 z dnia 7 września 2006 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie uzupełnienia składu poszczególnych klas rozgrywkowych w przypadku 
wycofania się drużyn lub rezygnacji z wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy 
wyższej. 
 
III.  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/184 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN 

 
Działając na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się następujące 
zmiany: 
  
1.W Art. 61 par. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

§2.1.Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej 

czerwonej kartki polegało na: 

1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu, 

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 albo karę dyskwalifikacji czasowej.  

2. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej 

czerwonej kartki polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub 



zniesławieniu sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się 

karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów. 

3. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej 

czerwonej kartki polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po 

przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w 

wymiarze nie niższym niż 1 rok. 

 

2.W art. 62 par. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

§3.1. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku naruszenia nietykalności 

cielesnej, znieważenia, zniesławienia lub innego, wysoce niesportowego zachowania, 

osobie tej po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę 

dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.  

2. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych, które nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej 

kartki, polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu 

sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę 

dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów. 

3. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych, które nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej 

kartki, polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po 

przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w 

wymiarze nie niższym niż 1 rok. 

 
3.W Art. 72 par. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

§1.1.Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej 

osoby w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach 

członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań, 

podlega karze pieniężnej nie niższej niż 2.000 zł, karze dyskwalifikacji lub karze wykluczenia 

z PZPN.  

2. W przypadku, gdy groźba, przemoc lub naruszenie nietykalności cielesnej sędziego, o 

której mowa w par. 1 ust.1, ma charakter rażący – kara dyskwalifikacji nie może być niższa 

niż 1 rok.  

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

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
  



 

REGULAMIN DYSCYPLINARNY 

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

(tekst jednolity) 

 

 

DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

ROZDZIAŁ I. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

Art. 1 

Zakres przedmiotowy regulacji. Przewinienie dyscyplinarne 

 

§1. Niniejszy regulamin reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązujące w 

Polskim Związku Piłki Nożnej, określa katalog kar i przewinień dyscyplinarnych, tryb postępowania 

oraz organy właściwe do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych.  

§2. Przewinieniem dyscyplinarnym jest czyn zabroniony zagrożony karą przewidzianą  w 

niniejszym regulaminie. 

§3. Przewinieniem dyscyplinarnym jest  również  naruszenie innego,  zabronionego pod groźbą 

kary dyscyplinarnej  przepisu,  ustanowionego przez uprawniony organ Polskiego Związku Piłki 

Nożnej lub jego struktury członkowskiej, a także naruszenie przepisów gry w piłkę nożną.  

§4. Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej niniejszym regulaminem nie 

wyłącza odpowiedzialności przed innymi organami.  

Art. 2 

Zakres podmiotowy 

§1. Odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym 

ponoszą członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie 

piłkarscy, członkowie sztabu medycznego, pośrednicy transakcyjni, obserwatorzy, delegaci,  oraz 

działacze piłkarscy. 

§2. O ile przepis szczególny tak stanowi, odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach 

określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ponoszą również kibice. 

§3. Działaczami piłkarskimi w rozumieniu niniejszego regulaminu są: 

1. członkowie organów władzy, kontroli, jurysdykcyjnych i doradczych Polskiego 

Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, ich struktur 

członkowskich oraz ligi zawodowej, a ponadto osoby zatrudnione w Polskim 

Związku Piłki Nożnej oraz przez członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

2. członkowie statutowych organów klubów piłkarskich, a także ich udziałowcy, 

akcjonariusze bądź członkowie stowarzyszeń, 

3. inne osoby pełniące funkcje kierownicze w sekcjach piłki nożnej, 



4. licencjonowani organizatorzy imprez piłkarskich, 

5. kierownicy do spraw bezpieczeństwa oraz spikerzy zawodów piłkarskich, 

6. inne osoby, których zachowanie pozostaje w związku z działalnością podejmowaną 

w imieniu lub na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków 

Piłki Nożnej, ich struktur członkowskich, niezależnie od zajmowanego stanowiska 

oraz pełnionej funkcji.  

§4. Kluby  ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne  swoich 

zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy piłkarskich oraz 

kibiców. 

Art.3 

Zakres obowiązywania z uwagi na czas przewinienia 

 

Odpowiedzialność  dyscyplinarną ponoszą wszystkie osoby, o których mowa w art. 2, jeżeli w 

czasie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego podlegały odpowiedzialności, wynikającej z 

niniejszego Regulaminu, nawet jeżeli w czasie orzekania podstawa odpowiedzialności ustała.  

 

Art. 4 

Wina 

 

§1. Odpowiedzialność dyscyplinarna oparta jest na zasadzie winy, chyba że z przepisów 
szczególnych wynikają inne zasady odpowiedzialności. 
 

§2. Osoby prawne odpowiadają za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, 

instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy, kibiców oraz innych osób pełniących swoje 

funkcje z danymi zawodami na zasadzie ryzyka.” 

 

Art. 5 

Kara 

 

§1. Za przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary przewidziane w niniejszym regulaminie, z 

zastrzeżeniem treści art. 47. 

§2. Kary dyscyplinarne dzielą się na kary zasadnicze i dodatkowe. 

§3. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, za jedno przewinienie dyscyplinarne wymierza 

się jedną karę zasadniczą. 

§4. Kary zasadnicze określają postanowienia regulaminu, regulujące poszczególne rodzaje 

przewinień dyscyplinarnych.  

§5. Organ dyscyplinarny obok kary zasadniczej może orzec jedną bądź kilka kar dodatkowych, 

spośród katalogu kar dodatkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 



§6. Wymierzając karę, organ dyscyplinarny  uwzględnia cele kary w zakresie jej oddziaływania na 

obwinionego  jak i środowisko piłkarskie. 

§7. Orzekając karę dyscyplinarną, warunkowo zawieszając jej wykonanie, nadzwyczajnie ją 

złagadzając na podstawie art. 46 1  lub odstępując od jej wymierzenia na podstawie art. 47 organ 

dyscyplinarny może nałożyć na podmiot ponoszący odpowiedzialność dyscyplinarną obowiązki, 

stosownie do treści art. 56.   

 

Art.6 

Zbieg przepisów dyscyplinarnych 

 

§1. Jeżeli  zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej  przewinienie,  wyczerpuje znamiona 

określone w dwóch albo więcej, pozostających w zbiegu przepisach dyscyplinarnych, stanowi ono 

jedno przewinienie dyscyplinarne, za które wymierza się jedną zasadniczą karę dyscyplinarną na 

podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą. 

§2. Zbieg  przepisów, o którym mowa w § 1  zachodzi wtedy, gdy kwalifikacja prawna dokonana w 

oparciu o tylko jeden czyn, wyczerpuje znamiona dwóch lub więcej przewinień dyscyplinarnych  .  

§3. Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny  może orzec jedną lub kilka 

dodatkowych kar dyscyplinarnych spośród katalogu kar dodatkowych. 

 

Art.7 

Przewinienie dyscyplinarne ciągłe 

 

§1. Jeżeli obwiniony dopuszcza się w krótkich odstępach czasu, dwóch lub więcej zachowań, które 

wyczerpują znamiona takiego samego przewinienia dyscyplinarnego lub przewinień 

dyscyplinarnych podobnych, zachowanie to uznaje się za jedno przewinienie dyscyplinarne, 

podlegające jednej zasadniczej karze dyscyplinarnej, uwzględniającej w swej dolegliwości 

wszystkie zachowania. 

§2. Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka 

dodatkowych kar dyscyplinarnych spośród katalogu kar dodatkowych. 

§3. Zasad, określonych w § 1 i §2 nie stosuje się do przewinień dyscyplinarnych, objętych 

technicznymi regułami gry w piłkę nożną. 

 

Art. 71 

Kara dyscyplinarna łączna 

 

Organ dyscyplinarny może objąć jednym postępowaniem kilka spraw dyscyplinarnych do 

wspólnego rozstrzygnięcia, jeżeli toczą się one przeciwko temu samemu obwinionemu a sprawy 

te pozostają ze sobą w związku lub dotyczą takiego samego lub podobnego przewinienia 

dyscyplinarnego. 

 



 

 

 

Art.8 

Odpowiedzialność klubu za ciąg naruszeń w czasie meczu piłkarskiego. 

 

§1. Jeżeli w czasie meczu piłkarskiego, przed lub bezpośrednio po jego zakończeniu doszło do 

więcej niż jednego naruszenia przepisów dyscyplinarnych, za które odpowiedzialność  ponosi klub, 

wymierza się temu klubowi jedną zasadniczą karę dyscyplinarną, uwzględniającą w swej 

dolegliwości wszystkie naruszenia, chyba że istnieje konieczność dokonania oceny jednego lub 

kilku czynów w odrębnym postępowaniu. 

§2. Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka 

dodatkowych kar dyscyplinarnych, spośród katalogu kar dodatkowych. 

 

Art.9 

Przewinienie dyscyplinarne umyślne i nieumyślne. 

 

§1. Za przewinienie dyscyplinarne popełnione umyślnie uznaje się przewinienie, gdy obwiniony 
miał zamiar je popełnić, to jest chciał je popełnić lub godził się na to. 
 
 §2. Za przewinienie dyscyplinarne popełnione nieumyślnie uznaje się przewinienie, gdy obwiniony 
możliwość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przewidywał, lecz bezpodstawnie 
przypuszczał, że je uniknie, jak i możliwości takiej nie przewidywał, choć powinien i mógł taką 
możliwość przewidzieć. 
 
 

Art.10 

Sprawstwo, podżeganie, pomocnictwo 

 

§ 1. Karom przewidzianym w niniejszym Regulaminie podlega nie tylko ten, kto dokonuje 
przewinienia dyscyplinarnego sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto 
kieruje wykonaniem przewinienia dyscyplinarnego przez inną osobę lub wykorzystując 
uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego przewinienia.  
§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała przewinienia dyscyplinarnego, 
nakłania ją do tego.  
§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała przewinienia 
dyscyplinarnego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie  
§ 4. W przypadku współsprawstwa organ dyscyplinarny przy wymiarze kary uwzględnia udział 

każdej osoby w popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego. 

 

Art.11 

Przygotowanie, usiłowanie 



 

§ 1. Karom przewidzianym w niniejszym regulaminie może podlegać również ten, kto czyni 

przygotowania do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego lub usiłuje popełnić przewinienie 

dyscyplinarne 

§ 2. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia przewinienia dyscyplinarnego swoim 

zachowaniem bezpośrednio zmierza  do jego dokonania, które jednak nie następuje.  

§ 3. Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu 

zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania. 

§ 4. W przypadku przygotowania lub usiłowania popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, 

stosownie do okoliczności sprawy organ dyscyplinarny może złagodzić karę dyscyplinarną.  

 

 

ROZDZIAŁ II. KATALOG KAR DYSCYPLINARNYCH 

 

Art.12 

Rodzaje kar 

 

Kary dyscyplinarne zasadnicze i dodatkowe dzielą się na: 

a) kary wspólne, które mogą zostać nałożone wobec osób fizycznych jak i prawnych, 

b) kary nakładane wyłącznie wobec osób fizycznych, 

c) kary nakładane wyłącznie wobec osób prawnych. 

 

Art. 13 

Katalog kar zasadniczych 

 

§1. Karami zasadniczymi, wspólnymi są: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) kara pieniężna, 

4) nakaz zwrotu otrzymanych nagród, 

5) dyskwalifikacja określoną liczbą meczów, czasowa lub na stałe, 

6) zawieszenie albo pozbawienie licencji, 

7) wykluczenie z PZPN. 

 



§2. Karami zasadniczymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób fizycznych są: 

1) napomnienie (żółta kartka), 

2) wykluczenie (czerwona kartka), 

3) zakaz wstępu na stadion, 

4) skreślenie z listy sędziów, 

5) zakaz gry w kolejnych meczach, 

6) anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry, 

7) czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, 

 

§3. Karami zasadniczymi, nakładanymi wyłącznie wobec  osób prawnych  są: 

1) weryfikacja zawodów jako walkower, 

2) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności 

3) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie meczów                        z 

udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym,                          w 

miejscowości, będącej siedzibą klubu,  

4) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie, 

5) rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie, 

6) zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie, 

7) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie meczów na 

obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą  klubu, 

8) anulowanie wyniku meczu, 

9) wykluczenie z rozgrywek, 

10) przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, 

11) zakaz dokonywania transferów do klubu, 

12) pozbawienie tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski, lub Zdobywcy Pucharu 

Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu.  

 

Art. 14 

Katalog kar dodatkowych 

 

§1. Karą dodatkową wspólną jest kara pieniężna.  

§2. Karą dodatkową, właściwą wyłącznie wobec osób prawnych, jest pozbawienie klubu od 1 do 

30 punktów w rozgrywkach ligowych. 

§3. Karami dodatkowymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób fizycznych są: 



1) zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach PZPN, związkach piłki 

nożnej oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami PZPN,  

2) zakaz udziału w zawodach określonego szczebla, czasowy lub stały 

3) skreślenie z kadry narodowej, 

4) odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji, 

5) obniżenie klasy uprawnień do prowadzenia zawodów lub obserwacji, 

6) zakaz przebywania w szatniach i/lub w strefie technicznej, 

 

Art. 15 

Kara upomnienia 

 

Upomnienie polega na przypomnieniu istoty przewinienia dyscyplinarnego, połączone z 

zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia. 

 

Art. 16 

Nagana 

 

Nagana jest pisemnym wyrazem dezaprobaty organu dyscyplinarnego w stosunku do 

dopuszczającego się przewinienia dyscyplinarnego.  

       

 

Art. 17 

Kara pieniężna 

 

§1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, kara pieniężna nie może być niższa niż 100 zł. 

§2. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zasadnicza kara pieniężna wymierzana klubom 

nie może przekroczyć 5.000.000 zł a innym obwinionym 500.000 zł.  

§3. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, dodatkowa kara pieniężna wymierzana klubom 

nie może przekroczyć 500.000 zł a innym obwinionym 250.000 zł. 

§4. Zapłata kary pieniężnej następuje w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.  

§5. Karę pieniężną można orzec jedynie wobec pełnoletnich osób fizycznych. 

§6. Kluby odpowiadają solidarnie i subsydiarnie za kary pieniężne, nałożone na ich zawodników, 

trenerów, działaczy, instruktorów, członków sztabu medycznego oraz innych osób pełniących 

swoje funkcje z danym meczem lub pośredników transakcyjnych, działających w imieniu klubu lub 

na jego rzecz. 

 



Art. 18 

Nakaz zwrotu otrzymanych nagród 

 

Nakaz zwrotu otrzymanych nagród polega na obowiązku oddania korzyści majątkowych oraz 

przedmiotów o charakterze symbolicznym, w szczególności takich jak medal, puchar czy 

odznaczenia. 

Art. 19 

Kara dyskwalifikacji 

 

§1. Kara dyskwalifikacji wymierzona zawodnikowi polega na zakazie uczestnictwa w rozgrywkach, 

których dotyczy orzeczona kara oraz przebywania w strefie technicznej i najbliższym otoczeniu 

pola gry w jakimkolwiek charakterze. 

§2. W przypadku dyskwalifikacji czasowej zawodnika, nie może on uczestniczyć w żadnych 

zawodach piłkarskich oraz pełnić jakiejkolwiek funkcji związanej z działalnością w piłce nożnej.  

§3. Kara dyskwalifikacji wymierzona innemu obwinionemu niż zawodnikowi polega na zakazie 

reprezentowania drużyny i klubu wobec innych osób, przebywania w strefie technicznej, 

najbliższym otoczeniu pola gry i w szatni oraz zakazie pełnienia jakiejkolwiek funkcji, związanej z 

działalnością w piłce nożnej.  

§4. W przypadku, jeżeli karę dyskwalifikacji orzeczono jako zakaz uczestnictwa w określonej liczbie 

meczów, górna granica tej kary wynosi 10 meczów.  

§5. W przypadku orzeczenia czasowej kary dyskwalifikacji, wymierza się ją w tygodniach, 

miesiącach lub latach, przy czym jeżeli orzeczono ją wobec zawodnika w wymiarze nie wyższym 

niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się okresu przerwy pomiędzy rundami sezonu 

rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonywanie.  

§6. Górna granica kary dyskwalifikacji, orzeczona w latach nie może przekraczać 10 lat.  

§7. Orzeczenie kary dyskwalifikacji na stałe oznacza dyskwalifikację dożywotnią. 

  

Art. 20 

Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji,  

stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów  w rozgrywkach mistrzowskich 

 

§1. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za 

przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich, wykonuje się w klasie rozgrywek 

mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywek 

mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem § 2, 

§3 i §4. 

Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których 

klub aktualnie występuje. 

§2. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w 

rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu 



rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym 

wykonanie kary może również nastąpić: 

• w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia 

przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki 

wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę, 

• w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 

rozgrywkowego zmienił przynależność klubową. 

§3. Z zastrzeżeniem § 4 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa 

w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie 

rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych 

edycjach rozgrywek, przy czym § 2 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.  

§4. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi napomnieniami 

(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w  sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie 

dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym; w takim wypadku 

zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.  

 

Art. 21 

Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji,  

stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach pucharowych 

 

§1. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów, za 

przewinienie popełnione w danych rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych 

rozgrywkach pucharowych. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne 

klasy rozgrywkowej, w których klub aktualnie występuje. 

§2. Z zastrzeżeniem §3, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie 

meczów za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, nie wykonaną w edycji 

rozgrywek pucharowych, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych 

edycjach rozgrywek. Treść art. 20§2 stosuje się odpowiednio. 

§3. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi napomnieniami 

(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, 

kary tej nie wykonuje się w kolejnej edycji pucharów; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest 

do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki. 

             

Art. 22 

Zawieszenie albo pozbawienie licencji 

 

§1. Kara zawieszenia licencji orzeczona w stosunku do klubu oznacza niemożność korzystania z 

uprawnień, wynikających z licencji, w tym pozbawienie prawa do udziału w rozgrywkach. 

Nierozegrany mecz weryfikuje się jako walkower na niekorzyść drużyny ukaranego klubu.  

§2. Karę zawieszenia licencji w stosunku do klubu orzeka się na czas nieokreślony. Licencję 

przywraca się po ustaniu przyczyn, które spowodowały jej zawieszenie. 



§3. Karę pozbawienia licencji, orzeczonej w stosunku do klubu jest równoznaczne z wykluczeniem 

klubu z udziału w rozgrywkach. W przypadku spełnienia wymogów licencyjnych, w następnym 

sezonie klub ma prawo zgłosić drużynę do udziałów w rozgrywkach klasy bezpośrednio niższej. 

§4. Kara zawieszenia albo pozbawienia licencji, orzekana wobec innych podmiotów, oznacza 

odpowiednio pozbawienie uprawnień, wynikających z licencji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 

5 lat  albo  dożywotnio.  

 

Art. 23 

Wykluczenie z PZPN 

 

§1. W przypadku osób fizycznych, kara wykluczenia z Polskiego Związku Piłki Nożnej oznacza 

dożywotni zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną. 

§2. W przypadku osób prawnych, kara wykluczenia z Polskiego Związku Piłki Nożnej oznacza 

wykluczenie ze wszystkich struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

 

Art. 24 

Napomnienie i wykluczenie. Kara wychowawcza 

 

§1. Kary napomnienia (żółta kartka) oraz wykluczenia (czerwonka kartka) udziela się na zasadach 

określonych w Przepisach Gry oraz w innych przepisach odrębnych. 

§2. Zawodnicy biorący udział w zawodach drużyn młodzieżowych mogą zostać ukarani karą 

wychowawczą, na zasadach określonych w Przepisach Gry oraz Unifikacji Rozgrywek 

Młodzieżowych PZPN. 

 

Art. 25 

Zakaz przebywania w szatniach i/lub strefach zastrzeżonych dla zawodników i osób funkcyjnych 

 

Kara zakazu przebywania w szatniach i/lub strefach zastrzeżonych dla zawodników i osób 

funkcyjnych na ławce rezerwowych pozbawia ukaranego prawa do wstępu do szatni zespołu i/lub 

bezpośredniego otoczenia pola gry, a w szczególności prawa do zajmowania miejsca w strefie 

technicznej. 

 

Art. 26 

Zakaz wstępu na stadion 

 

§1. Karę zakazu wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego może orzec uprawniony 

organ dyscyplinarny klubu, będącego organizatorem meczu, uprawniony organ dyscyplinarny 

Polskiego Związku Piłki Nożnej lub podmiotu prowadzącego rozgrywki, jeżeli jest organizatorem 

meczu piłki nożnej.  



§2. Jeżeli zakaz wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego został orzeczony przez klub, 

kara ta polega na zakazie przebywania na stadionie i terenie przyległym do niego w jakimkolwiek 

charakterze, w tym udziału w zawodach sportowych w charakterze kibica, w czasie meczów 

rozgrywanych z udziałem tego klubu zarówno na obiekcie sportowym, znajdującym się w 

miejscowości, stanowiącej siedzibę klubu, jak i poza nim.  

§3. Jeżeli zakaz wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego został orzeczony przez 

uprawniony organ dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej lub podmiotu prowadzącego 

rozgrywki, kara ta polega na zakazie przebywania na stadionie i terenie przyległym do niego, w 

tym udziału  w zawodach sportowych w charakterze kibica, w czasie meczów organizowanych 

odpowiednio przez Polski Związek Piłki Nożnej lub podmiot prowadzący rozgrywki.  

§4. Kara zakazu wstępu na stadion może zostać orzeczona również w stosunku do innych osób 

fizycznych.  

§5. Zakaz wstępu na stadion orzeka się na czas oznaczony, nie dłuższy niż  2 lata.  

 

Art. 27 

Zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną 

 

Kara zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną może być orzekana na czas 

określony od 6 miesięcy do 10 lat. 

 

Art. 28 

Walkower 

 

§1. Kara weryfikacji zawodów jako walkower oznacza weryfikację wyniku meczu na 0:3 na 

niekorzyść ukaranego klubu. 

§ 2. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower – 

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

 

Art. 29 

Rozgrywanie meczu bez udziału publiczności 

 

Kara rozgrywania meczu bez udziału publiczności oznacza, że oznaczony mecz piłki nożnej 

odbędzie się bez udziału publiczności. Wykonanie kary następuje w sposób zgody z odrębnymi 

przepisami PZPN. 

 

Art. 30 

Zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności, 

na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu. 

 



§1. Kara zakazu rozgrywania określonej liczby meczów z udziałem publiczności na części lub na 

całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu może być orzeczony w 

wymiarze od 1 do 5 meczów. 

§2. Kara zakazu rozgrywania w określonym czasie meczów z udziałem publiczności na części lub 

na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu może być orzeczona w 

wymiarze do 1 roku. 

§3. W przypadku, jeżeli kara zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie 

meczów z udziałem publiczności w miejscowości będącej siedzibą klubu dotyczy części obiektu 

sportowego, organ jurysdykcyjny wyłącza od udziału publiczności określone sektory obiektu 

sportowego lub ogranicza liczbę widzów, uprawnionych do wstępu na obiekt sportowy.  

§4. W przypadku, jeżeli kara zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby 

meczów z udziałem publiczności w miejscowości będącej siedzibą klubu dotyczy całości lub części 

obiektu sportowego, organ jurysdykcyjny może określić, jakie osoby są uprawnione do wstępu na 

obiekt sportowy. 

 

 

Art. 31 

Zakaz wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie. 

 

Kara zakazu wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie może być 

orzeczona w wymiarze od 1 do 10 meczów lub w wymiarze czasowym do 1 roku. Organ 

dyscyplinarny może wskazać mecz lub mecze, na których orzeczona kara ma być wykonana. 

 

 

 

 

 

Art. 32 

Rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie 

 

Kara rozgrywania meczu na neutralnym stadionie oznacza nakaz rozgrywania oznaczonego 

meczu w miejscowości nie będącej siedzibą żadnego z klubów, będących uczestnikami tego 

meczu. 

 

Art. 33 

Zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie 

 

Kara zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie oznacza, że w oznaczonym dniu na 

oznaczonym stadionie nie może odbyć się mecz piłki nożnej. 



 

 

Art. 34 

Zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych 

w miejscowości będącej siedzibą klubu 

 

§1. Karę zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach 

sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu, w przypadku ukaranych klubów Ekstraklasy 

lub I Ligi, oznacza obowiązek rozgrywania zawodów w miejscowości odległej o co najmniej 100 km 

od miejscowości, w którym siedzibę ma ukarany klub, w wymiarze od 1 do 5 meczów. 

§2. W przypadku klubów innych klas rozgrywkowych karę zakazu rozgrywania w określonym 

czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych oznacza obowiązek rozgrywania 

zawodów w miejscowości odległej o co najmniej 10 km od miejscowości, w której siedzibę ma 

ukarany klub. 

 

Art. 35 

Anulowanie wyniku meczu 

 

Kara anulowania wyniku meczu oznacza, że wynik ten nie jest uwzględniany w toku rozgrywek. 

     

Art. 36 

Zakaz dokonywania transferów do klubu 

 

§1. Karę zakazu dokonywania transferów do klubu wymierza się na okres od 6 miesięcy do 3 lat. 

§2. Kara zakazu transferów do klubu może być orzeczona jako kara zakazu transferów 

definitywnych lub czasowych.  

§3. W okresie obowiązywania zakazu transferów ukarany klub nie ma prawa do potwierdzania i 

uprawnienia do gry nowych zawodników spoza klubu. Ograniczenie to nie dotyczy zawodników 

wolnych o statusie amatorów.  

    

 

Art. 37 

Pozbawienie klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych 

 

Kara pozbawienia klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych następuje w sezonie 

rozgrywkowym, w którym uprawomocniło się orzeczenie organu dyscyplinarnego, a jeżeli 

uprawomocnienie to nastąpiło pomiędzy sezonami rozgrywkowymi – w najbliższym sezonie 

rozgrywkowym. 



 

 

Art. 38 

Zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych 

 

Kara zakazu piastowania funkcji sportowych lub społecznych w strukturach PZPN, związkach piłki 

nożnej oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami PZPN orzeka się na czas oznaczony, 

nie dłuższy niż 10 lat. 

 

Art. 39 

Zakaz udziału w zawodach określonego szczebla, czasowy lub stały 

 

§1. Karę zakazu czasowego udziału w zawodach określonego szczebla można orzec na czas 

określony nie dłuższy jednak niż 5 lat. 

§2. Kara stałego zakazu udziału w zawodach określonego szczebla, oznacza zakaz dożywotni. 

 

Art. 40 

Skreślenie z kadry narodowej 

 

Kara skreślenia z kadry narodowej oznacza czasowy zakaz reprezentowania barw Polski w sporcie 

piłki nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych, jednak nie dłuższy niż 5 lat. 

 

 

Art. 41 

Skreślenie z listy sędziów 

 

Kara skreślenia z listy sędziów oznacza zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w organizacji 

sędziowskiej przez okres co najmniej pięciu lat. Jeżeli organ dyscyplinarny nie postanowi inaczej, 

kara skreślenia z listy sędziów oznacza dożywotni zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w 

organizacji sędziowskiej. 

 

Art. 42 

Anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia 

 

Kara anulowania potwierdzenia lub uprawnienia orzekana jest w razie oparcia tych czynności na 

nieprawdziwych oświadczeniach, dokumentach lub innych dowodach. 



 

Art. 43 

Wykluczenie z rozgrywek 

 

Karę wykluczenia z rozgrywek oznacza zakaz występowania zespołu w nowym sezonie na danym 

szczeblu rozgrywek, a w przypadku klubów III ligi i niższych klas, przeniesienie do najniższej klasy 

rozgrywkowej.  

 

Art.44 

Przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej 

 

Kara przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej oznacza przeniesienie zespołu o jedną 

klasę rozgrywkową.  

 

Art. 45 

Odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji. 

 

§1. Kara odsunięcia od prowadzenia zawodów lub obserwacji następuje na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż 5 lat. 

§2. Postanowienia § 1 stosuje się odpowiednio do delegatów. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III. INNE POSTANOWIENIA 

 

Art. 46 

Zawieszenie wykonania kary dyscyplinarnej 

 

§1. Wykonanie kary zasadniczej: 

a)  dyskwalifikacji określoną liczbą meczów lub dyskwalifikacji czasowej,  

b) kary pieniężnej,  

c) zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem 

publiczności, na części lub całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą 

klubu,  

d) zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach 

sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu, 



e) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie, 

f) zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie, 

g) zakazu dokonywania transferów do klubu, 

h) czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, 

i) zawieszenia licencji, orzeczonej na czas oznaczony, 

j) pozbawienia licencji 

- można zawiesić w całości lub części na okres próby, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 

3 lata, jeżeli przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące. 

§2. Organ dyscyplinarny, który wydał prawomocną decyzję zarządza wykonanie zawieszonej kary, 

jeżeli w okresie próby ukarany popełnił przewinienie dyscyplinarne podobne, za które został 

prawomocnie ukarany lub nie wykonał nałożonych na niego obowiązków, o których mowa w art. 

56. Od rozstrzygnięcia organu w tym przedmiocie odwołanie nie przysługuje. 

 

Art. 461 

Nadzwyczajne złagodzenie kary. 

§1. Organ dyscyplinarny może nadzwyczajnie złagodzić karę, jeżeli wymierzenie nawet 
najłagodniejszej kary przewidzianej dla danego przewinienia dyscyplinarnego niewspółmierne do 
wagi popełnionego przewinienia dyscyplinarnego.  
§2. W przypadku nadzwyczajnego złagodzenia kary organ wymierza karę łagodniejszego rodzaju. 

z katalogu kar zasadniczych.  

 

 

Art. 47 

Odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej. 

 

Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej, jeżeli wymierzenie nawet 

najłagodniejszej kary byłoby niecelowe, a w szczególności niewspółmierne do wagi popełnionego 

przewinienia dyscyplinarnego.  

 

 

Art. 48 

Odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej z automatu 

 

§1. Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej za dane 

przewinienie związane z grą (automat), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano 

dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu kary napomnienia (żółta 

kartka) lub wykluczenia (czerwona kartka) w sposób rażący naruszono Przepisy Gry. W 

szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka) lub wykluczenia 

(czerwona kartka) niewłaściwemu zawodnikowi. 



§2. W razie odstąpienia od wymierzenia właściwej kary dyscyplinarnej (z automatu) na zasadach 

określonych w § 1, organ dyscyplinarny wymierza karę zawodnikowi, który dopuścił się 

przewinienia dyscyplinarnego, adekwatną do stopnia naruszenia. 

 

 

Art. 49 

Wymierzenie kary za przewinienie związane z grą, niedostrzeżone przez sędziego 

 

§1. Organ dyscyplinarny może orzec karę za przewinienie związane z grą w przypadku, jeżeli 

zawodnik dopuścił się szczególnie ciężkiego czynu podlegającego karze wykluczenia (czerwona 

kartka), który nie został dostrzeżony przez sędziego. 

§2. Podstawą rozstrzygnięcia organu dyscyplinarnego w sprawach o których mowa w § 1 może 

być pisemne sprawozdanie obserwatora lub delegata, zapis wideo z przebiegu meczu lub załącznik 

do sprawozdania sędziego podpisany przez upoważnione osoby (kierowników i kapitanów obu 

drużyn). 

 

Art. 50 

Recydywa 

 

§1. Jeżeli w okresie danego sezonu rozgrywkowego podlegający odpowiedzialności podmiot 

popełnia przewinienie dyscyplinarne podobne do tego, za które został prawomocnie ukarany, 

organ dyscyplinarny każdorazowo wymierza karę surowszą, chyba że zachodzi wypadek mniejszej 

wagi.  

§2. Zasady karalności przewinień dyscyplinarnych związanych z grą, popełnionych w warunkach 

recydywy, określają przepisy regulujące ten typ przewinienia dyscyplinarnego. 

 

Art. 51 

Przedawnienie karalności 

 

§1. Nie można orzec kary za przewinienia dyscyplinarne, jeżeli od jego popełnienia do czasu 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego upłynęły: 

a) 2 lata – za przewinienie dyscyplinarne nie zagrożone karą wykluczenia z PZPN,  

b) 10 lat – za inne przewinienie dyscyplinarne. 

§2. Nie podlega przedawnieniu przewinienia dyscyplinarne korupcji w piłce nożnej. 

§3. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego ciągłego, bieg przedawnienia karalności 

rozpoczyna się od ostatniego zachowania, składającego się na to przewinienie. 

§4. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na zaniechaniu spełnienia 

obowiązku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym obowiązek ten winien był zostać 

spełniony. 



 

Art. 52 

Zawieszenie biegu przedawnienia karalności 

 

Termin przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego ulega zawieszeniu: 

a) z mocy prawa - na czas trwania postępowania prowadzonego przed organami ścigania, 

sądami państwowymi, Sądem Najwyższym, trybunałami arbitrażowymi stałymi lub 

powołanymi ad hoc sądami arbitrażowymi, 

b) na mocy decyzji organu dyscyplinarnego o zawieszeniu wszczętego postępowania – do 

czasu jego podjęcia.  

 

 

 

Art. 53 

Zakaz ponownego karania za to samo przewinienie dyscyplinarne 

 

Nie wolno ponownie karać za to samo przewinienie dyscyplinarne, chyba że przepis szczególny 

stanowi inaczej. 

 

Art. 54 

Wymierzanie kar za niewykonywanie prawomocnych orzeczeń 

 

W przypadku niewykonywania prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych, wymierzenie 

kolejnej kary dyscyplinarnej za niewykonywanie tego samego orzeczenia organu jurysdykcyjnego 

nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 2 lat od dnia uprawomocnienia się poprzedniej 

kary.  

   

 

 

 

 

Art. 55 

Zakaz karania przez zarząd klubu 

 

Po złożeniu przez zawodnika wniosku o zmianę przynależności klubowej, w tym wniosku o 

rozwiązanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej odpowiadającego właściwym 

przepisom, zawodnik ten nie może zostać ukarany za popełnione przewinienie dyscyplinarne przez 



zarząd klubu. W takim przypadku postępowanie dyscyplinarne prowadzi właściwy organ 

dyscyplinarny na wniosek klubu.  

 

 

Art. 56 

Obowiązki  

 

Niezależnie od możliwości stosowania kar dyscyplinarnych przewidzianych w niniejszym 

regulaminie, organ dyscyplinarny może nałożyć na obwinionego obowiązki, w szczególności 

obowiązek naprawienia szkody w całości lub części, określając termin i sposób wykonania takiego 

obowiązku.  

 

DZIAŁ DRUGI. RODZAJE PRZEWINIEŃ DYSCYPLINARNYCH 

 

ROZDZIAŁ I. PRZEWINIENIA ZWIĄZANE Z GRĄ. 

 

Art. 57 

Naruszenie Art. 12 Przepisów Gry 

§1. Zawodnik oraz osoba uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów 

otrzymuje odpowiednio napomnienie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwoną kartkę) w przypadku 

popełnienia przewinień, wskazanych w Art. 12 Przepisów Gry.  

§2. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) lub 

wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze 

pieniężnej. 

Art. 58 

Otrzymanie przez zawodnika napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów mistrzowskich  

– automatyczna kara dyskwalifikacji 

 

Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie 

automatycznie ukarany: 

1) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

      2) przy ósmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

      3) przy dwunastym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

1) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą 

dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. 

 

Art. 59 



Otrzymanie przez zawodnika napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów mistrzowskich  

– automatyczna kara pieniężna 

 

Dopuszczalność i przesłanki automatycznego ukarania zawodnika karą pieniężną w związku z 

otrzymaniem napomnienia (żółta kartka) oraz wysokość kar pieniężnych jest określona w 

regulaminach rozgrywek uchwalanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i wojewódzkie związki 

piłki nożnej. 

 

Art. 60 

Otrzymanie przez zawodnika napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów pucharowych 

 

§1. Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie 

automatycznie ukarany: 

1) przy drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

       2) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

1) przy każdym kolejnym co drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacją w wymiarze 2 

meczów. 

§2. Kary, o których mowa w § 1 są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych. 

 

 

Art. 61 

Wykluczenie w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki 

 

§1. Z zastrzeżeniem § 2 i §3 niniejszego artykułu zawodnikowi, który w czasie zawodów 

mistrzowskich Ekstraklasy, innych zawodów mistrzowskich lub zawodów pucharowych został 

wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki, wymierza się automatycznie karę dwóch 

meczów dyskwalifikacji.  

§2.1.Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej 

czerwonej kartki polegało na: 

1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu, 

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 albo karę dyskwalifikacji czasowej.  

2. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej 

czerwonej kartki polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub 

zniesławieniu sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się 

karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów. 

3. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej 

czerwonej kartki polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po 



przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w 

wymiarze nie niższym niż 1 rok. 

 

§3. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej 

kartki polegało na: 

1) pozbawieniu realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika poruszającego się w 

kierunku bramki ukaranego zawodnika, za które to przewinienie podyktowano rzut karny 

lub rzut wolny, 

2) pozbawieniu  drużyny przeciwnika bramki lub realnej szansy na jej zdobycie, poprzez 

zagranie  piłki ręką, przy czym zagrywającym nie był bramkarz we własnym polu karnym, 

3) pozbawieniu  drużyny przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki poprzez zachowanie 

bramkarza, polegające na zatrzymaniu piłki ręką poza własnym polem karnym,  

 

- wymierza się automatycznie karę dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu.  

§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.  

 

Art. 62 

Usunięcie z ławki rezerwowych 

§ 1. Jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych 
w trakcie zawodów,  zostanie z niej usunięta przez sędziego w wyniku otrzymania dwóch 
napomnień (żółtych kartek), zostanie automatycznie ukarana  karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 
meczu.  
 
§ 2. Jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych 
w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego w wyniku otrzymania samoistnej 
czerwonej kartki,  z zastrzeżeniem § 3 niniejszego artykułu zostanie automatycznie ukarana  karą 
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.  
 
§ 3.1. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku naruszenia nietykalności 

cielesnej, znieważenia, zniesławienia lub innego, wysoce niesportowego zachowania, 

osobie tej po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę 

dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.  

2. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych, które nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej 

kartki, polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu 

sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę 

dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów. 

3. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych, które nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej 

kartki, polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po 

przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w 

wymiarze nie niższym niż 1 rok. 

 



§4. W stosunku do osób innych niż zawodnik nie stosuje się przepisów o automatycznej karze 
dyskwalifikacji  za kolejne napomnienia (żółte kartki) w czasie meczów mistrzowskich                 i 
pucharowych, o których mowa w art. 58 – 60, 

 

§5. Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o której mowa 

w § 1- 3, karę dodatkową - karę pieniężną nie wyższą niż 5000 zł. 

§6. Do czasu orzeczenia kary dyscyplinarnej osoba inna niż zawodnik, uprawniona do przebywania 

na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, którą sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej 

czerwonej kartki  nie może przebywać w strefie przylegającej do boiska oraz brać udziału  w 

rozgrywkach, w których została wykluczona w jakimkolwiek charakterze, a w przypadku o którym 

mowa w § 3  również w innych rozgrywkach. 

§7. Do osób  innych  niż zawodnik, uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych                  w 

trakcie zawodów,  art. 20, 21 oraz 48 stosuje się odpowiednio.  

 

Art. 63 

Zasady szczególne, dotyczące  kar za przewinienia związane z grą 

 

§1. Zawodnik ukarany karą pieniężną na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale, do czasu 

jej zapłaty nie może uczestniczyć w rozgrywkach, których dotyczy orzeczona kara, a pozostałe 

osoby fizyczne ukarane karą finansową na zasadach określonych w niniejszym rozdziale do czasu 

jej zapłaty nie mogą przebywać w strefie przylegającej do boiska oraz uczestniczyć w rozgrywkach, 

których dotyczy orzeczona kara. 

§2. Zapłata kary pieniężnej następuje na rachunek bankowy właściwego organu prowadzącego 

rozgrywki. 

§3 (skreślony) 

§4. Zawodnikowi, który w czasie zawodów  mistrzowskich Ekstraklasy, innych zawodów   

mistrzowskich lub zawodów pucharowych został wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku 

otrzymania dwóch ostrzeżeń(żółtych kartek), do rejestru ostrzeżeń wlicza się  obie żółte kartki.  

§5. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, udzielone ostrzeżenia (żółte 

kartki) oraz wykluczenia (czerwone kartki) wlicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika.  

§6. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, uwzględnia się przy 

odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą.  

§7. Bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów, 

rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia  (żółtej kartki) lub  wykluczenia 

(czerwonej kartki). Od kar tych nie można wnieść odwołania. Kary te nie mogą być zmniejszone, 

zawieszone lub darowane.  

§8. Wymierzenie kary pieniężnej lub kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą jest 

dopuszczalne również w przypadku, gdy sędzia nie widział przewinienia dyscyplinarnego.  

§9. Kara może być również wymierzona zawodnikowi, który uczestnicząc w meczu towarzyskim w 

kraju lub za granicą był napomniany żółtą kartką bądź zostały wykluczony z gry czerwoną kartką. 

W tym przypadku orzeczenie kary może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania 

dyscyplinarnego.   

 



 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 

UTRZYMANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU NA OBIEKCIE PIŁKARSKIM 

 

 

Art. 64 

Odpowiedzialność klubu za brak  porządku  lub bezpieczeństwa na stadionie 

 

§1. Za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po 

zawodach, wymierza się  klubowi karę: 

1) karę pieniężną, 

2) weryfikację zawodów jako walkower, 

3) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności, 

4) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem 

publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą 

klubu,  

5) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie, 

6) rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie, 

7) zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie, 

8) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach  

sportowych w miejscowości będącej siedzibą  klubu, 

9) wykluczenie z rozgrywek, 

10) zawieszenie lub pozbawienie licencji. 

§2. Kary opisane w § 1, z wyjątkiem weryfikacji zawodów jako walkower, mogą być również 

nałożone na klub za niewykonywanie obowiązków, określonych w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, nawet jeżeli przed, w czasie lub po zawodach nie doszło 

do naruszeń porządku lub bezpieczeństwa.  

 

Art. 64 ¹ 

Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców 

Za brak porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz 

piłkarski wymierza się klubowi drużyny przyjezdnej karę zakazu wyjazdów zorganizowanych grup 

kibiców na mecze piłkarskie.  

 



Art. 65 

Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku  lub bezpieczeństwa na stadionie przez 

odpowiedzialne osoby fizyczne 

 

§1. Za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia  należytego porządku lub bezpieczeństwa na 

stadionie przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się odpowiedzialnym osobom fizycznym  

karę: 

a) upomnienia,  

b) nagany, 

c) karę pieniężną od 500 zł, 

d) dyskwalifikacji czasowej od 1 miesiąca do 2 lat.  

§2. Jeżeli na skutek niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia  należytego porządku lub 

bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach doszło do poważnych naruszeń 

porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach wymierza się  karę: 

a) karę pieniężną nie niższą  niż 5.000 zł 

b) dyskwalifikacji na czas nie krótszy niż 3 miesiące, 

c) zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną. 

 

Art. 66 

Odpowiedzialność kibiców 

 

§ 1. Za rażące naruszenie regulaminu obiektu sportowego lub regulaminu imprezy masowej przed, 

w trakcie lub bezpośrednio po meczu piłki nożnej, właściwy organ dyscyplinarny może orzec karę 

zakazu wstępu na stadion. 

§ 2. Za naruszenie bezpieczeństwa lub porządku w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców 

na mecz piłkarski organ dyscyplinarny może orzec karę zakazu wstępu na stadion. 

Art. 67 

Zachowania pogardliwe lub dyskryminacyjne 

 

§1. Za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających 

terroryzm, przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści 

politycznych, treści o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, 

koloru skóry, języka, religii bądź pochodzenia, za wznoszenie okrzyków  lub popełnienie innego 

aktu o takim  charakterze   w czasie, bezpośrednio przed lub po meczu, wymierza się kary: 

1) klubom 

a) karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł, 

b) weryfikacji zawodów jako walkower, 

c) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności 



d) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem 

publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej 

siedzibą klubu,  

e) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie, 

f) wykluczenie z rozgrywek, 

g) przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.  

2) kibicom – zakaz wstępu na stadion do 2 lat.  

3) innym osobom fizycznym: 

a) dyskwalifikacji na co najmniej 5 meczów lub co najmniej 3 miesiące, 

b) karę pieniężną nie niższą  niż 5.000 zł, 

§2. Maksymalny wymiar kary dodatkowej pozbawienia  punktów, orzekanej w stosunku do klubu 

za przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w § 1 wynosi: 3 punkty za pierwsze naruszenie, 6 

punktów za drugie naruszenie.  

§3. Kara zasadnicza wykluczenia z rozgrywek, o której mowa w § 1 pkt 1) lit f) niniejszego artykułu 

(orzekana w przypadku rozgrywek, w których nie przyznaje się  punktów) oraz kara zasadnicza 

przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,  o której mowa   w § 1 pkt 1) lit g) niniejszego 

artykułu, może zostać wymierzona w przypadku uprzedniego, dwukrotnego ukarania klubu za to 

przewinienie dyscyplinarne w danym sezonie. 

§4. W przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub 

innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez 

delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przerwanie meczu, zasadnicza kara pieniężna 

nie może być niższa niż 5.000 zł. 

§5. W przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub 

innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez 

delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przedterminowe zakończenie meczu, 

zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 10.000 zł. 

  

Art. 68 

Zasady szczególne dotyczące kar za naruszenie bezpieczeństwa i porządku na obiektach 

piłkarskich. 

 

§1. Wszystkie kary za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie,  z wyjątkiem 

walkoweru i kar finansowych, są natychmiast wykonalne, chyba że organ dyscyplinarny postanowi 

inaczej.  

§2. W przypadku, jeżeli  naruszenie opisane w niniejszym rozdziale jest wynikiem zachowania osób 

fizycznych, za które odpowiedzialność ponosi klub przyjezdny, karom podlega klub przyjezdny.  

§3. Domniemywa się, że kibice zajmujący sektor stadionu lub inne wydzielone miejsce, 

przeznaczone dla kibiców klubu przyjezdnego, są  kibicami tego klubu.  

§4. W przypadku niemożności zidentyfikowania kibiców, dopuszczających się przewinień 

opisanych  w niniejszym rozdziale, karze podlega klub, będący gospodarzem meczu.  



§ 5. Za przewinienia określone w art. 64, 65 i 67 można wymierzyć jednorazowo więcej niż jedną 

karę zasadniczą.   

 

ROZDZIAŁ III. NIESPORTOWE ZACHOWANIE 

 

      

Art. 69 

Używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe 

 

Za używanie w związku z zawodami piłkarskimi słów wulgarnych lub uznanych powszechnie za 

obraźliwe wymierza się karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną.  

 

Art.  70 

Podważanie decyzji sędziowskich 

 

Za podważanie decyzji sędziowskich lub kompetencji sędziów przez zawodników, trenerów 

członków sztabu medycznego lub działaczy, wymierza się karę upomnienia, nagany lub karę 

pieniężną. 

 

Art. 71 

Samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowa dalszego  

rozgrywania meczu 

 

Za samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowę dalszego rozgrywania meczu 

wymierza się karę: 

 

a) klubom: 

a) karę pieniężną, nie niższą  niż 5.000 zł, 

b) weryfikacji zawodów jako walkower, 

c) wykluczenie z rozgrywek, 

b) osobom fizycznym: 

a) karę pieniężną nie niższą  niż 1.000 zł, 

b) karę dyskwalifikacji nie niższą niż 1 miesiąc. 

 

Art. 71  ¹ 



Opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, przerwa w meczu  

 

Za opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, a także za spowodowanie przerwy w meczu 

wymierza się karę: 

1) klubom: 

a) karę pieniężną, nie niższą  niż 1.000 zł, 

2) osobom fizycznym: 

a) karę pieniężną nie niższą  niż 1.000 zł, 

b) karę dyskwalifikacji nie niższą niż 1 miesiąc. 

 

 

Art.  72 

Groźba lub przemoc 

§1.1.Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej 

osoby w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach 

członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań, 

podlega karze pieniężnej nie niższej niż 2.000 zł, karze dyskwalifikacji lub karze wykluczenia 

z PZPN.  

2. W przypadku, gdy groźba, przemoc lub naruszenie nietykalności cielesnej sędziego, o 

której mowa w par. 1 ust.1 ma charakter rażący– kara dyskwalifikacji nie może być niższa 

niż 1 rok.  

§2. Odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne o którym mowa w § 1 ponosi również klub, 

jeżeli co najmniej dwóch zawodników lub działaczy tego klubu dopuszcza się powyższego 

zachowania, organ dyscyplinarny może wymierzyć wtedy: 

a) karę pieniężną,  

b) weryfikacja zawodów jako walkower, 

c) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności, 

d) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem 

publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości, będącej 

siedzibą klubu,  

e) wykluczenie z rozgrywek, 

f) przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.  

§3. Karom określonym w § 2 podlega również ten, kto usiłuje bądź czyni przygotowania do 

popełnienia powyższych czynów. 

 

 

Art. 73 

Nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową 



 

Za nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową wymierza się karę pieniężną w 

wysokości od 500 zł.  

 

Art. 74 

Niesportowy tryb życia 

 

Za niesportowy tryb życia lub  naruszenie zasad porządku publicznego wymierza się kary: 

a) dyskwalifikacji od 3 miesięcy, 

b) karę pieniężną, 

c) wykluczenia z PZPN.   

 

Art. 75 

Podżeganie do nienawiści 

 

Zawodnik lub działacz piłkarski, który publicznie lub za pośrednictwem środków masowego 

przekazu podżega do nienawiści  lub przemocy  w czasie nie związanym z meczem piłkarskim 

podlega:  

a) karze dyskwalifikacji od 3 miesięcy, 

b) karze pieniężnej, 

 

 

Art. 76 

Prowokowanie kibiców 

 

Za prowokowanie kibiców wymierza  się karę dyskwalifikacji lub  karę pieniężną nie niższą  niż 

2.000 zł.  

 

Art. 77 

Wypowiedzi poniżające 

 

Za wypowiedzi lub inne działania, mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania, 

potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności w sporcie piłki 

nożnej lub  znieważające: członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej, klubów, 

zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i innych osób, wskazanych w art. 2 

niniejszego regulaminu, wymierza się osobom fizycznym, z wyjątkiem kibiców karę: 



a) upomnienia,  

b) nagany, 

c) karę pieniężną  w wysokości od 500 zł.  

d) dyskwalifikacji, 

e) wykluczenia z PZPN. 

 

 

ROZDZIAŁ IV. ZWALCZANIE DOPINGU 

 

Art. 78 

Zwalczanie dopingu 

 

§1. Przewinienia dyscyplinarne związane z dopingiem w piłce nożnej podlegają karze. 

§ 2. Katalog przewinień, tryb postępowania oraz kary określają Polskie Przepisy Antydopingowe, 

ustanowione przez POLADA, które mają zastosowanie z uwzględnieniem przepisów 

dyscyplinarnych FIFA I UEFA. W sprawach krajowych Panel Dyscyplinarny przy POLADA 

rozstrzyga o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping.  

§3. Polskie Przepisy Antydopingowe stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

  

 

ROZDZIAŁ V. KORUPCJA W PIŁCE NOŻNEJ 

 

Art. 79 

Korupcja czynna i bierna 

 

§1. Kto czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej  lub 

osobistej  w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich 

podlega: 

a) karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 zł, 

b) karze dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy, 

c) wykluczeniu z PZPN 

§2. Karom opisanym w §1 podlega również ten kto czyni przygotowania, usiłuje przyjąć lub 

przyjmuje  korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, 

mogące mieć wpływ na wynik  zawodów piłkarskich. 

§3. Za opisane w §1 lub §2 postępowania osób fizycznych, kluby podlegają: 

a) karze pieniężnej,  



b) weryfikacji zawodów jako walkower,  

c) anulowaniu wyniku meczu, 

d) zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,  

e) przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, 

f) pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu 

Ligi lub Superpucharu, 

g) wykluczeniu z PZPN. 

 

 

Art. 80 

Zaniechanie zawiadomienia o korupcji w piłce nożnej lub match-fixingu  

 

Za zaniechanie zawiadomienia organu dyscyplinarnego o zachowaniu, wyczerpującym znamiona 

przewinienia dyscyplinarnego korupcji w piłce nożnej lub match-fixingu, osobom fizycznym 

wymierza się: 

a)  karę  pieniężną, 

b)  karę dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące. 

 

ROZDZIAŁ VI. 

PRZEWINIENIA SZCZEGÓLNE, 

DOTYCZĄCE SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW I DELEGATÓW 

 

Art. 81 

Zasada ogólna 

 

Karom przewidzianym w niniejszym rozdziale podlegają odpowiedzialni sędziowie, obserwatorzy i 

delegaci.  

 

Art. 82 

Nieterminowe przesłanie sprawozdania 

   

§1. Za nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo niewłaściwe lub 
nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji, wymierza się karę upomnienia.  
§2. Za ponowne w tym samym sezonie popełnienie przewinienia opisanego w § 1, wymierza się 

karę nagany, karę pieniężną w wysokości do 500 zł albo karę dyskwalifikacji.  

 



Art. 83 

Uniemożliwienie zamieszczenia zastrzeżeń 

 

Za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów złożonych przez 

kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń, w tym odnośnie udzielonych 

napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń (czerwone kartki) wymierza się sędziemu karę:  

a) nagany, 

b) karę pieniężną,  

c) dyskwalifikacji czasowej. 

 

 

 

Art. 84 

Publiczne wypowiedzi sędziego i obserwatora 

 

Za publiczne wypowiadanie się przez sędziego lub obserwatora w sprawach dotyczących 

przebiegu  zawodów prowadzonych lub ocenianych przez innych sędziów lub obserwatorów, 

wymierza się karę: 

a) nagany, 

b) karę pieniężną,  

c) dyskwalifikacji czasowej do 2 miesięcy.  

 

 

Art. 85 

Nieusprawiedliwiona nieobecność 

 

Za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się w wyznaczonym terminie 

badaniom lekarskim, egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu,  wymierza 

się karę: 

a) nagany, 

b) karę pieniężną,  

c) dyskwalifikacji czasowej do 2 miesięcy. 

 

 

Art. 86 

Prowadzenie zawodów bez asystentów 



 

Za prowadzenie zawodów bez asystentów lub zawinione przez sędziego niedoprowadzenie 

zawodów do końca, wymierza się karę: 

a) nagany, 

b) karę pieniężną,  

c) dyskwalifikacji czasowej, 

d) skreślenie z listy sędziów. 

 

 

Art. 87 

Umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z Przepisami Gry 

 

Za umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z Przepisami Gry wymierza się karę: 

a) dyskwalifikacji od 1 roku, 

b) skreślenia z listy sędziów  

c) wykluczenia z PZPN.  

   

 

Art. 88 

Niestawienie się do prowadzenia zawodów lub obserwacji. 

 

Za nieusprawiedliwione niestawienie się do prowadzenia zawodów, obserwacji albo pełnienia 

funkcji delegata lub za powtarzające się spóźnienia na zawody, wymierza się: 

a) karę pieniężną, 

b) karę dyskwalifikacji, 

c) skreślenie z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów. 

 

 

Art. 89 

Samowolne prowadzenie zawodów 

 

Za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów PZPN bądź 

wydziału sędziowskiego właściwego związku piłki nożnej lub prowadzenie zawodów 

niezgłoszonych do tych organów, wymierza się karę: 

a) nagany, 



b) karę pieniężną,  

c) dyskwalifikacji  

d) skreślenia z listy sędziów. 

 

 

Art. 90 

Spotkania (kontakty) sędziów i obserwatorów z klubami 

 

Za nieusprawiedliwione lub niezgodnie z przepisami spotkania (kontakty) sędziów i obserwatorów 

z przedstawicielami  klubów od chwili wyznaczenia na sędziego lub obserwatora do chwili złożenia 

w PZPN lub  związku piłki nożnej sprawozdania, wymierza się karę: 

a) dyskwalifikacji czasowej, 

b) skreślenie  z listy sędziów lub obserwatorów, 

c) wykluczenie z PZPN.   

 

 

Art. 91 

Spotkania (kontakty) sędziów z obserwatorami 

 

Za nieusprawiedliwione lub niezgodne z przepisami  spotkanie (kontakt) obserwatora z sędziami 

przed meczem lub w czasie przerwy w meczu wymierza się kary: 

a) dyskwalifikacji, 

b) skreślenia z listy sędziów lub obserwatorów. 

 

 

Art. 92 

Dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń 

 

Za dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych przed, podczas i po prowadzeniu 

zawodów lub obserwacji, a także za zatajenie kar indywidualnych udzielonych uczestnikom meczu 

wymierza się: 

a) karę pieniężną 

b) karę dyskwalifikacji od 1 miesiąca do 2 lat,  

c) skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów.    

 

 



Art. 93 

Nienależne świadczenia 

 

Za świadome pobranie od klubów nienależnych świadczeń wymierza się karę: 

a) kara pieniężna, 

b) dyskwalifikacji  na okres nie mniejszy niż 1 miesiąc, 

c) skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów, 

d) wykluczenie z PZPN.    

 

 

Art. 94 

Systematyczny brak aktywności 

 

 Za systematyczny brak aktywności, odmawianie prowadzenia zawodów, obserwacji lub pełnienia 

funkcji delegata  wymierza się karę: 

a) dyskwalifikacji na okres od 1 miesiąca, 

b) skreślenie z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów, 

c) wykluczenia z PZPN.   

 

Art. 95 

Popełnienie przestępstwa umyślnego 

 

Za popełnienie przestępstwa umyślnego, w wyniku którego nastąpiło skazanie prawomocnym 

wyrokiem sądu w sprawie karnej lub skarbowej wymierza się kary: 

a) dyskwalifikacji, 

b) skreślenia z listy sędziów, obserwatorów lub  delegatów, 

c) wykluczenia z PZPN.   

 

 

Art. 96 

Ponowne naruszenie przepisów 

 

Jeżeli przewinienia dyscyplinarne, zawarte w niniejszym rozdziale nie są zagrożone karą 

skreślenia z listy sędziów i wykluczenia z PZPN, w przypadku ponownego popełnienia przewinienia 



dyscyplinarnego, opisanego w niniejszym rozdziale można wymierzyć również karę skreślenia z 

listy sędziów lub wykluczenia z PZPN.  

 

 

 

ROZDZIAŁ VII.  

PRZEWINIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKÓW TRANSAKCYJNYCH 

    

Art. 97 

Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez zawodnika 

  

Zawodnik, który nie dopełnia obowiązku, określonego w  przepisach Polskiego Związku Piłki 

Nożnej lub FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z pośrednikami transakcyjnymi 

podlega karze: 

a) nagany, 

b) karze pieniężnej,  

c) dyskwalifikacji. 

 

Art. 98 

Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez klub 

  

Klub, który nie dopełnia obowiązku, określonego w  przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub 

FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z pośrednikami transakcyjnymi podlega karze: 

a) karze pieniężnej,  

b) zakazu dokonywania transferów krajowych do klubów, 

  

Art. 99 

Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez pośrednika transakcyjnego 

  

Pośrednik transakcyjny który nadużywa przyznane mu uprawnienie, określone w przepisach 

Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA lub nie dopełnia obowiązków określonych w tych 

przepisach w zakresie podejmowania, wykonywania lub zaprzestania wykonywania czynności 

pośrednika transakcyjnego  podlega karze: 

a)     nagany, 

b)     karze pieniężnej, w wysokości nie niższej niż 5.000 zł, 

c)     czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną 



  

Art. 100 

 Prowadzenie działalności pośrednika transakcyjnego niezgodnie z przepisami. 

 

Kto  niezgodnie z przepisami prowadzi działalność pośrednika, w szczególności bez dokonania 

rejestracji w Polskim Związku Piłki Nożnej podlega: 

 
a)     karze pieniężnej, w wysokości nie niższej niż 20.000 zł, 

b)     karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną. 

  

Art. 101 

Niezamieszczenie informacji 

  

Za niedochowanie należytej staranności, aby w kontrakcie, którego klub i zawodnik jest stroną, lub 

w umowie transferowej pomiędzy klubami, znalazła się informacja o tym, czy przy jego zawieraniu 

zawodnik korzystał z usług pośrednika transakcyjnego, a w przypadku, jeżeli zawodnik korzystał z 

takich usług, również imię i nazwisko, podpis pośrednika transakcyjnego oraz datę zawarcia z nim 

umowy pośrednictwa  klubom lub zawodnikom, wymierza się kary: 

a) nagany, 

b) kary pieniężne. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII. 

NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU ZAWODNIKA W MECZU 

 

 

Art. 102 

Niedopełnienie obowiązków, określonych w przepisach o rozgrywkach 

 

Za brak kart zawodników, niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołu, podanie fałszywego 

wieku zawodnika lub niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach, 

wymierza się kary: 

1) klubom - kara pieniężna, 

2) innym osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom: 

a) upomnienie, 



b) nagany, 

c) kary pieniężnej, 

d) dyskwalifikacji. 

 

Art. 103 

Gra nieuprawnionego zawodnika 

   

Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego w prawach lub odbywającego 

karę dyskwalifikacji albo zawodnika pod obcym nazwiskiem, wymierza się karę: 

1) klubom: 

a) kara pieniężna,  

b) kwalifikacja zawodów jako walkower,  

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,    

2) zawodnikom: 

a) nagana,  

b) kara pieniężna,  

c) dyskwalifikacja czasowa w wymiarze  od 1 do 6 miesięcy,   

3) innym osobom odpowiedzialnym: 

a) nagana,  

b) kara pieniężna,  

c) dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 1 roku,  

 

ROZDZIAŁ IX. 

INNE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE 

 

Art. 104 

Niewykonywanie orzeczeń 

 

Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnego orzeczenia organów jurysdykcyjnych PZPN, a 

także organu właściwego do spraw ustalenia ekwiwalentu, wymierza się kary:   

1)klubom: 
a)karę pieniężną do 100.000zł  
b)zakaz dokonywania transferów do klubu, 
c)przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,  
d)czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,  
e)wykluczenie z PZPN,   



2)zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, pośrednikom transakcyjnym i działaczom 
piłkarskim: 

a)upomnienie, 

b)naganę, 

c)karę pieniężną; 

d)karę dyskwalifikacji czasowej, 

e)wykluczenie  z PZPN.    

 

 

Art. 105 

Niewykonywanie zobowiązań 

 

Za niewykonywanie zobowiązania wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub 

związków piłki nożnej wymierza się kary: 

1) klubom:    

a) kara pieniężna, 

b) zakaz dokonywania transferów do klubu,  

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,  

d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, 

e) wykluczenie z PZPN,   

2) zawodnikom:  

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) kara pieniężna do 15000 zł, a w przypadku zawodników Ekstraklasy do 50.000 zł, 

d) dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące, 

3) innym osobom fizycznym: 

a) kara pieniężna w wysokości do 15000 zł, 

b) dyskwalifikacja od 3 miesięcy. 

 

 

Art. 106 

Popełnienie czynów, mających na celu bezprawne osiągnięcie korzyści 

 

Za czynienie przygotowań, usiłowanie lub dokonanie czynów mających na celu bezprawne 

osiągnięcie korzyści materialnych lub osobistych w związku z działalnością sportową wymierza się  

kary: 

1) klubom:    



a) kara pieniężna w wysokości   od 10.000 zł,    

b) zawieszenie lub pozbawienie licencji,    

c) wykluczenie z PZPN,    

2) osobom fizycznym:  

a) kara pieniężna,    

b) dyskwalifikacja powyżej jednego roku,     

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,    

d ) skreślenie z listy sędziów 

e) wykluczenie z PZPN. 

 

 

 

Art. 107 

Match-Fixing i niedozwolone zakłady bukmacherskie 

 

§ 1. Kto czyni przygotowania, usiłuje lub dopuszcza się nieuczciwego zachowania, mogącego mieć 

wpływ na przebieg zawodów piłkarskich lub zdarzenia będące przedmiotem zakładów 

bukmacherskich, podlega 

a) karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 zł, 

b) karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze 

nie niższym niż 6 miesięcy, 

c) wykluczeniu z PZPN 

  

§2. Za opisane w § 1 postępowania osoby fizycznej, kluby podlegają: 

a) karze pieniężnej,  

b) weryfikacji zawodów jako walkower,  

c) anulowaniu wyniku meczu, 

d) zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,  

e) przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, 

f) pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu 

Ligi lub Superpucharu, 

g) wykluczeniu z PZPN. 

  

§3. Za uczestnictwo osób podlegających niniejszemu regulaminowi dyscyplinarnemu w zakładach 

bukmacherskich, zawieranych w kraju lub zagranicą, odnoszących się do wszystkich meczów 

piłkarskich, rozgrywanych z udziałem drużyn krajowych w kraju i zagranicą wymierza się kary: 



a) kara pieniężna od 1.000 zł,    

b) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 

c) skreślenie z listy sędziów, delegatów lub obserwatorów,  

d) karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną   

e) wykluczenie z PZPN. 

Art. 108 

Przewinienia związane z grą w reprezentacji Polski 

 

§1. Za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach kadry powołanej do  

reprezentowania barw Polski w zawodach sportowych, rozgrywanych w oficjalnych terminach 

FIFA, wymierza się kary: 

1) klubowi  - karę pieniężną  od 20.000 zł,    

2) działaczom – karę pieniężną  od 2.000 zł,    

3) trenerom – karę pieniężną  od 5.000 zł,  

§2. Za nieusprawiedliwione niestawienie się na zgrupowanie kadry narodowej wymierza się 

zawodnikowi karę pieniężną w wysokości  nie niższej niż 5.000 lub karę dyskwalifikacji, chyba że 

zostało ono usprawiedliwione przez trenera kadry lub dyrektora sportowego PZPN. 

§3. Za zachowanie niegodne reprezentanta Polski, popełnione w kraju lub zagranicą wymierza się 

zawodnikowi karę: 

a) upomnienia, 

b) naganę, 

c) karę pieniężną, nie niższą niż 5.000 zł, 

d) dyskwalifikację do lat 2, 

e) skreślenie z kadry. 

 

 

Art. 109 

Naruszenie przepisów związanych ze zmianą przynależności klubowej 

 

Za naruszenie przepisów związanych ze zmianą przynależności klubowej, w szczególności za  

podpisanie w sposób sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami, wymierza się 

następujące kary: 

1) klubom:    

a) kara pieniężna od 3000 zł,    

b) zakaz dokonywania transferów do klubu,    

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,    



d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,    

e) wykluczenie z PZPN,   

2) zawodnikom :   

a) upomnienie,   

b) nagana,   

c) kara pieniężna od 1000 zł do 15000 zł, a w przypadku zawodników Ekstraklasy do  50.000 zł, 

d) dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 3  miesiące,   

e) anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry. 

3) działaczom:    

a) kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 15000 zł,    

b) dyskwalifikacja od 3 miesięcy, 

c) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną. 

 

 

Art. 110 

Inne rażące naruszenie przepisów prawa związkowego lub norm etyczno – moralnych, 

obowiązujących w piłce nożnej. 

 

§1. Za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie 

Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, naruszenie norm moralno – etycznych obowiązujących w piłce nożnej  a także 

niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji 

publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej,  wymierza się kary: 

1) klubom: 

a) karę pieniężną, nie niższą  niż 5.000 zł, 

b) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 

c) wykluczenie z PZPN, 

2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, pośrednikom transakcyjnym, członkom sztabu 

medycznego, licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich, sędziom, delegatom i 

obserwatorom oraz działaczom piłkarskim: 

a) karę pieniężną nie niższą  niż 1.000 zł, 

b) dyskwalifikacji, 

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 

d) wykluczenie z PZPN. 



§2. Karom za przewinienie, wskazane w § 1 podlegają podmioty tylko wtedy, gdy naruszenie jest 

rażące i nie jest możliwe przypisanie odpowiedzialności na podstawie innego przepisu, 

opisującego naruszenie, zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej.  

 

  

 

 

DZIAŁ TRZECI.  POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE 

 

ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA 

 

Art. 111 

Niezależność. Tajemnica i szybkość postępowania 

 

§1. Organy dyscyplinarne działają niezależnie, a ich członkowie są i niezawiśli.  

§2. Członkowie organów dyscyplinarnych są niezawiśli w sprawowaniu funkcji i podlegają jedynie 

Statutowi PZPN, niniejszemu regulaminowi i innym przepisom związkowym. Nie mogą być oni 

pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z uczestnictwem i działalnością w tych 

organach, z wyjątkiem naruszeń obowiązków, będących wynikiem umyślnego działania lub 

rażącego zaniedbania. 

§3. Członek organu dyscyplinarnego winien wyłączyć się od rozpoznania sprawy, jeżeli istnieją 

uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.  

§4. Członek organu dyscyplinarnego zobowiązany jest zachować w tajemnicy przebieg 

posiedzenia a w szczególności narady i głosowania. Nie dotyczy to  sentencji rozstrzygnięcia, jego  

motywów oraz uzasadnienia treści rozstrzygnięcia. 

§5. Postępowanie winno być  prowadzone bez nieuzasadnionej zwłoki, w sposób zapewniający 

należytą koncentrację materiału dowodowego i zapobiegający przewlekaniu postępowania. 

 

Art.  112 

Strona 

 

§1. Stroną postępowania dyscyplinarnego jest obwiniony, zainteresowany oraz Rzecznik Ochrony 

Prawa Związkowego i Rzecznik Dyscyplinarny.  

§2. Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, a nie jest 

obwinionym w sprawie.  

 

 

Art.  113 



Zasada jawności 

 

Postępowanie jest jawne dla stron, z wyłączeniem narady i głosowania nad orzeczeniem. Zasada 

jawności  nie dotyczy to postępowań w sprawach: zastosowania środka zapobiegawczego, 

darowania kary,  zatarcia ukarania, a także postępowania przed organem II instancji w przedmiocie 

zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności oraz w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od 

zarządzeń Przewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej. 

 

 

Art.  114 

Prawo czynnego udziału w postępowaniu 

       

§1. W toku postępowania każda ze stron ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu, w tym 

składać wyjaśnienia, żądania i wnioski. 

§2. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, 

dotyczących okoliczności sprawy.  

§3. Strony postępowania obowiązane są współdziałać  w celu wyjaśnienia sprawy.  

§4. Na żądanie organu dyscyplinarnego strony obowiązane są przedstawiać dowody i udzielać 

pisemnych odpowiedzi organom dyscyplinarnym. W przypadku niewykonywania lub opieszałego 

wykonywania tych obowiązków, organ dyscyplinarny może nałożyć karę porządkową w wysokości 

do 1.000 zł. Kary te mogą  być uchylane, stosownie do okoliczności.  

 

 

Art.  115 

Pełnomocnik 

 

§1. Strona postępowania może w czasie jego trwania ustanowić pełnomocnika. 

§2. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być adwokat, radca prawny, zstępni, małżonek, rodzice, 

rodzeństwo, a także działacz lub pracownik klubu, którego jest członkiem. 

§3. Pełnomocnikiem osoby prawnej może być adwokat, radca prawny, a ponadto działacz lub jej 

pracownik.  

 

                                                                       

Art.  116 

Dowody 

 

§1. Dowodem w sprawie może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem i może przyczynić 

się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być zeznania świadków i stron, 



dokumenty, w tym protokoły zeznań lub wyjaśnień, sporządzone w toku innych postępowań, 

prowadzonych przez organy jurysdykcyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej, FIFA, 

UEFA oraz organy władzy publicznej.  

§2. Fakty zawarte w sprawozdaniach osób delegowanych do wzięcia udziału w meczu objęte są 

domniemaniem prawdziwości. Nie wyłącza to możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwnego. 

§3. W przypadku rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami (raportami), których nie można usunąć, 

sprawozdanie sędziego uznaje się za przedstawiające prawdziwy stan faktyczny odnośnie 

przebiegu zdarzeń na boisku a raport delegata odnośnie przebiegu zdarzeń poza boiskiem.  

§4. Fakty oraz wnioski zawarte w raportach wyspecjalizowanych instytucji dotyczące możliwości 

umyślnego dopuszczenia się przewinienia match-fixingu, w braku dowodu przeciwnego, objęte są 

domniemaniem prawdziwości. 

 

 

Art. 117 

Ciężar dowodu 

 

§1.Ciężar dowodu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego spoczywa na organie 

dyscyplinarnym, z zastrzeżeniem przewinień związanych z dopingiem lub match-fixingiem. 

§2. Zasady postępowania dowodowego w przewinieniach związanych z dopingiem określają 
Polskie Przepisy Antydopingowe. 
 

 

Art.  118 

Zasada swobodnej oceny dowodów 

 

Organy dyscyplinarne w toku rozpoznania sprawy kierują się zasadą swobodnej oceny dowodów. 

Zasady tej nie stosuje się w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i 

ksenofobii.  

 

Art.  119 

Sędzia piłkarski 

  

§1. Sankcje  sportowe  związane z przebiegiem meczu nakłada sędzia piłkarski. 

§2. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, decyzje sędziego piłkarskiego są ostateczne.  

 

Art. 120 

Zasada dwuinstancyjności 

 



W postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi obowiązuje zasada dwuinstancyjności, o ile 

przepis szczególny nie stanowi inaczej. 

 

   

 

 

ROZDZIAŁ II. WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW DYSCYPLINARNYCH 

 

Art. 121 

Organy I instancji 

 

§1. Organami dyscyplinarnymi właściwymi do  orzekania w sprawach dyscyplinarnych w  I  instancji 

są: 

1) zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i 

działaczy piłkarskich w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i 

nagród klubu oraz w stosunku do kibiców za przewinienia dyscyplinarne, popełnione w 

związku z meczem.  

2) właściwa miejscowo komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej –  w 

stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego, 

obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień 

dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek wojewódzkiego związku piłki 

nożnej, 

3) komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej, prowadzącego w imieniu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej rozgrywki III ligi - w stosunku do klubów, zawodników, 

sędziów, trenerów, obserwatorów, delegatów, członków sztabu medycznego oraz 

działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu 

rozgrywek III ligi, 

4) właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. -  w stosunku do klubów, 

zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich 

w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek, 

prowadzonych przez spółkę Ekstraklasa S.A. z zastrzeżeniem treści art. 124, 

5) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych na rzecz organów, wskazanych w pkt 1-4,  a w szczególności: 

a) przewinień dyscyplinarnych, określonych w art. 104 Regulaminu (niewykonywanie 

orzeczeń), art. 79 Regulaminu (korupcja czynna i bierna), art. 80 Regulaminu 

(zaniechanie zawiadomienia o korupcji lub match-fixingu w piłce nożnej), art. 107 

Regulaminu (match-fixing i niedozwolone zakłady bukmacherskie), 

b) przewinień dyscyplinarnych kibiców, o których mowa w art 148 §1 pkt 2 Regulaminu w 

związku z rozgrywkami, organizowanymi przez Polski Związek Piłki Nożnej. 

§2. Na zasadach określonych  w Statucie wojewódzki związek piłki nożnej może przekazać część 

swoich uprawnień dyscyplinarnych podległym mu okręgowym związkom piłki nożnej. 



§3. Na zasadach określonych  w Statucie zarząd klubu może przekazać część swoich uprawnień 

dyscyplinarnych powołanemu lub wskazanemu przez klub wewnętrznemu organowi 

dyscyplinarnemu. Orzeczenia takiego organu muszą być zatwierdzone przez klub. 

 

Art.  122 

Organy II instancji 

 

§1. Organami dyscyplinarnymi właściwymi do  orzekania w II instancji w sprawach odwołań od 

orzeczeń organów I instancji są: 

1) komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów, 

uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej, 

2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – od orzeczeń klubów, 

uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi; 

3) Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w 

rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę, 

4) komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń komisji 

dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej, o których mowa w art. 121 § 1 pkt 2 

regulaminu oraz od orzeczeń  organów dyscyplinarnych podległych okręgowych związków 

piłki nożnej, 

5) Najwyższa Komisja Odwoławcza – od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, orzeczeń organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki nożnej,  o 

którym mowa w Art. 121 § 1  pkt 3 Regulaminu, organu dyscyplinarnego spółki Ekstraklasa, 

Komisji ds. Licencji Klubowych, Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w zakresie 

określonym odrębnymi przepisami.  

§2. Z uwzględnieniem przepisów odrębnych, Najwyższa Komisja Odwoławcza rozpatruje ponadto 

odwołania od orzeczeń innych jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

uprawnionych do orzekania na podstawie odrębnych przepisów, a także skargi kasacyjne od 

orzeczeń dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej.  

 

Art. 123 

 

§1. Z zastrzeżeniem wyjątków, określonych poniżej, organ dyscyplinarny uprawniony jest do 

wymierzenia kary dyscyplinarnej do górnej wysokości zagrożenia, przewidzianej za dany typ 

przewinienia dyscyplinarnego. 

§2. Górna granica kary pieniężnej nie może przekraczać: 

1) kwoty, określonej w regulaminie nagród i kar klubu – jeżeli karę wymierza klub, 

2) kwoty 20.000 zł – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego  

związku piłki nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej, 

§3. Górna granica kary dyskwalifikacji czasowej nie może przekraczać: 

1) 6 miesięcy – jeżeli karę wymierza zarząd klubu, 



2) 5 lat – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki 

nożnej oraz komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej, 

§4. Górna granica kary zakazu udziału w zawodach określonego szczebla, jeżeli dotyczy zawodów 

piłkarskich, organizowanych i podlegających innym związkom piłki nożnej nie może przekraczać: 

1) 1 rok – jeżeli karę wymierza zarząd klubu, 

2) 4 lata – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki 

nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej. 

 

 

Art.  124 

 

Do wymierzania kar określonych w niniejszym artykule uprawnione są jedynie następujące organy 

dyscyplinarne: 

1) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, skreślenie z listy sędziów, 

zawieszenie lub pozbawienie licencji, przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej  

– Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa Komisja 

Odwoławcza, komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej, komisja 

odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej, 

2) skreślenie z listy sędziów, skreślenie z kadry narodowej, wykluczenie z PZPN, pozbawienie 

tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski, lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub 

Superpucharu - Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa 

Komisja Odwoławcza. 

 

Art.  125 

 

§ 1. Zarząd lub inny organ klubu jest uprawniony do wymierzenia kary upomnienia, nagany, kary 

pieniężnej,  kary dyskwalifikacji oraz zakazu udziału w zawodach określonego szczebla w 

granicach określonych w  regulaminie nagród i kar klubu. 

§ 2. Zarząd klubu po nałożeniu sankcji dyscyplinarnych wobec swoich działaczy lub zawodników 

niezwłocznie przesyła odpis decyzji właściwemu organowi dyscyplinarnemu związku piłki nożnej. 

 

 

Art.  126 

 

§ 1. Jeżeli organ dyscyplinarny I instancji przewiduje orzeczenie kary wyższej niż przyznane mu 

uprawnienia, przekazuje całość sprawy organowi uprawnionemu do wymierzenia kary wyższej. 

§2. Organ wyższej instancji, któremu sprawa została przekazana,  może przyjąć sprawę do 

rozpoznania bądź zwrócić ją w celu dalszego prowadzenia. 

 



 

ROZDZIAŁ III. RZECZNIK DYSCYPLINARNY 

 

Art. 127 

 

§1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach odrębnych, Rzecznik 

Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej prowadzi czynności postępowania wyjaśniającego 

w sprawach korupcji, nieuczciwych zakładów bukmacherskich, dopingu oraz w rażących 

przypadkach rasizmu, ksenofobii i chuligaństwa, związanych z meczami piłki nożnej.  

§2. W sprawach korupcji, nieuczciwych zakładów bukmacherskich oraz dopingu, wyłącznie 

uprawnionym do wszczynania i prowadzenia postępowania wyjaśniającego  jest Rzecznik 

Dyscyplinarny.  

§3. W rażących przypadkach  rasizmu, ksenofobii i chuligaństwa, związanych z meczami piłki 

nożnej, Rzecznik Dyscyplinarny, po zapoznaniu się z treścią raportu delegata lub obserwatora, 

uprawniony jest do przejęcia sprawy w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub 

przekazania do prowadzenia właściwemu organowi dyscyplinarnemu.  

§4. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik Dyscyplinarny przedstawia 

właściwemu organowi dyscyplinarnemu akta sprawy wraz  z wnioskiem o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego lub o odmowę jego wszczęcia.  

§5. Rzecznik Dyscyplinarny ma prawo udziału w postępowaniach dyscyplinarnych w charakterze 

strony oraz prawo zaskarżania orzeczeń organów dyscyplinarnych 

§6. Rzecznik Dyscyplinarny ponadto podejmuje inne czynności, określone w Regulaminie 

Dyscyplinarnym i przepisach szczególnych. 

 

 

ROZDZIAŁ IV. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

 

Art. 128 

Zasada ogólna 

 

Środek zapobiegawczy stosuje się  w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego 

wobec osób fizycznych oraz  klubów. 

 

Art.  129 

Rodzaje środków zapobiegawczych 

 

Wobec niżej wymienionych osób można stosować następujące środki zapobiegawcze: 

a) zawodnika – zakaz uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, 



b) klubu – zakaz  uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, zakaz dokonywania 
transferów, zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem 
publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu, 
zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie, zakaz wyjazdów zorganizowanych grup 
kibiców na mecze piłkarskie 
 
c) trenera – zakaz  prowadzenia drużyny w czasie meczów pucharowych i mistrzowskich, 

d) działacza klubowego – zakaz  reprezentowania klubu, 

e) działacza związkowego – zakaz  sprawowania funkcji w PZPN i związku piłki nożnej, 

f) sędziego – zakaz  prowadzenia zawodów piłkarskich, 

g) obserwatora i delegata – zakaz  prowadzenia obserwacji i innej działalności obserwacyjnej i 

kwalifikacyjnej. 

 

Art.  130 

Przesłanki stosowania, zmiany i uchylenia środka zapobiegawczego 

      

§1. Z zastrzeżeniem § 2 i 3 , środki zapobiegawcze stosuje właściwy organ dyscyplinarny lub 

Rzecznik Dyscyplinarny,  gdy wymaga tego dobro sportu,  a zwłaszcza porządek   i dyscyplina 

związkowa. 

§2. Środek zapobiegawczy wobec klubu, polegający na zakazie  uczestniczenia w rozgrywkach 

pucharowych i mistrzowskich, oraz  zakazie rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości 

meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, 

będącej siedzibą klubu stosuje Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, właściwy 

organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. oraz  Najwyższa Komisja Odwoławcza.  

§3. Środek zapobiegawczy wobec klubu, polegający na zakazie dokonywania transferów 

krajowych do klubu stosuje Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, właściwy organ 

dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A., Najwyższa Komisja Odwoławcza, komisje dyscyplinarne 

wojewódzkich związków piłki nożnej oraz komisje odwoławcze wojewódzkich związków piłki 

nożnej.  

§4. Organ, który zastosował środek zapobiegawczy niezwłocznie go uchyla lub zmienia, gdy ustała 

przyczyna jego zastosowania lub ujawniła się przyczyna jego zmiany. 

§5. Osoba, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy może wnosić o jego uchylenie, 

jednakże nie częściej niż  raz na 6 miesięcy.  Wniosek niedopuszczalny pozostawia się w aktach 

sprawy bez rozpoznania.  

 

 

Art.  131 

Czas trwania środka zapobiegawczego 

        

§1. Organ dyscyplinarny, stosując środek zapobiegawczy, zmieniając  lub  przedłużając go, określa 

każdorazowo czas jego trwania.  



§2. Środek zapobiegawczy zastosowany przez Rzecznika Dyscyplinarnego  trwa do czasu 

pierwszego posiedzenia organu dyscyplinarnego poświęconego rozpatrzeniu sprawy. Na 

posiedzeniu tym organ dyscyplinarny może przedłużyć stosowanie środka zapobiegawczego. W 

przypadku nie podjęcia przez organ dyscyplinarny decyzji w sprawie stosowania środka 

zapobiegawczego, środek ten  wygasa z dniem następującym po dniu odbycia pierwszego 

posiedzenia w sprawie.   

§3. Środek zapobiegawczy ustaje  z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o:  odmowie 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, odstąpieniu 

od wymierzenia kary, wymierzeniu kary dyscyplinarnej, uwzględnieniu wniosku o dobrowolnym 

poddaniu się  odpowiedzialności.  

 

Art.  132 

Zażalenie na zastosowanie środka zapobiegawczego 

     

§1. Podmiotowi, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy, przysługuje prawo złożenia 

zażalenia na tę decyzję w terminie 3 dni od jego zastosowania do organu dyscyplinarnego II 

instancji za pośrednictwem organu I instancji.  

§2. Zażalenie od decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego składa się do Komisji Dyscyplinarnej PZPN 

za pośrednictwem Rzecznika Dyscyplinarnego. 

 

 

ROZDZIAŁ V.  

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA I DALSZE CZYNNOŚCI 

 

Art. 133 

Wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania 

 

§1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez 

oznaczoną  osobę fizyczną  lub prawną, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne. 

§2. Postępowanie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym,  w celu 

ustalenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego  oraz 

w celu  ustalenia  osób obwinionych.  

§3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego następuje z urzędu lub na wniosek 

uprawnionego podmiotu. 

§4. Uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania jest zainteresowany, Rzecznik 

Dyscyplinarny, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznik Etyki, Zarząd Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, organy wykonawcze wojewódzkich i okręgowych związków piłki nożnej. 

§5. W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego 

został złożony przez nieuprawnioną osobę, organ dyscyplinarny winien rozważyć zasadność 

wszczęcia postępowania z urzędu. W przypadku, gdy organ dyscyplinarny uznaje, że wszczęcie 



postępowania jest bezzasadne, okoliczność ta winna zostać stwierdzona notatką, załączaną do 

zawiadomienia i składaną do akt sprawy. 

§6. W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest oczywiście 

bezzasadny lub po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, że nie zachodzi 

uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, organ dyscyplinarny odmawia 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

 

Art.  134 

Zawiadomienia. Posiedzenia. 

 

§1. Osoba przewodnicząca posiedzeniu organu dyscyplinarnego wyznacza termin rozpoznania 

sprawy, zarządza wezwanie strony i świadków.  

§2. Zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego i  działaczy wzywa się za pośrednictwem 

macierzystego klubu. 

§3. Sędziów, obserwatorów, delegatów i działaczy wzywa się za pośrednictwem macierzystego 

związku piłki nożnej.  

§4. Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionej strony nie stoi na przeszkodzie rozpoznaniu 

sprawy i wydaniu orzeczenia.  

§5. Osoba przewodnicząca posiedzeniu organu dyscyplinarnego może zezwolić  na udział w 

posiedzeniu innych osób. 

§ 6. Osobę, która ustanowiła pełnomocnika wzywa się zgodnie z zasadami, określonymi w § 2 i 3 

lub na adres pełnomocnika.  

§ 7. Zawiadomienia oraz korespondencja do klubów, biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy, 

I ligi i II ligi mężczyzn może być przesyłana na znany organowi dyscyplinarnemu adres mailowy 

tego klubu. Do pozostałych uczestników postępowania zawiadomienie oraz korespondencja może 

być wysyłana na adres mailowy jeżeli strona wyrazi na to zgodę i wskaże taki adres.  

§ 8. W sprawach niecierpiących zwłoki, zawiadomienie o terminie rozpoznania sprawy może być 

dokonane telefonicznie.  

 

Art.  135 

Pominięcie wniosku dowodowego 

 

Organ dyscyplinarny pomija wniosek dowodowy, jeżeli przeprowadzenie dowodu napotyka na 

trudne do przezwyciężenia przeszkody, bądź też nie ma on znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.  

 

Art.  136 

Forma przeprowadzenia dowodu z wyjaśnień stron  i zeznań świadków 

 



§1. Każda ze stron postępowania oraz świadkowie uprawnieni są do złożenia wyjaśnień lub zeznań  

w formie pisemnej lub ustnej.  

§2. Organ dyscyplinarny może zaniechać czynności, o których mowa w § 1 oraz wydać orzeczenie 

bez uprzedniego wzywania strony: 

1) jeżeli podstawą orzeczenia jest raport sędziego głównego, sędziego asystenta, 

obserwatora lub delegata, 

2) w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu  i ksenofobii, 

3) w sprawach dotyczących braku porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu 

zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski, 

4) jeżeli obwiniony składał już wyjaśnienia w formie pisemnej lub ustnej w toku postępowania 

wyjaśniającego lub dyscyplinarnego a zawiadomienie o terminie posiedzenia i/lub 

wezwanie do złożenia wyjaśnień organ dyscyplinarny uzna za niecelowe.  

§3. Organ dyscyplinarny może uznać za niewystarczające złożenie wyjaśnień lub zeznań  w formie 

pisemnej i nakazać osobiste stawiennictwo uczestnika bądź  świadka.  

 

 

 

 

 

Art.  137 

Dobrowolne poddanie się  odpowiedzialności dyscyplinarnej 

 

§1. Do chwili zakończenia postępowania dyscyplinarnego obwiniony może złożyć organowi 

dyscyplinarnemu wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

zawierający skonkretyzowaną propozycję wymiaru kary.  

§2. Organ dyscyplinarny może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia 

nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną osiągnięte  a wysokość kary będzie adekwatna 

do wagi przewinienia dyscyplinarnego.  

§3. Organ dyscyplinarny może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim wskazanej 

przez siebie zmiany. 

§4. Od orzeczenia uwzględniającego wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności  

dyscyplinarnej obwinionemu nie przysługuje odwołanie. 

 

Art.  138 

Zawieszenie postępowania wyjaśniającego lub  dyscyplinarnego 

 

Organ dyscyplinarny zawiesza postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne w razie zaistnienia 

przeszkody uniemożliwiającej dalsze prowadzenie postępowania.  



 

Art.  139 

Narada i głosowanie 

 

§1. Jeżeli przewodniczący uznaje sprawę za wyjaśnioną, zarządza naradę i głosowanie nad 

orzeczeniem  

§2. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków organu dyscyplinarnego nie 

może odmówić  udziału w głosowaniu, jak również wstrzymać się od głosu, chyba że wyłączył się 

od rozpoznania  tej sprawy (art. 111§3 regulaminu). 

 

Art. 140 

Rodzaje rozstrzygnięć 

 

§1. W przypadku, jeżeli organ dyscyplinarny przyjmuje odpowiedzialność dyscyplinarną  

obwinionego, wymierza mu  karę dyscyplinarną. 

§2. Jeżeli organ dyscyplinarny uwzględnia wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności, wymierza uzgodnioną z obwinionym karę dyscyplinarną.  

§3. Przyjmując odpowiedzialność dyscyplinarną obwinionego organ dyscyplinarny odstępuje od 

wymierzenia kary, jeżeli wymierzenie nawet najłagodniejszej kary byłoby niecelowe, a w 

szczególności niewspółmierne do wagi popełnionego przewinienia dyscyplinarnego  

§4. Jeżeli organ dyscyplinarny nie przyjmuje odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionego, 

wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.  

 

 

Art. 141 

Rygor natychmiastowej wykonalności 

 

§1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających niezwłocznej realizacji orzeczenia, 

organ dyscyplinarny może nadać rygor natychmiastowej wykonalności.  

§2. Wszystkie kary dotyczące przewinień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku 

na obiekcie piłkarskim są  natychmiast wykonalne, z wyjątkiem kary weryfikacji zawodów jako 

walkower i kary pieniężnej, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej.  

 

Art. 142 

Zaliczenie środka zapobiegawczego na poczet kary 

 



§1. Na poczet orzeczonej kary dyscyplinarnej zalicza się tożsame lub zbliżone do orzeczonej kary 

dyscyplinarnej środki zapobiegawcze, zastosowane przez Rzecznika Dyscyplinarnego lub organy 

dyscyplinarne. 

§2. Na poczet orzeczonej kary dyscyplinarnej nie zalicza się środków zapobiegawczych oraz kar, 

zastosowanych w stosunku do obwinionego przez państwowe organy ścigania lub sądy 

powszechne w toku prowadzonych postępowań karnych, pozostających w bezpośrednim związku 

z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym. Organ dyscyplinarny może jednak uwzględnić w 

całości lub części tę okoliczność przy wymiarze kary dyscyplinarnej.  

 

 

Art.  143 

Publikacja i uzasadnienie 

 

§1. Po zakończonej naradzie organu, osoba przewodnicząca posiedzeniu niezwłocznie ogłasza 

orzeczenie i przedstawia krótkie uzasadnienie rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje 

ogłoszenia.  

§ 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. Orzeczenia doręcza się  ponadto Rzecznikowi Dyscyplinarnemu i zainteresowanemu, jeżeli 

brali udział w sprawie oraz  Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. 

§5. Z uwagi na zawiłość sprawy, organ dyscyplinarny może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na 

czas do 14 dni. 

 

ROZDZIAŁ VI. ODWOŁANIA 

 

Art.  144 

Podmioty uprawnione i termin wniesienia odwołania 

 

§1. Od orzeczenia  organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, 

przysługuje  odwołanie do organu II instancji.  

 

§2. Odwołanie przysługuje stronom, w tym Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, jeżeli brał udział   w 

postępowaniu oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. 



 

§3. Strona wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

W przypadku niemożności doręczenia orzeczenia na adres strony zawarty w aktach sprawy, 

doręczenie uznaje się za skuteczne w dacie  dokonania adnotacji doręczyciela o niemożności 

doręczenia.  

§4. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

mu odpisu orzeczenia z uzasadnieniem przez organ dyscyplinarny I instancji. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego może wnieść odwołanie w 

oparciu o samą treść decyzji.  

§5. Odwołanie wnosi za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne. 

 

§6. Wniesienie  odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że orzeczenie objęte jest rygorem 

natychmiastowej wykonalności.  

 

 

Art. 145 

Kaucja 

 

§1. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia wraz ze złożonym odwołaniem kaucji 

pieniężnej w wysokości: 

1) 2 000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 4 000 zł od orzeczeń innych 

organów - dla klubów Ekstraklasy, 

2) 1 000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 2 000 zł od orzeczeń innych 

organów –dla klubów I ligi, 

3) 750 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 1 500 zł od orzeczeń innych 

organów –dla klubów II ligi, 

4) 500 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 1 000 zł od orzeczeń innych 

organów -dla związków piłki nożnej i klubów III ligi, 

5) 350 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 700 zł od orzeczeń innych organów 

-dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 

6) 200 zł–dla kibiców, 

7) 150 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 300 zł od orzeczeń innych organów 

-dla pozostałych klubów.  

 

§2. Od wniesienia kaucji zwolniony jest Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Rzecznik 

Dyscyplinarny.  

§3. Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania w całości. 

§4. Odwołanie złożone po upływie terminu na jego wniesienie  lub w  tym czasie nie opłacone 

podlega odrzuceniu. 



§5. Przepisu §4 nie stosuje się do odwołania od decyzji, jeżeli decyzja organu nie zawierała 

pouczenia odnośnie do sposobu i zasad wniesienia odwołania. W takim przypadku organ II 

instancji przywraca termin do wniesienia odwołania lub wniesienia kaucji.  

 

Art. 146 

Rodzaje orzeczeń organu dyscyplinarnego II instancji 

 

§ 1. Organ dyscyplinarny II instancji po rozpoznaniu odwołania może : 

1) oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne lub złożone przez osobę 

nieuprawnioną, 

2) zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,  

3) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego 

rozpatrzenia przez właściwy organ,  

4) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i postępowanie umorzyć albo uchylić zaskarżone 

orzeczenie w części i w tym zakresie postępowanie umorzyć, a w pozostałej części przekazać 

sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ bądź orzec co do istoty sprawy,  

5) umorzyć postępowanie odwoławcze. 

§ 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. 

§3. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i przekazanie sprawy do 

ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, w 

których konieczne jest przeprowadzenie postępowania co do istoty sprawy lub przeprowadzenie 

wielu dowodów.  

Art. 147 

Doręczenie orzeczenia organu II instancji 

 

Organ II instancji sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie 

rozpoznania odwołania w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając orzeczenie wraz z 

uzasadnieniem organowi I instancji, 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.      

 

ROZDZIAŁ VII. 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE  ZAKAZÓW STADIONOWYCH ORZEKANYCH 

W STOSUNKU DO  KIBICÓW PIŁKARSKICH 

 

Art. 148 



Organ właściwy do orzeczenia zakazu stadionowego 

 

§1. Karę zakazu wstępu na stadion (zakazu stadionowego) w stosunku do kibica piłkarskiego może 

orzec:  

1) uprawniony organ dyscyplinarny klubu, będącego organizatorem meczu,  

2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej lub organ dyscyplinarny innego 

podmiotu prowadzącego rozgrywki, jeżeli jest organizatorem meczu piłki nożnej,                                     

§2. Zakaz stadionowy musi zawierać pouczenie o trybie, terminie oraz sposobie wniesienia środka 

zaskarżenia oraz organie właściwym do jego rozpoznania.  

       

Art. 149 

Środki zaskarżenia zakazu stadionowego 

 

§1. Od zakazu stadionowego  orzeczonego przez uprawniony organ dyscyplinarny klubu 

przysługuje obwinionemu kibicowi odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki 

Nożnej lub do organu dyscyplinarnego Spółki Ekstraklasa S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

orzeczenia wraz  z uzasadnieniem, za pośrednictwem organu, który orzekł zakaz stadionowy.  

§2. Jeżeli zakaz stadionowy orzekła Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej lub 

uprawniony organ dyscyplinarny innego podmiotu prowadzącego rozgrywki, obwinionemu kibicowi 

przysługuje wniosek  o ponowne rozpatrzenie sprawy   w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

orzeczenia wraz  z uzasadnieniem.  

§3. Rozpoznanie odwołania jak również wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, uzależnione jest 

od uiszczenia w terminie 7 dni od otrzymania zakazu stadionowego kaucji  w wysokości 200 zł na 

rachunek bankowy organu rozpatrującego odwołanie.  

§4. Organ uprawniony do rozpoznania odwołania oraz wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy 

pozostawia je bez rozpoznania, jeżeli zostało wniesione po upływu terminu lub nienależycie 

opłacone.  

§5. Wniesienie należycie opłaconego odwołania lub  wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

wstrzymuje wykonanie zakazu klubowego.  

 

Art. 150 

Termin posiedzenia 

 

§1. Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania środka zaskarżenia od zakazu stadionowego odbywa 

się nie później  niż  w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia uprawnionemu organowi 

dyscyplinarnemu, chyba że rozpoznanie odwołania nie jest możliwe z przyczyn trudnych do 

przezwyciężenia.  

§2. O posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania środka zaskarżenia zawiadamia się klub oraz 

obwinionego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 



Art. 151 

Treść środka zaskarżenia 

 

Wnoszący odwołanie oraz składający wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zobowiązany jest 

do przedstawienia w złożonym środku zaskarżenia zakazu stadionowego wszystkich twierdzeń i 

dowodów na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa ich powoływania w dalszym postępowaniu, 

jak również numer telefonu i adres poczty elektronicznej, pod który organ uprawniony do 

rozpoznania środka zaskarżenia będzie zawiadamiał obwinionego kibica o terminie posiedzenia w 

sprawie. Brak wskazania tych danych lub wskazanie niewłaściwych danych  nie wstrzymuje 

rozpoznania sprawy.  

 

 

Art. 152 

Przepisy szczegółowe w sprawie odwołania od zakazu stadionowego 

 

§1. Klub niezwłocznie przekazuje Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej odwołanie 

od zakazu stadionowego wraz z aktami sprawy oraz regulaminem obiektu sportowego, na którym 

klub rozgrywał mecz. Do akt sprawy klub załącza swoje pisemne stanowisko w przedmiocie 

odwołania oraz przekazuje potwierdzenie wpłaty kaucji od odwołania, jeżeli ją  uiszczono.  Ponadto 

klub obowiązany jest wskazać numer telefonu i adres poczty elektronicznej, pod który organ 

uprawniony do rozpoznania środka zaskarżenia będzie zawiadamiał klub o terminie posiedzenia w 

sprawie, przy czym brak wskazania tych danych nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.  

§2. Po przeprowadzeniu postępowania Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej 

wydaje orzeczenie w którym: 

1) utrzymuje  zakaz stadionowy w mocy,  

2)  zmienia zakaz stadionowy, orzekając co do istoty sprawy,  

3)  uchyla zakaz stadionowy i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania,  jeżeli 

rozstrzygnięcie sprawy było przedwczesne i wymaga  zebrania dodatkowych 

dowodów. 

 

Art.  153 

Przepisy szczegółowe w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. 

 

 Po ponownym rozpoznaniu sprawy organ dyscyplinarny  wydaje orzeczenie  w którym: 

1) utrzymuje  zakaz stadionowy w mocy,  

2)  zmienia zakaz stadionowy, orzekając co do istoty sprawy.  

 

 

ROZDZIAŁ VIII. SKARGA KASACYJNA 



 

 

Art. 154 

Przepis ogólny 

 

§1. Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia wnoszonym od decyzji  organów 

dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej w zakresie  przewidzianym przez odrębne 

przepisy.  

§2. Skargę kasacyjną może wnieść  strona podstępowania oraz Rzecznik Ochrony Prawa 

Związkowego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia  wraz z uzasadnieniem. 

§3. Najwyższa Komisja Odwoławcza może wstrzymać  wykonanie zaskarżonego  skargą 

kasacyjną orzeczenia do czasu jego rozstrzygnięcia.  

 

 

Art.  155 

Tryb wnoszenia 

 

Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem właściwego organu dyscyplinarnego  

wojewódzkiego związku piki nożnej. Organ ten zobowiązany jest przesłać skargę kasacyjną wraz 

z aktami sprawy  do Najwyższej Komisji Odwoławczej  w ciągu 7 dni od dnia  jej otrzymania wraz 

ze swoim stanowiskiem dotyczącym złożonej skargi.  

 

 

Art. 156 

Kaucja pieniężna 

 

§1. Rozpatrzenie skargi kasacyjnej uzależnione jest od wpłacenia w terminie do wniesienia skargi 

kasacyjnej  kaucji pieniężnej w wysokości: 

1) 3500 zł – gdy skarżącym jest klub, 

2) 1500 zł – gdy skarżącym jest osoba fizyczna.” 

§2. W razie  uwzględnienia skargi kasacyjnej kaucja podlega zwrotowi.  

§3.  Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego nie wnosi kaucji pieniężnej. 

§4. Skarga kasacyjna złożona po terminie lub w tym czasie nie opłacona podlega odrzuceniu. 

 

Art.  157 

Uzasadnienie 



 

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. 

Art.  158 

Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących odwołań 

 

Przy rozpoznaniu skargi kasacyjnej mają odpowiednio zastosowanie przepisy niniejszego 

regulaminu dotyczące odwołań, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie regulują odmiennie 

postępowania w sprawie.   

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH CHULIGAŃSTWA, RASIZMU I 

KSENOFOBII 

 

Art.  159 

 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do postępowania w sprawach  rażących przypadków 

chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii, w którym  wniosek o wszczęcie postępowania złożył  Rzecznik 

Dyscyplinarny. 

    

Art.  160 

 

Jeżeli okoliczności zdarzenia w  sprawach rażących przypadków chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii 

nie budzą wątpliwości i nie wymagają zbierania dodatkowych dowodów, Rzecznik Dyscyplinarny 

niezwłocznie zwraca się  do obwinionego  z pisemną propozycją wymierzenia oznaczonej  kary 

dyscyplinarnej (zasadniczej i dodatkowej), zakreślając 24- godzinny termin na złożenie  pisemnej 

odmowy. Brak negatywnej pisemnej odpowiedzi  w  terminie uznaje się za zgodę obwinionego na 

dobrowolne poddanie się tej karze bez przeprowadzenia dalszego postępowania. 

 

Art.  161 

 

Rzecznik Dyscyplinarny, w terminie 24-godzin po uzyskaniu zgody obwinionego na 

zaproponowaną karę lub upływie terminu na złożenie pisemnej odmowy, przedstawia właściwemu 

do wydania orzeczenia organowi dyscyplinarnemu wniosek o wymierzenie uzgodnionej  kary bez 

przeprowadzenia dalszego postępowania. 

 



Art. 162 

 

Organ dyscyplinarny jest związany treścią wniosku o ukaranie, uzgodnionym przez Rzecznika  

Dyscyplinarnego z obwinionym,  chyba że  orzeczenie zaproponowanej kary byłoby 

niedopuszczalne z mocy prawa. 

 

Art.  163 

 

Od orzeczenia uwzględniającego uzgodniony  wniosek o ukaranie odwołanie nie przysługuje. 

 

Art.  164 

 

W przypadku nie uzgodnienia z obwinionym  wniosku  o ukaranie  bez przeprowadzenia dalszego 

postępowania, Rzecznik Dyscyplinarny przekazuje sprawę właściwemu organowi 

dyscyplinarnemu.  

 

ROZDZIAŁ X.  

INNE POSTĘPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA 

 

Art.  165 

Zawieszenie i darowanie prawomocnej kary dyscyplinarnej 

 

§1. Na wniosek ukaranego podmiotu, Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznika 

Dyscyplinarnego lub Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej,  w  szczególnie uzasadnionych 

przypadkach organ dyscyplinarny, który wydał prawomocną decyzję, może zawiesić  wykonanie 

lub darować prawomocnie orzeczoną karę dyscyplinarną. Od rozstrzygnięcia organu w tym 

przedmiocie odwołanie nie przysługuje. 

 
§2. Zawieszenie lub darowanie kary dyscyplinarnej, w przypadku wniosku złożonego przez 

ukarany podmiot, nie może nastąpić wcześniej, niż po wykonaniu  połowy kary.  

§3. Zawieszenie wykonania prawomocnej kary dyscyplinarnej może nastąpić  na okres próby nie 

krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 5 lat i może być połączone z nałożeniem na ukaranego 

obowiązków. 

§4. W przypadku nie wykonania obowiązków lub popełnienia w okresie próby podobnego 

przewinienia dyscyplinarnego, zawieszona kara podlega wykonaniu. 

§5. Jeżeli wniosek został złożony przez ukarany podmiot, a rozstrzygniecie organu 

dyscyplinarnego było zgodne z tym wnioskiem, uzasadnienia nie sporządza się.  

 

Art. 166 



Wznowienie postępowania 

 

§ 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 uiszczania 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. 

 

 

Art.  167 

Zatarcie ukarania 

 

§  1. Zatarcie ukarania następuje  na wniosek ukaranego i polega ono na wykreśleniu  kary z 

ewidencji kar. Z chwilą wykreślenia ukaranie uważa się za niebyłe. Od rozstrzygnięcia organu w 

tym przedmiocie odwołanie nie przysługuje. 

§ 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 zatrzeć ukaranie na 

wniosek ukaranego złożony po upływie 1 roku od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki 

kara została zawieszona.  

 

ROZDZIAŁ XI. EWIDENCJA KAR 

 

Art.  168 

 



§1. Organy dyscyplinarne prowadzą ewidencję wymierzonych kar. 

§2. Zarząd klubu oraz właściwy organ wojewódzkiego (okręgowego) związku piłki nożnej 

zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Polskiego Związku Piłki Nożnej o wszystkich 

przypadkach nałożenia kar dyscyplinarnych na zawodników kadry narodowej oraz zawodników 

sędziów i trenerów biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi. Jeżeli kara 

dyscyplinarna zostaje nałożona na zawodnika, biorącego udział w rozgrywkach Ekstraklasy, o 

nałożeniu kary zawiadamia się również właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasy S.A . 

 

IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 

Art.  169 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem organy dyscyplinarne orzekają zgodnie 

z przyjętymi zwyczajami, uwzględniając poglądy doktryny  oraz orzeczenia wydane przez 

Trybunały Sportowe i sądy powszechne. 

 

Art.  170 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. 

 

 

 

Art.  171 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Dyscyplinarny PZPN 

przyjęty Uchwałą nr IV/87 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 

Art. 172 

 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         



Niniejszy Regulamin Dyscyplinarny uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN z dnia 23 lutego 2016 roku oraz Uchwałami Zarządu 
PZPN z dnia 7 grudnia 2018 roku, 12 lipca 2019 roku  i 6 grudnia 2019 roku. 
 

 

 
185 

Uchwała nr XII/185 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości decyzji Komisji Weryfikacyjnej i Komisji 
Odwoławczej ds. Certyfikacji dla Szkółek Piłkarskich w sprawie przyznania certyfikatów 

dla szkółek piłkarskich 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd PZPN przyjmuje do akceptującej wiadomości decyzje Komisji Weryfikacyjnej i Komisji 
Odwoławczej ds. Certyfikacji dla Szkółek Piłkarskich w sprawie przyznania 694 certyfikatów z 
terminem ważności do 30 czerwca 2021 roku, dla szkółek piłkarskich, które przystąpiły w 2019 roku 
do Programu Certyfikacji PZPN; w tym: 
 
117 – certyfikatów złotych, 
145 – certyfikatów srebrnych, 
432 – certyfikatów brązowych. 
 
II.Lista szkółek piłkarskich, które otrzymały certyfikaty PZPN w poszczególnych kategoriach 
stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
  



 

 

Decyzją Komisji Weryfikacyjnej oraz Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich 

zostają przyznane 694 Certyfikaty PZPN na terenie całej Polski na trzech poziomach – brązowym, 

srebrnym i złotym. 

Poniżej znajduje się lista 117 podmiotów, które otrzymały Złoty Certyfikat PZPN obowiązujący do 

30 czerwca 2021 roku: 

ZŁOTE CERTYFIKATY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ -  117 PODMIOTÓW 

Lp. Nazwa szkółki województwo 

1. CHROBRY GŁOGÓW S.A.       dolnośląskie 

2. ŚLĄSK WROCŁAW S.A       dolnośląskie 

3. POLONIA-STAL ŚWIDNICA       dolnośląskie 

4. POGOŃ PIESZYCE       dolnośląskie 

5. BKS CHEMIK BYDGOSZCZ               kujawsko-pomorskie 

6. TKP ELANA SA TORUŃ       kujawsko-pomorskie 

7. OLIMPIA GRUDZIĄDZ SA       kujawsko-pomorskie 

8. FUNDACJA BYDGOSKIEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ JACADEMY BYDGOSZCZ               kujawsko-pomorskie 

9. 
FUNDACJA KUJAWSKO-POMORSKICH AKADEMII PIŁKARSKICH JSS 
TORUŃ         

      kujawsko-pomorskie 

10. GÓRNIK ŁĘCZNA S.A.               lubelskie 

11. LKS ORLĘTA-SPOMLEK RADZYŃ PODL     lubelskie 

12. AP MACIEJA MURAWSKIEGO ZIELONA GÓRA               lubuskie 

13. MUKS WARTA GORZÓW WLKP.       lubuskie 

14. STILON GORZÓW WLKP.       lubuskie 

15. MLKS WIDOK SKIERNIEWICE       łódzkie 

16. UKS SMS ŁÓDŹ               łódzkie 

17. AKS SMS ŁÓDŹ               łódzkie 

18. KS SPORT PERFECT               łódzkie 

19. RKS RADOMSKO               łódzkie 

20. KS KUTNO               łódzkie 

21. MILAN CLUB POLONIA ŁÓDŹ               łódzkie 

22. ŁÓDZKA AKADEMIA FUTBOLU       łódzkie 

23. NOWY HUTNIK 2010       małopolskie 

24. POGOŃ SKOTNIKI       małopolskie 

25. UNIA TARNÓW               małopolskie 

26. SZKOŁA FUTBOLU STANIĄTKI             małopolskie 

27. CRACOVIA SSA KRAKÓW       małopolskie 

28. ORZEŁ PIASKI WIELKIE KRAKÓW       małopolskie 

29. NKP PODHALE NOWY TARG       małopolskie 

30. CANPACK OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY     małopolskie 

31. TERMALICA BRUK-BET NIECIECZA KS     małopolskie 

32. UKS GÓRNIK LIBIĄŻ       małopolskie 

33. AKADEMIA GOAL       małopolskie 

34. KOLEJARZ STRÓŻE       małopolskie 



35. MKS SKAWA WADOWICE       małopolskie 

36. MKS BABIA GÓRA SUCHA BESKIDZKA             małopolskie 

37. WIELICKIE TS AKADEMIA PIŁKARSKA     małopolskie 

38. AP LIMANOVIA       małopolskie 

39. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA 21   małopolskie 

40. STOWARZYSZENIE BUDUJEMY SUKCES (KARTA BONITO)   małopolskie 

41. RADZISZOWIANKA RADZISZÓW               małopolskie 

42. KS FLS KRAKÓW               małopolskie 

43. A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC             małopolskie 

44. LKS NAROŻE JUSZCZYN               małopolskie 

45. PUKS POBIEDR PASZKÓWKA       małopolskie 

46. UKS AKADEMIA PIŁKARSKA UNIA OŚWIĘCIM     małopolskie 

47. MKS SANDECJA SA NOWY SĄCZ       małopolskie 

48. MKS ZNICZ PRUSZKÓW       mazowieckie 

49. MKS POLONIA WARSZAWA       mazowieckie 

50. UKS VARSOVIA       mazowieckie 

51. BARCA ACADEMY (WM-SPORT SP. Z O.O.)     mazowieckie 

52. MLKS VICTORIA SULEJÓWEK        mazowieckie 

53. LKS MAZUR KARCZEW               mazowieckie 

54. MKS PIASECZNO       mazowieckie 

55. BE A STAR FOOTBALL ACADEMY        mazowieckie 

56. KS DRUKARZ W-WA       mazowieckie 

57. OSTROŁĘCKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ OSTROŁĘKA         mazowieckie 

58. AKADEMIA PIŁKARSKA BKS NAPRZÓD BRWINÓW         mazowieckie 

59. UKS FC KOMORÓW               mazowieckie 

60. TURBO FOOTBALL ACADEMY        mazowieckie 

61. OKS ODRA OPOLE         opolskie 

62. STAL RZESZÓW S.A.       podkarpackie 

63. RESOVIA RZESZÓW       podkarpackie 

64. PIŁKARSKIE NADZIEJE AKADEMIA PIŁKARSKA MIELEC       podkarpackie 

65. STAL MIELEC       podkarpackie 

66. MIEJSKI KLUB SPORTOWY STRUG TYCZYN               podkarpackie 

67. AP TALENT BIAŁYSTOK               podlaskie 

68. AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK       podlaskie 

69. AKADEMIA PIŁK. WIGRY SUWAŁKI     podlaskie 

70. ARKA GDYNIA SI       pomorskie 

71. GEDANIA GDAŃSK KKS               pomorskie 

72. JAGUAR GDAŃSK TKKF       pomorskie 

73. RADUNIA STĘŻYCA KS               pomorskie 

74. AKADEMIA PIŁKARSKA LG               pomorskie 

75. LZS BOJANO       pomorskie 

76. MKS WŁADYSŁAWOWO               pomorskie 

77. ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC       śląskie 

78. BTS REKORD               śląskie 

79. RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA SA       śląskie 

80. RKP SP ROW W RYBNIKU       śląskie 



81. KS GKS 1962 JASTRZĘBIE SA       śląskie 

82. GKS GIEKSA KATOWICE SA               śląskie 

83. APN GKS TYCHY               śląskie 

84. JSS - SILESIA SP. Z O.O.               śląskie 

85. AKS MIKOŁÓW               śląskie 

86. MKS ŻORY       śląskie 

87. LKS UNIA KOSZTOWY               śląskie 

88. MOSIR CZERWIONKA-LESZCZYNY       śląskie 

89. LKS ORZEŁ PAWONKÓW       śląskie 

90. KS NIEPOKORNI ORZESZE               śląskie 

91. GKS ROZBARK BYTOM               śląskie 

92. TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY       śląskie 

93. GÓRNIK ZABRZE SSA       śląskie 

94. KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A.        śląskie 

95. UKS AP CHAMPIONS KOŃSKIE               świętokrzyskie 

96. AP SKS STAR STARACHOWICE               świętokrzyskie 

97. SO AP GALACTICOS OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI        świętokrzyskie 

98. ZKS OLIMPIA ELBLĄG         warmińsko-mazurskie 

99. KS POLONIA ŚRODA WLKP.       wielkopolskie 

100. KS WARTA POZNAŃ               wielkopolskie 

101. KS MIESZKO GNIEZNO               wielkopolskie 

102. LKS WIELKOPOLSKA KOMORNIKI               wielkopolskie 

103. ASPN ŚKS WARTA ŚREM               wielkopolskie 

104. TMS SUCHARY SUCHY LAS       wielkopolskie 

105. TP OSTROVIA 1909 OSTRÓW WLKP.               wielkopolskie 

106. SZKÓŁKA PIŁKARSKA GOS KOŹMIN WLKP.           wielkopolskie 

107. JKS JAROTA JAROCIN               wielkopolskie 

108. GMINNA SZKÓŁKA PIŁK. SĄTOPY               wielkopolskie 

109. PKS RACOT       wielkopolskie 

110. AKADEMIA PIŁKARSKA OSTRZESZÓW       wielkopolskie 

111. KS GROM WOLSZTYN               wielkopolskie 

112. PUKS ANTONIO JAROCIN               wielkopolskie 

113. UKS FOOTBALL ACADEMY OSTRÓW WIELKOPOLSKI               wielkopolskie 

114. UKS AP REISSA POZNAŃ       wielkopolskie 

115. STOWARZYSZENIE AKADEMIA POGOŃ SZCZECIN   zachodniopomorskie 

116. KKPN BAŁTYK KOSZALIN       zachodniopomorskie 

117. UKS DĘBNO       zachodniopomorskie 

 

  



 

 

Decyzją Komisji Weryfikacyjnej oraz Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich 

zostają przyznane 694 Certyfikaty PZPN na terenie całej Polski na trzech poziomach – brązowym, 

srebrnym i złotym. 

Poniżej znajduje się lista 145 podmiotów, które otrzymały Srebrny Certyfikat PZPN obowiązujący do 

30 czerwca 2021 roku: 

SREBRNE CERTYFIKATY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ – 145 PODMIOTÓW 

Lp. NAZWA SZKÓŁKI województwo 

1. AP DZIERŻONIÓW               dolnośląskie 

2. GÓRNIK NOWE MIASTO WAŁBRZYCH             dolnośląskie 

3. KS KONFEKS LEGNICA       dolnośląskie 

4. UKS AP NOWA RUDA               dolnośląskie 

5. AKADEMIA PIŁKARSKA FUTGOL CZARNY BÓR               dolnośląskie 

6. SP ZAWISZA BYDGOSZCZ               kujawsko-pomorskie 

7. UKS GOL BRODNICA       kujawsko-pomorskie 

8. KS WDA ŚWIECIE       kujawsko-pomorskie 

9. MUKS CWZS BYDGOSZCZ               kujawsko-pomorskie 

10. MKS UNIA WĄBRZEŹNO       kujawsko-pomorskie 

11. BUDOWLANY KS BYDGOSZCZ               kujawsko-pomorskie 

12. UKS FALA ŚWIEKATOWO               kujawsko-pomorskie 

13. AKADEMIA MAŁEGO PIŁKARZA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE         kujawsko-pomorskie 

14. AP TOP 54 BIAŁA PODLASKA       lubelskie 

15. KS LUBLINIANKA SP. Z O.O.       lubelskie 

16. AKADEMIA FOOTBOLISTY GŁUSK        lubelskie 

17. AMSPN HETMAN ZAMOŚĆ        lubelskie 

18. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WIDOK" SP 51        lubelskie 

19. MUKS KRAŚNIK               lubelskie 

20. DKS "GAUDIUM" ZAMOŚĆ               lubelskie 

21. BKS LUBLIN       lubelskie 

22. OSKF VROTCOVIA LUBLIN       lubelskie 

23. LKS GROM RÓŻANIEC        lubelskie 

24. WULKS KORONA WSCHOWA        lubuskie 

25. ZBĄSZYNECKA AKADEMIA PIŁKARSKA lubuskie 

26. MKP BORUTA ZGIERZ               łódzkie 

27. KS WARTA SIERADZ       łódzkie 

28. LKS JUTRZENKA BYCHLEW               łódzkie 

29. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY HATTRICK BEŁCHATÓW łódzkie 

30. UKS GMINA ROZPRZA       łódzkie 

31. VICTORIA RĄBIEŃ               łódzkie 

32. KKS WŁÓKNIARZ KONSTANTYNÓW     łódzkie 

33. JADWIGA KRAKÓW               małopolskie 

34. FAP FUTBOLICA KRAKÓW               małopolskie 

35. FOOTBALL ACADEMY TOKARNIA               małopolskie 



36. PCIMIANKA PCIM       małopolskie 

37. JORDAN JORDANÓW               małopolskie 

38. TYMBARK TYMBARK               małopolskie 

39. WIARUSY IGOŁOMIA       małopolskie 

40. LKS JAŁOWIEC STRYSZAWA               małopolskie 

41. MKS NOWA PROSZOWIANKA       małopolskie 

42. BABIOGÓRSKIE CENTRUM SPORTU ZAWOJA   małopolskie 

43. ISKRA TARNÓW               małopolskie 

44. UKS AP CHAMPIONS BRZESKO             małopolskie 

45. AP WISŁA BRZEŹNICA               małopolskie 

46. KOSZYCE WIELKIE       małopolskie 

47. PWKS HURAGAN WOŁOMIN               mazowieckie 

48. MKS ZĄBKOVIA ZĄBKI       mazowieckie 

49. UKS BIAŁE ORŁY               mazowieckie 

50. FC LESZNOWOLA               mazowieckie 

51. LKS CHLEBNIA               mazowieckie 

52. MUKS KOSA KONSTANCIN       mazowieckie 

53. PKS RADOŚĆ               mazowieckie 

54. KS WESOŁA               mazowieckie 

55. LZS AMATOR MASZEWO       mazowieckie 

56. AKADEMIA PIŁKARSKA GREEN             mazowieckie 

57. WICHER SADOWNE               mazowieckie 

58. AKADEMIA SPORTU WESOŁA             mazowieckie 

59. UCZNIOWSKI KLUB PIŁKARSKI GOL       opolskie 

60. KS POLONIA NYSA               opolskie 

61. KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE             opolskie 

62. UKS SPIDERS KRAPKOWICE               opolskie 

63. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RODŁO OPOLE           opolskie 

64. LZS VICTORIA CHRÓŚCICE       opolskie 

65. MKS KLUCZBORK               opolskie 

66. KS SOCCER COLLEGE ŚLĄSK ŁUBNIANY             opolskie 

67. UKS BENIAMINEK KROSNO       podkarpackie 

68. ZIMOWIT RZESZÓW               podkarpackie 

69. DAP DĘBICA       podkarpackie 

70. AP STALOWA WOLA       podkarpackie 

71. EKOBALL               podkarpackie 

72. SIARKA TARNOBRZEG S.A               podkarpackie 

73. KARPATY KROSNO               podkarpackie 

74. UKS AKADEMIA PIŁKARSKA SANOK             podkarpackie 

75. STAL ŁAŃCUT               podkarpackie 

76. FOOTBALL ACADEMY SMS JAROSŁAW             podkarpackie 

77. ZKS "STAL" STALOWA WOLA               podkarpackie 

78. UKS ORLIK PRZEMYŚL       podkarpackie 

79. PERFECT PRZEWORSK       podkarpackie 

80. 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA KOLEJARZ 
ZAGÓRZ 

podkarpackie 

81. SPARTA LEŻAJSK               podkarpackie 



82. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SMS RZESZÓW   podkarpackie 

83. MŁKS ŁOMŻA       podlaskie 

84. KS WŁÓKNIARZ BIAŁYSTOK            podlaskie 

85. FAP JUNIOR BIAŁYSTOK       podlaskie 

86. AKADEMIA SPORTU FALCON SOKÓŁKA         podlaskie 

87. AKS SPARTA AUGUSTÓW       podlaskie 

88. POMEZANIA MALBORK               pomorskie 

89. KP STAROGARD GDAŃSKI       pomorskie 

90. AP BANINO       pomorskie 

91. GRYF SŁUPSK S.A.               pomorskie 

92. JANTAR USTKA MKS       pomorskie 

93. BENIAMINEK O3 STAROGARD GD.     pomorskie 

94. GRYF SŁUPSK KS               pomorskie 

95. AKADEMIA PIŁKARSKA KP GDYNIA     pomorskie 

96. GDYŃSKA AP DĄBROWA               pomorskie 

97. DOLINA-SPERANDA GAŁĄŹNIA W. KS   AKADEMIA   pomorskie 

98. CISOWA GDYNIA       pomorskie 

99. AKADEMIA PIŁKARSKA JUNIOR FOOTBALL ACADEMY   pomorskie 

100. BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O           śląskie 

101. ŻYWIECKA APN SP. Z O.O.       śląskie 

102. RUCH CHORZÓW SA               śląskie 

103. UMKS TRÓJKA CZECHOWICE               śląskie 

104. KS KUŹNIA USTROŃ               śląskie 

105. UKS RUCH CHORZÓW               śląskie 

106. GKS PIAST GLIWICE               śląskie 

107. AP TEAM GLIWICE               śląskie 

108. UKS AJAKS CZĘSTOCHOWA       śląskie 

109. UKS LISEK MILÓWKA       śląskie 

110. MLKS WOŹNIKI               śląskie 

111. APN CZELADŹ       śląskie 

112. GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA       śląskie 

113. MLKS ZNICZ KŁOBUCK       śląskie 

114. KOS VICTORIA CZĘSTOCHOWA               śląskie 

115. TS UNITED ŻYWIEC               śląskie 

116. GKS GWAREK ORNONTOWICE       śląskie 

117. LKS PŁOMIEŃ CZĘSTOCHOWA       śląskie 

118. UKS AP CHAMPIONS PIEKARY        śląskie 

119. KS DZIECIĘCA AKADEMIA PIŁKARSKA KIELCE       świętokrzyskie 

120. JUVENTA STARACHOWICE       świętokrzyskie 

121. HETMAN WŁOSZCZOWA        świętokrzyskie 

122. AP OSTRÓDA       warmińsko-mazurskie 

123. UKS STOMILEK OLSZTYN       warmińsko-mazurskie 

124. ITS IŁAWA               warmińsko-mazurskie 

125. SMP ŻURI OLSZTYN               warmińsko-mazurskie 

126. KS CONSTRACT LUBAWA               warmińsko-mazurskie 

127. UKS MINI SOCCER ACADEMY               warmińsko-mazurskie 



128. UKS SP LEGIA-BART BARTOSZYCE             warmińsko-mazurskie 

129. KKS WARMIA OLSZTYN               warmińsko-mazurskie 

130. KS DRWĘCA NOWE MIASTO LUBAWSKIE     warmińsko-mazurskie 

131. KKS GRANICA KĘTRZYN       warmińsko-mazurskie 

132. UCZNIOWSKI PIŁKARSKI KLUB SPORTOWY PONCIO 2010 LIDZBARK warmińsko-mazurskie 

133. SKS POZNAŃSKA 13 POZNAŃ             wielkopolskie 

134. GKS DOPIEWO               wielkopolskie 

135. NAP NOWY TOMYŚL       wielkopolskie 

136. MLKS WARTA MIĘDZYCHÓD               wielkopolskie 

137. AP FOOTBALL ARENA               zachodniopomorskie 

138. KS ARKONIA SZCZECIN               zachodniopomorskie 

139. KS GWARDIA KOSZALIN       zachodniopomorskie 

140. 
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORZEŁ 2010 
WAŁCZ         

zachodniopomorskie 

141. OKS ŚWIT SZCZECIN               zachodniopomorskie 

142. FC AQUILA SZCZECIN       zachodniopomorskie 

143. KS ZRYW KRETOMINO               zachodniopomorskie 

144. KS CKS-ORKA SZCZECIN               zachodniopomorskie 

145. UKS AP CHAMPIONS GRYFINO             zachodniopomorskie 

 

  



 
 

Decyzją Komisji Weryfikacyjnej oraz Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich 

zostają przyznane 694 Certyfikaty PZPN na terenie całej Polski na trzech poziomach – brązowym, 

srebrnym i złotym. 

Poniżej znajduje się lista 432 podmiotów, które otrzymały Brązowy Certyfikat PZPN obowiązujący do 

30 czerwca 2021 roku: 

BRĄZOWE CERTYFIKATY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ – 432 PODMIOTY 

Lp. NAZWA SZKÓŁKI Województwo 

1. QUICK MIX STRZELINIANKA STRZELIN      dolnośląskie 

2. UKS AKADEMIA SPORTU MILICZ               dolnośląskie 

3. FOOTBALL ACADEMY BOGATYNIA               dolnośląskie 

4. GRANICA BOGATYNIA        dolnośląskie 

5. ISKRA KOCHLICE       dolnośląskie 

6. ŁUŻYCE LUBAŃ       dolnośląskie 

7. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "AKADEMIA PIŁKARSKA FEMGOL LUBIN"  dolnośląskie 

8. UKS FOOTBALL ACADEMY WAŁBRZYCH      dolnośląskie 

9. AKADEMIA PIŁKARSKA BRZEG DOLNY        dolnośląskie 

10. KS STARY WELISŁAW               dolnośląskie 

11. PKS ŁANY       dolnośląskie 

12. TĘCZA BRZEZIA ŁĄKA               dolnośląskie 

13. BARYCZ SUŁÓW               dolnośląskie 

14. UKS LIDER BORÓW        dolnośląskie 

15. FENIKS STRZELIN               dolnośląskie 

16. NYSA KŁACZYNA               dolnośląskie 

17. TWARDY ŚWIĘTOSZÓW               dolnośląskie 

18. KLUB SPORTOWY "SKARBY" ŚRODA ŚLĄSKA           dolnośląskie 

19. KKS JELENIA GÓRA               dolnośląskie 

20. K.S. GWIAZDA BYDGOSZCZ               kujawsko-pomorskie 

21. LZS MUSTANG OSTASZEWO               kujawsko-pomorskie 

22. KS PIŁKARZ GOLUB-DOBRZYŃ             kujawsko-pomorskie 

23. MLKS TUCHOLANKA TUCHOLA       kujawsko-pomorskie 

24. AP MŁODA WŁOCŁAWIANKA WŁOCŁAWEK           kujawsko-pomorskie 

25. KS UNIA JANIKOWO               kujawsko-pomorskie 

26. KS ŁOCHOWO               kujawsko-pomorskie 

27. KS POGOŃ MOGILNO       kujawsko-pomorskie 

28. KP POLONIA BYDGOSZCZ               kujawsko-pomorskie 

29. PLUKS VICTORIA NIEMCZ               kujawsko-pomorskie 

30. MGLKS GROM WIĘCBORK               kujawsko-pomorskie 

31. PAŁUCKA AP BZYKI ŻNIN               kujawsko-pomorskie 

32. AP GOL CHEŁMŻA               kujawsko-pomorskie 

33. KS WISŁA STRZELCE GÓRNE             kujawsko-pomorskie 

34. TORUŃSKA AKADEMIA FUTSALU TORUŃ               kujawsko-pomorskie 

35. MGKS LUBRANIEC               kujawsko-pomorskie 

36. CKS ZDRÓJ CIECHOCINEK               kujawsko-pomorskie 



37. LKS PIAST ŁASIN               kujawsko-pomorskie 

38. GKS GRYF SICIENKO       kujawsko-pomorskie 

39. WŁOCŁAWSKA AKADEMIA PIŁKARSKA WŁOCŁAWEK         kujawsko-pomorskie 

40. AP MŁODE LWY KOWALEWO POMORSKIE           kujawsko-pomorskie 

41. GKS ŁOKIETEK BRZEŚĆ KUJAWSKI       kujawsko-pomorskie 

42. LKS DĄBROWA CHEŁMIŃSKA               kujawsko-pomorskie 

43. UKS TĘCZA BYDGOSZCZ       kujawsko-pomorskie 

44. RKS LECH RYPIN       kujawsko-pomorskie 

45. MLKS ZJEDNOCZENI PIOTRKÓW KUJAWSKI             kujawsko-pomorskie 

46. LKS KAMIONKA KAMIEŃ KRAJEŃSKI             kujawsko-pomorskie 

47. AP MŁODY LUBIEŃ LUBIEŃ KUJAWSKI               kujawsko-pomorskie 

48. MLKS WISŁA NOWE               kujawsko-pomorskie 

49. AKADEMIA PIŁKARSKA BRONOWICE             lubelskie 

50. MOSIR LUBARTÓW               lubelskie 

51. TKS TOMASOVIA TOMASZÓW LUB.             lubelskie 

52. STS GRYF GMINA ZAMOŚĆ               lubelskie 

53. BRAZYLIJSKIE SZKÓŁKI PIŁKARSKIE        lubelskie 

54. LKS SZUMY SUSIEC               lubelskie 

55. ŁKS ORLĘTA ŁUKÓW       lubelskie 

56. MKS STAL PONIATOWA               lubelskie 

57. LZS TĘCZA BEŁŻYCE               lubelskie 

58. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY LUBLIN  lubelskie 

59. UKS JEDYNKA KRASNYSTAW               lubelskie 

60. ORLIK LUBARTÓW               lubelskie 

61. KS GROM KĄKOLEWNICA               lubelskie 

62. LKS STOK ZAKRZÓWEK               lubelskie 

63. GLKS LUTNIA PISZCZAC               lubelskie 

64. KLUB SPORTOWY "JANOWSKI ORLIK"             lubelskie 

65. MKS SYGNAŁ LUBLIN               lubelskie 

66. PGKS FRASSATI FAJSŁAWICE               lubelskie 

67. MKS UNIA HRUBIESZÓW               lubelskie 

68. LKS MILANÓW               lubelskie 

69. UKS PROMIEŃ ŻARY       lubuskie 

70. UKS CHEMIK GORZÓW WLKP.               lubuskie 

71. UKS CZWÓRKA KOSTRZYN NAD ODRĄ               lubuskie 

72. PUKS MAKSYMILIAN GORZÓW WIELKOPOLSKI           lubuskie 

73. KP PIAST IŁOWA               lubuskie 

74. AKADEMIA PIŁKARSKA SULECHÓW             lubuskie 

75. UKS CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ               lubuskie 

76. STOWARZYSZENIE POGOŃ SKWIERZYNA               lubuskie 

77. MLUKS DWÓJKA MOS GUBIN       lubuskie 

78. MKP CARINA GUBIN               lubuskie 

79. KS DĄB PRZYBYSZÓW               lubuskie 

80. MKS KORONA KOŻUCHÓW               lubuskie 

81. SS ZJEDNOCZENI LUBRZA               lubuskie 

82. KS KORA NIEDORADZ               lubuskie 



83. KS PIAST CZERWIEŃSK               lubuskie 

84. LKS ODRA NIETKÓW               lubuskie 

85. LWKS SPARTA GRABIK               lubuskie 

86. MKP ARKA NOWA SÓL               lubuskie 

87. RAP RADOMSKO               łódzkie 

88. UNIA SKIERNIEWICE SP. Z.O.O.      łódzkie 

89. MUKS WŁÓKNIARZ PABIANICE               łódzkie 

90. TS SOKÓŁ ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI       łódzkie 

91. UKS PIOTRCOVIA       łódzkie 

92. GMINNO-UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GORZKOWICE               łódzkie 

93. KONSTANTYNOWSKA AKADEMIA SPORT       łódzkie 

94. UCZNIOWSKI MIEJSKI KLUB SPORTOWY KORAB ŁASK         łódzkie 

95. KKS KOLUSZKI               łódzkie 

96. RKS MAZOVIA RAWA MAZOWIECKA             łódzkie 

97. KS "AKADEMIA SPORTU" SIERADZ             łódzkie 

98. STOWARZYSZENIE SZKÓŁKA PIŁKARSKA GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE łódzkie 

99. MKS ZJEDNOCZENI STRYKÓW               łódzkie 

100. UKS AKADEMIA PIŁKARSKA CHAMPIONS ŁOWICZ         łódzkie 

101. MGKS SKALNIK SULEJÓW               łódzkie 

102. STOWARZYSZENIE WNS               łódzkie 

103. UKS 35 ŁÓDŹ               łódzkie 

104. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK UJAZD             łódzkie 

105. GLKS ANDRESPOLIA WIŚNIOWA GÓRA             łódzkie 

106. 
MIĘDZYSZKOLNE GMINNE TOWARZYSTWO SPORTOWE MOGRE 
MOKRSKO         

łódzkie 

107. PRĄDNICZANKA KRAKÓW               małopolskie 

108. WESTOVIA TARNÓW               małopolskie 

109. AKAD. PIŁK. KMITA ZABIERZÓW               małopolskie 

110. METAL TARNÓW               małopolskie 

111. BŁĘKITNI MODLNICA               małopolskie 

112. OKS SŁOWIK OLKUSZ       małopolskie 

113. TARNOVIA TARNÓW       małopolskie 

114. ORKAN SZCZYRZYC               małopolskie 

115. GRĘBAŁOWIANKA KRAKÓW       małopolskie 

116. NOWOHUCKA AKADEMIA SPORTU WANDA           małopolskie 

117. BIEGONICZANKA       małopolskie 

118. STOW. "WAP-MŁODZI PRZEBOJEM"       małopolskie 

119. LOTNIK KRYSPINÓW        małopolskie 

120. BOLESŁAW BUKOWNO               małopolskie 

121. ORZEŁ SIDZINA       małopolskie 

122. TS WĘGRZCE               małopolskie 

123. FUTBOL BRZĄCZOWICE       małopolskie 

124. 
LUKS RADŁOVIA RADŁÓW/MIEJSKO GMINNA AKADEMIA SPORTU 
W RADŁOWIE 

      małopolskie 

125. ŁUŻNA ŁUŻNA               małopolskie 

126. VICTORIA KRAKÓW               małopolskie 

127. STRUMIEŃ POLANKA WIELKA               małopolskie 



128. KS GÓRALE NOWY TARG               małopolskie 

129. LKS ŁĘGOVIA ŁĘG TARNOWSKI               małopolskie 

130. UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBROWA       małopolskie 

131. LUKS SKRZYSZÓW               małopolskie 

132. TEAM SPORT HEJNAŁ KĘTY       małopolskie 

133. SKAŁA 2004 SKAŁA               małopolskie 

134. BESKIDZKA AKADEMIA PIŁKARSKA             małopolskie 

135. UKS GWAREK WIELICZKA               małopolskie 

136. LKS LACHY LACHOWICE               małopolskie 

137. MKS HALNIAK MAKÓW PODHALAŃSKI       małopolskie 

138. ALFA SIEDLISKA               małopolskie 

139. ORKAN NIEDŹWIEDŹ               małopolskie 

140. BORKOWIANKA BOREK SZLACHECKI             małopolskie 

141. 
AKADEMIA PIŁKARSKA ''ENGLISH FOOTBALL'' ZAKLICZYN MIESZKO 
OKOŃSKI 

małopolskie 

142. DALIN MYŚLENICE               małopolskie 

143. JURAJSKI KLUB SPORTOWY ZELKÓW               małopolskie 

144. PIAST WOŁOWICE               małopolskie 

145. NOWA JASTRZĄBKA               małopolskie 

146. JORDAN-SUM ZAKLICZYN               małopolskie 

147. MLKS JÓZEFOVIA       mazowieckie 

148. MKS BUG WYSZKÓW       mazowieckie 

149. WBS WARSZAWA       mazowieckie 

150. MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE               mazowieckie 

151. KS MILAN MILANÓWEK               mazowieckie 

152. UKS 141 WARSZAWA               mazowieckie 

153. GKS POGOŃ GRODZISK MAZ.       mazowieckie 

154. KS OŻAROWIANKA               mazowieckie 

155. KS ENERGIA KOZIENICE       mazowieckie 

156. GKS WILGA GARWOLIN               mazowieckie 

157. RKS MAZUR RADZYMIN               mazowieckie 

158. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORŁY ZIELONKA               mazowieckie 

159. KS URSYNÓW WARSZAWA               mazowieckie 

160. UKS IWICZNA               mazowieckie 

161. RKS BÓR REGUT               mazowieckie 

162. PKS VICTORIA ZERZEŃ               mazowieckie 

163. RKS OKĘCIE               mazowieckie 

164. KS WARKA       mazowieckie 

165. LKS MSZCZONOWIANKA               mazowieckie 

166. FOOTBALL ACADEMY PIASECZNO       mazowieckie 

167. GKS DELTA SŁUPNO               mazowieckie 

168. UKS ORLIK-14 RADOM               mazowieckie 

169. KLUB SNU WARSZAWA               mazowieckie 

170. KS STOCZNIOWIEC PŁOCK               mazowieckie 

171. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "FOOTBALL EDUCATION" - GOSTYNIN mazowieckie 

172. KOSOVIA KOSÓW LACKI               mazowieckie 

173. AKADEMIA PIŁKARSKA R.PARZONKA               mazowieckie 



174. LKS SPARTA JAZGARZEW               mazowieckie 

175. KS LAURA CHYLICE               mazowieckie 

176. WKS RZĄŚNIK        mazowieckie 

177. AP CHAMPIONS MIŃSK MAZOWIECKI               mazowieckie 

178. LZS SNAJPER SOŚNINKA               mazowieckie 

179. GASS POWAŁA TACZÓW               mazowieckie 

180. POLSKA SZKOŁA FUTBOLU       mazowieckie 

181. AKS FC PŁOCHOCIN               mazowieckie 

182. KS GROM WARSZAWA               mazowieckie 

183. UKS OLIMP LOCZKI WYSZKÓW       mazowieckie 

184. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "FOOTBALL EDUCATION" - ŁĄCK       mazowieckie 

185. GKS BŁĘKITNI STOCZEK               mazowieckie 

186. MKS KORONA       mazowieckie 

187. BTP STAL BRZEG       opolskie 

188. MKS GOGOLIN               opolskie 

189. AKADEMIA PIŁKARSKA MŁODY MKS KLUCZBORK               opolskie 

190. LZS GKS PIOMAR TARNÓW-PRZYWORY       opolskie 

191. SKS PIAST STRZELCE OPOLSKIE               opolskie 

192. LUKS SZKÓŁKA PIŁKARSKA UJAZD               opolskie 

193. KS CISOWA KĘDZIERZYN-KOŹLE               opolskie 

194. KS MASTERS BRZEG       opolskie 

195. KS POLONIA GŁUBCZYCE               opolskie 

196. LZS KUNIÓW       opolskie 

197. SSKS STAL ZAWADZKIE               opolskie 

198. LKS POLONIA BIAŁA               opolskie 

199. MKS WOŁCZYN               opolskie 

200. UKS LIDER SKARBIMIERZ               opolskie 

201. GKS GŁUCHOŁAZY               opolskie 

202. TS CHEMIK KĘDZIERZYN-KOŹLE       opolskie 

203. LKS GROSZMAL OPOLE               opolskie 

204. LUKS POLONIA GOŚCIĘCIN               opolskie 

205. LZS ODRZANKA DZIERGOWICE               opolskie 

206. GZ LZS W ŁUBNIANACH               opolskie 

207. SOCCER ROPCZYCE               podkarpackie 

208. KOLBUSZOWIANKA KOLBUSZOWA             podkarpackie 

209. KS TG SOKÓŁ SOKOŁÓW MŁP.       podkarpackie 

210. TEAM PRZECŁAW       podkarpackie 

211. MKS ROZTOCZE NAROL       podkarpackie 

212. 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY W LUBACZOWIE - 
UKS FOOTBALL ACADEMY LUBACZÓW 

podkarpackie 

213. STOWARZYSZENIE AKTIV PRO               podkarpackie 

214. ORZEŁEK PRZEWORSK               podkarpackie 

215. PLON KAWĘCZYN               podkarpackie 

216. LECHIA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI       podkarpackie 

217. KS BŁĘKIT ŻOŁYNIA               podkarpackie 

218. LKS CZARNI OLESZYCE               podkarpackie 

219. KLUB SPORTOWY CHEMIK PUSTKÓW OSIEDLE           podkarpackie 



220. GAP - ZORZA ZARZECZE               podkarpackie 

221. KS PIAST TUCZEMPY               podkarpackie 

222. ROTUNDA KRZESZÓW               podkarpackie 

223. CZARNOVIA CZARNA               podkarpackie 

224. MULKS PUSTYNIA               podkarpackie 

225. MKS START PRUCHNIK       podkarpackie 

226. JAWOR KRZEMIENICA               podkarpackie 

227. GKS MAJDAN SIENIAWSKI               podkarpackie 

228. ODRZYKOŃ KS ZAMCZYSKO               podkarpackie 

229. BESKO LKS PRZEŁOM               podkarpackie 

230. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GUZIKÓWKA KROSNO               podkarpackie 

231. LKS WÓLCZANKA WÓLKA PEŁKIŃSKA               podkarpackie 

232. KS KONIACZÓW               podkarpackie 

233. MKS POGOŃ-SOKÓŁ LUBACZÓW               podkarpackie 

234. KS SZÓWSKO               podkarpackie 

235. PKS UNUM BABICE               podkarpackie 

236. LKS GWIAZDA WIELKIE OCZY             podkarpackie 

237. LKS POGÓRZE ROKIETNICA               podkarpackie 

238. ŻURAWIANKA ŻURAWICA               podkarpackie 

239. PUKS FRANCESCO JELNA               podkarpackie 

240. LUTOWISKA LKS OTRYT               podkarpackie 

241. 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY W LUBACZOWIE - 
UKS FOOTBALL ACADEMY HORYNIEC ZDRÓJ 

podkarpackie 

242. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO" NIENASZÓW             podkarpackie 

243. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OLIMP" W ZESPOLE SZKÓŁ W STUBNIE    podkarpackie 

244. KKS ORZEŁ SIEMIATYCZE       podlaskie 

245. KS WARMIA GRAJEWO               podlaskie 

246. BKS TUR BIELSK PODLASKI       podlaskie 

247. BKS HETMAN BIAŁYSTOK               podlaskie 

248. AP BRYLANT BIELSK PODLASKI       podlaskie 

249. CZARNI CZARNA BIAŁOSTOCKA       podlaskie 

250. USS GRYFIK GRÓDEK               podlaskie 

251. MKS RUCH WYSOKIE MAZOWIECKIE     podlaskie 

252. AP EKOSPORT BIAŁYSTOK       podlaskie 

253. PETRUS ŁAPY               podlaskie 

254. KS BIEBRZA GONIĄDZ       podlaskie 

255. ZKS OLIMPIA ZAMBRÓW       podlaskie 

256. GKS FORTY PIĄTNICA               podlaskie 

257. KS ŚNIADOWO       podlaskie 

258. BŁĘKITNI WEJHEROWO               pomorskie 

259. AKADEMIA PIŁKARSKA GDAŃSK       pomorskie 

260. SZTORM KOSAKOWO               pomorskie 

261. SKS BAŁTYK GDYNIA AP       pomorskie 

262. ŻUŁAWY NOWY DWÓR GDAŃSKI LKS             pomorskie 

263. POMORZANIN GDYNIA               pomorskie 

264. KASZUBIA STARZYNO - AKADEMIA PIŁKARSKA ORZEŁKI STARZYNO          pomorskie 

265. OSICZANKA OSICE GTS               pomorskie 



266. RODŁO KWIDZYN KOP               pomorskie 

267. ORŁY TCZEW               pomorskie 

268. MKS LEW LĘBORK               pomorskie 

269. OLIMPIA OSOWA SKS               pomorskie 

270. BRDA RYTEL       pomorskie 

271. UKS JEDYNKA REDA       pomorskie 

272. KASZUBIA STUDZIENICE KS               pomorskie 

273. SOKÓŁ EŁGANOWO               pomorskie 

274. LATARNIK CHOCZEWO GTSTIR       pomorskie 

275. AP ST.RĄBAŁA JEDYNKA PELPLIN             pomorskie 

276. VICTORIA GDAŃSK       pomorskie 

277. BŁĘKITNI STARE POLE               pomorskie 

278. CERAMIK ŁUBIANA LKS               pomorskie 

279. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MORZE STEGNA           pomorskie 

280. WIETCISA SKARSZEWY               pomorskie 

281. OLIMPICO MALBORK               pomorskie 

282. KTS-K LUZINO               pomorskie 

283. VIGO TUCHOM               pomorskie 

284. KLUB SPORTOWY CHWASZCZYNO             pomorskie 

285. BKS SPARTA KATOWICE               śląskie 

286. UKS AKADEMIA 2012               śląskie 

287. KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE               śląskie 

288. CKS PIAST CIESZYN       śląskie 

289. KS ROZWÓJ KATOWICE       śląskie 

290. UKS AKADEMIA SPORTU BIELSKO B.     śląskie 

291. AKADEMIA SPORTU WOJKOWICE       śląskie 

292. MKS ZABORZE               śląskie 

293. LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE       śląskie 

294. UKS SP WINNERS GOŁKOWICE               śląskie 

295. LKS SPARTA LUBLINIEC       śląskie 

296. KF AKADEMIA PYSKOWICE       śląskie 

297. KS FOOTBALL PROJECT SUSZEC               śląskie 

298. KS TOSZECKA AKADEMIA PIŁKARSKA       śląskie 

299. UKS KUŹNICA KATOWICE               śląskie 

300. MKS CONCORDIA KNURÓW               śląskie 

301. SKF SPORTOWA GMINA PSARY               śląskie 

302. MKS ISKRA PSZCZYNA               śląskie 

303. KKS SPÓJNIA ZEBRZYDOWICE       śląskie 

304. GKS KRUPIŃSKI SUSZEC               śląskie 

305. RKS CUKROWNIK CHYBIE               śląskie 

306. GSF GLIWICE       śląskie 

307. UKS CIESZYN               śląskie 

308. SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA               śląskie 

309. KS UNIA KALETY               śląskie 

310. LKS LISWARTA POPÓW               śląskie 

311. GLKS GMINA KŁOMNICE               śląskie 



312. LKS CZANIEC       śląskie 

313. KS POLONIA NIEWIADOM               śląskie 

314. UKS AP CHAMPIONS TARN. G.        śląskie 

315. KKS ZABRZE       śląskie 

316. LKS BUK RUDY               śląskie 

317. PILICZANKA PILICA               śląskie 

318. LKS OLZA POGWIZDÓW               śląskie 

319. KS SOŚNICA GLIWICE               śląskie 

320. KS MARATON WALEŃCZÓW               śląskie 

321. JSP SZCZAKOWIANKA       śląskie 

322. LKS CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO     śląskie 

323. KKS WISŁA SKOCZÓW               śląskie 

324. LKS 45 BUJAKÓW               śląskie 

325. LKS LOTNIK KOŚCIELEC       śląskie 

326. KS MOSIR STAL ZABRZE               śląskie 

327. KS PANKI               śląskie 

328. TKKF ZUCH ORZEPOWICE               śląskie 

329. MKS ZABRZE - KOŃCZYCE               śląskie 

330. LKS KAMIENICA POLSKA               śląskie 

331. LKS ZAPORA WAPIENICA               śląskie 

332. KS DRAMA KAMIENIEC               śląskie 

333. BASZTA RYTWIANY       świętokrzyskie 

334. PIŁKARSKA AKADEMIA SKARŻYSKA               świętokrzyskie 

335. SOAP KADET OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI               świętokrzyskie 

336. MKS NEPTUN KOŃSKIE        świętokrzyskie 

337. ASTRA PIEKOSZÓW        świętokrzyskie 

338. WICHER MIEDZIANA GÓRA        świętokrzyskie 

339. PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DEKO WŁOSZCZOWA               świętokrzyskie 

340. GRANAT SKARŻYSKO KAMIENNA        świętokrzyskie 

341. EKSTREMALNI STRAWCZYNEK        świętokrzyskie 

342. KOBIECE ST.PIŁKARSKIE KIELCE        świętokrzyskie 

343. ORLICZ SUCHEDNIÓW               świętokrzyskie 

344. WISŁA SANDOMIERZ        świętokrzyskie 

345. PARTYZANT RADOSZYCE        świętokrzyskie 

346. GKS NOWINY        świętokrzyskie 

347. PKS ARKA KLUCZEWSKO        świętokrzyskie 

348. POLONIA BIAŁOGON KIELCE               świętokrzyskie 

349. NIDZICA DOBIESŁAWICE        świętokrzyskie 

350. GKS PISA BARCZEWO       warmińsko-mazurskie 

351. UKS MAŁY JEZIORAK IŁAWA               warmińsko-mazurskie 

352. AP PROGRES LIDZBARK WARMIŃSKI             warmińsko-mazurskie 

353. DKS DOBRE MIASTO               warmińsko-mazurskie 

354. CWKS VĘGORIA WĘGORZEWO               warmińsko-mazurskie 

355. KS UNIA SUSZ               warmińsko-mazurskie 

356. MAZURSKI KLUB SPORTOWY EŁK             warmińsko-mazurskie 

357. GKS CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE     warmińsko-mazurskie 



358. UKS FRENDO DYWITY               warmińsko-mazurskie 

359. MKS JEZIORANY               warmińsko-mazurskie 

360. LUKS SPORT Z KULTURĄ WYDMINY             warmińsko-mazurskie 

361. KS FORTUNA GĄGŁAWKI               warmińsko-mazurskie 

362. UKS JUNIOR ŚWIĄTKI       warmińsko-mazurskie 

363. KS ŻAGIEL PIECKI        warmińsko-mazurskie 

364. GKS DŹWIERZUTY               warmińsko-mazurskie 

365. GZPN OMULEW WIELBARK               warmińsko-mazurskie 

366. LKS PŁOMIEŃ TURZNICA               warmińsko-mazurskie 

367. SKS UNIA SWARZĘDZ       wielkopolskie 

368. MKS BŁĘKITNI WRONKI       wielkopolskie 

369. MKS KANIA GOSTYŃ SP.Z O.O.       wielkopolskie 

370. UKS ŚREM       wielkopolskie 

371. KS AVIA KAMIONKI               wielkopolskie 

372. ORANJE SPORT KONIN - KS ORANJE SPORT KONIN    wielkopolskie 

373. GKS TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE             wielkopolskie 

374. LKS WISŁA BOREK WLKP               wielkopolskie 

375. MKS TRZEMESZNO       wielkopolskie 

376. KS OBRA ZBĄSZYŃ               wielkopolskie 

377. CZWÓRKA KOŚCIAN               wielkopolskie 

378. KS GÓRNIK KŁODAWA               wielkopolskie 

379. JUNA-TRANS STARE OBORZYSKA             wielkopolskie 

380. MGKS HURAGAN POBIEDZISKA             wielkopolskie 

381. MLKS ORLIK MIŁOSŁAW               wielkopolskie 

382. KP CENTRA 1946 OSTRÓW WLKP.             wielkopolskie 

383. OSTROWSKI KLUB SPORTOWY OSTRÓW           wielkopolskie 

384. OTPS WINOGRADY POZNAŃ               wielkopolskie 

385. AKADEMIA KREATYWNEGO FUTBOLU POZNAŃ           wielkopolskie 

386. MOSIR PIŁA AKADEMIA PIŁKARSKA       wielkopolskie 

387. UKS ORZEŁ LIPNO               wielkopolskie 

388. LZS NOTEĆ ROSKO               wielkopolskie 

389. GKS ROKITA ROKIETNICA               wielkopolskie 

390. SZKOŁA FUTBOLU LUBOŃ               wielkopolskie 

391. UKS GROM CZACZ               wielkopolskie 

392. KS LEŚNIK MARGONIN               wielkopolskie 

393. MKS WARTA PYZDRY               wielkopolskie 

394. KS CLESCEVIA KLESZCZEWO               wielkopolskie 

395. UKS AS ORLIK KAŹMIERZ       wielkopolskie 

396. GRODZISKA AP GRODZISK WLKP.               wielkopolskie 

397. GKS JARACZEWO       wielkopolskie 

398. KS STAL PLESZEW               wielkopolskie 

399. UKS KOPERNIK PIOTRÓW               wielkopolskie 

400. LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY CIELCZA             wielkopolskie 

401. GLKS PELIKAN NIECHANOWO             wielkopolskie 

402. 
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARATON" PRZY SP W 
CZAJKOWIE         

wielkopolskie 

403. GKS WŁOSZAKOWICE               wielkopolskie 



404. LGKS HETMAN ORCHOWO               wielkopolskie 

405. LKS CZARNYLAS               wielkopolskie 

406. KKS JURAND KOZIEGŁOWY       wielkopolskie 

407. AKADEMIA PIŁKARSKA SPARTA ZŁOTÓW     wielkopolskie 

408. KP BŁĘKITNI STARGARD               zachodniopomorskie 

409. UKS AKADEMIA PIŁKARSKA SZCZECINEK       zachodniopomorskie 

410. SL SALOS SZCZECIN               zachodniopomorskie 

411. OKS PRAWOBRZEŻE SZCZECIN               zachodniopomorskie 

412. MUKS ŻAKI SZCZECIN               zachodniopomorskie 

413. KLUB PIŁKARSKI CHEMIK POLICE       zachodniopomorskie 

414. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ENERGETYK JUNIOR GRYFINO   zachodniopomorskie 

415. AP GAVIA CHOSZCZNO       zachodniopomorskie 

416. MKS SPARTA GRYFICE               zachodniopomorskie 

417. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY UNIA BIAŁOGARD     zachodniopomorskie 

418. FALA MIĘDZYZDROJE       zachodniopomorskie 

419. FUNDACJA POGOŃ SZCZECIN FOOTBALL SCHOOLS         zachodniopomorskie 

420. AKADEMIA PIŁKARSKA TECHNIK ŚWIDWIN     zachodniopomorskie 

421. AP HUTNIK SZCZECIN               zachodniopomorskie 

422. MKS SOKÓŁ KARLINO               zachodniopomorskie 

423. BARLINECKA AKADEMIA FUTBOLU     zachodniopomorskie 

424. UKS OLIMPIA SZCZECIN               zachodniopomorskie 

425. GKS ŚWIESZYNO               zachodniopomorskie 

426. MLKS ŚWIATOWID 63 ŁOBEZ               zachodniopomorskie 

427. KS BAJGIEL BĘDZINO               zachodniopomorskie 

428. MKS STAL LIPIANY               zachodniopomorskie 

429. BKP ISKRA BANIE       zachodniopomorskie 

430. UKS OLIMPIA BOBOLICE       zachodniopomorskie 

431. KS HANZA GOLENIÓW               zachodniopomorskie 

432. LKS WYBRZEŻE REWALSKIE REWAL       zachodniopomorskie 
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Uchwała nr XII/186 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych   

 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się lokalizację meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Europy Kobiet w 2021 roku 
Reprezentacji Polski Kobiet (Faza Grupowa, Grupa D), Polska – Mołdawia, zaplanowanego na 7 
marca 2020 roku, na Stadionie Polonii Warszawa w Warszawie. Organizatorem ww. spotkania jest 
Polski Związek Piłki Nożnej. 
 
II. Ustala się lokalizację meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Europy do lat 21 w 2021 roku 
Reprezentacji Polski U-21, Polska – Łotwa, zaplanowanego na 27 marca 2020 roku, na Stadionie 
Miejskim w Białymstoku. Organizatorem ww. spotkania jest Polski Związek Piłki Nożnej. 
 
III. Powierza się Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu towarzyskiego w ramach 
Turnieju Ośmiu Narodów reprezentacji Polski U-20, Polska -Anglia, zaplanowanego na 26 marca 
2020 roku. 
 
IV. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
  
V. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji dot. 
lokalizacji ww. meczu reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez organizatora 
warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr XII/187 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce 
 

I.Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
1.W art. 5 ust. 12 pkt 2) Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w 

rozgrywkach piłki nożnej w Polsce sfromułowanie: „Grassroots D” zastępuje się sformułowaniem: 

„Grassroots C”.  

2.Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

II. Niniejsza Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 



 
 
t. j. U nr IV/63 z 20.04.2017 r. 

zm. U. KdsN z 6/2017 z 11.09.2017 r. 

zm. U. nr XII/187 z 6.12.2019 r. 
 

Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących 

w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce 
 
 

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

 
 
Art. 1 
 
Niniejsza uchwała określa zasady: przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, wstrzymania, 
zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez trenerów zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach  piłki nożnej w Polsce.  
 
Art. 2 
 
Prowadzenie zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce bez posiadania 
ważnej licencji trenerskiej jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. Obowiązek 
posiadania ważnej licencji trenerskiej, odpowiedniej do ligi i klasy rozgrywkowej, spoczywa na 
trenerze.  
 
Art. 3 
 
Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie 
zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, który uzyskał uprawnienia zgodnie 
ze strukturą licencjonowania trenerów obowiązującą w PZPN, przy uwzględnieniu postanowień 
Konwencji Trenerskiej UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich oraz 
właściwej uchwały Zarządu PZPN  w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej.  
 
Art. 4 
 
Trenerem prowadzącym zespół uczestniczący  w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, może być 
osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 
 

1. posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu w danej lidze i klasie 
rozgrywkowej wydaną przez PZPN lub Wojewódzki ZPN  w trybie niniejszej Uchwały. 
 
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
 
3. korzysta z pełni praw publicznych. 
 
4. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym  mowa 
w art. 46-50 ust. o sporcie, 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.  
 



5. nie jest  osobą: wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w postaci zakazu 
działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), chyba że nastąpiło zatarcie 
skazania lub osobą, która podlega karze  bezwzględnej dyskwalifikacji orzeczonej przez organy 
dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie. 
 
6. nie jest  osobą, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za przewinienia 
określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 
7.nie jest  osobą, która jest wpisana na listę pośredników transakcyjnych prowadzoną zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

 

II.RODZAJE LICENCJI TRENERSKICH  
 
  
Art. 5  
 
1.Licencja UEFA PRO uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na  każdym 
szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy 
Futsalu Mężczyzn i  I ligi futsalu. 
 
2.Licencja UEFA Elite Youth A uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na  
każdym szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach 
Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu, z uwzględnieniem wymogów 
podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.    

  
3. Licencja UEFA A uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na  każdym 
szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy,  
I  i II ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu.  
 
4.Licencja UEFA Goalkeeper A uprawnia do  pełnienia  funkcji trenera bramkarzy, z 
uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.    
 
5.Licencja UEFA B uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w 
rozgrywkach od ligi/klasy okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem 
zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraligi kobiet, CLJ U-19 i CLJ U-17.  
 
6.Licencja UEFA Futsal B uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach wszystkich lig futsalu. 
 
7.Licencja Goalkeeper B uprawnia do  pełnienia  funkcji trenera bramkarzy, za wyjątkiem 
zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi, z uwzględnieniem wymogów 
podręczników licencyjnych dla poszczególnych lig i klas rozgrywkowych. 
 
8.Licencja Futsal C uprawnia do  prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w 
rozgrywkach futsalu, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraklasy i I ligi 
futsalu, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas 
rozgrywkowych.       

 
9.Licencja Grassroots C uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach od A klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych od  D1 
do G2. 
 
10.Licencja Grassroots D uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych. 
 



11.Licencja PZPN A uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w 
rozgrywkach od ligi okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem 
zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15. 
 

1) W przypadku trenerów posiadających  dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub 
Klasy II-giej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT 
systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 
roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 
sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku 
przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych - osoba ubiegająca 
się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do 
przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę 
rozpoczęcia tego kursu, 
 
2) Od 1 stycznia  2020 roku  trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać 
uprawnienia trenera Grassroots C,  
 
3) Licencje PZPN A są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku, 
 
4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania 
wyższych uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu, 
wg zasad określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym. 

  
12.Licencja PZPN B uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w 
rozgrywkach od B klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15. Licencja PZPN B upoważnia do 
prowadzenia zespołów młodzieżowych tylko do dnia 30.06.2018 roku.  
 
 

1) W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka 

nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT 

systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 

roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 

sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku 

przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się 

o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia 

zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego 

kursu, 

2) Od 1 stycznia  2020 roku  trenerzy o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać 

uprawnienia trenera Grassroots C,  

3) Licencje PZPN B są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku, 

4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania wyższych 

uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu, wg zasad 

określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym. 

 

III.TRYB I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O LICENCJĘ 
 
 
Art. 6  
 



Osoba ubiegająca się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej składa - za pośrednictwem 
systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  - wniosek, 
zawierający: 
 
1.imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail 
wnioskodawcy, 
 
2.określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem 
miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód,   
 
3.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni 
praw publicznych, 
 
4.zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków 
trenera piłki nożnej, 
 
5. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej. 
 
Art. 7 
 
Do wniosku, o którym mowa w art.6, muszą być dołączone: 
 
1.skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji, 
 
2.skany zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych 
przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN  - minimum 15 h z 3 ostatnich lat, 
 
3.skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia, 
 
4.skan oświadczenia 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. 
 
Art. 8 
 
Wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, 
UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy składać  do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN.  
 
Art. 9 
 
Wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots 
C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B należy składać do właściwego  dla danego WZPN 
organu ds. licencjonowania trenerów. 
 

IV.PROCEDURA PRZYZNAWANIA/PRZEDŁUŻANIA LICENCJI W TRYBIE ZWYCZAJNYM 

 
 

A) Polski Związek Piłki Nożnej 

 
 
Art. 10 
 
O przyznaniu/przedłużeniu, odmowie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA 
Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B - decyduje - w formie decyzji - Zespół 

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


Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, działający w ramach Komisji Technicznej PZPN, 
na podstawie jej regulaminu.  
 
 
 
Art. 11 
 
1.Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do 
Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN przed datą wygaśnięcia terminu jej 
ważności w nieprzekraczalnych  terminach: 
 

a) do dnia 30 czerwca danego roku lub  

b) do dnia 31 grudnia danego roku. 

 
2.Wnioski złożone do dnia 30 czerwca danego roku będą rozpatrzone przez Zespół Kształcenia i 
Licencjonowania Trenerów PZPN w terminie do dnia 15 lipca danego roku, zaś wnioski złożone do 
dnia 31 grudnia -  do dnia 15 stycznia kolejnego roku.  
 
3.Procedura, o której mowa ust. 1 i 2, będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2019 roku. Od dnia 
1 stycznia 2020 roku w trybie zwyczajnym licencje będą przyznawane jeden raz do roku. Wniosek 
o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć przed datą 
wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku. 
 
4. Wnioski złożone poza terminami, o których mowa w ust.1-3,   będą  rozpatrywane w trybie 
nadzwyczajnym. 
 
Art. 12 

 
1. Licencje są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia.    
 
2.Absolwenci wszystkich kursów trenerskich otrzymują licencje trenerskie na okres minimum 3 lat 
pod warunkiem terminowego ukończenia kursu, z terminem ważności licencji  do dnia  31 grudnia. 
 
Art. 13 

 
1.Na podstawie decyzji o przyznaniu/przedłużeniu  licencji trenerskiej, PZPN wydaje Identyfikator 
Licencji:  UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B,  który 
jest zgodny ze wzorami zawartymi w Dyrektywach UEFA do Konwencji UEFA o Wzajemnym 
Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 
 
2.Identyfikator licencji trenerskiej 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 podpisem Prezesa 
PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN.  

 
 

B) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 
 
 
Art. 14 

 
O przyznaniu/przedłużeniu, odmowie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA B, Futsal C, 
Goalkeeper B, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B -  decyduje – w formie 
decyzji – właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów na podstawie 
regulaminu.  
 
Art. 15  



 
1.Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do 
właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów przed datą wygaśnięcia 
terminu jej ważności w nieprzekraczalnych  terminach: 
 

a) do dnia 30 czerwca danego roku lub  

b) do dnia 31 grudnia danego roku. 

 
2.Wnioski złożone do dnia 30 czerwca danego roku będą rozpatrzone przez właściwy dla danego 
WZPN organ ds. licencjonowania trenerów w terminie do dnia 15 lipca danego roku, zaś wnioski 
złożone do dnia 31 grudnia -  do  dnia 15 stycznia kolejnego roku.  
 
3.Procedura, o której mowa ust.ust.1-2, będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2019 roku. Od 
dnia 1 stycznia 2020 roku w trybie zwyczajnym licencje będą przyznawane jeden raz do roku. 
Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć przed 
datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego 
roku. 
 
4. Wnioski złożone poza terminami, o których mowa w ust.ust.1-3, będą  rozpatrywane w trybie 
nadzwyczajnym. 
 
Art. 16 

 
1. Licencje są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia.    
 
2.Absolwenci wszystkich kursów trenerskich otrzymują licencje trenerskie na okres minimum 3 lat, 
pod warunkiem terminowego ukończenia kursu, z terminem ważności licencji  do dnia                                     
31 grudnia. 
 
Art. 17  
 
1.Na podstawie decyzji o przyznaniu/przedłużeniu licencji trenerskiej, Wojewódzki ZPN wydaje 
Identyfikator Licencji:  UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, 
PZPN A, PZPN B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 
 
2.Identyfikator Licencji trenerskiej wykonany jest z plastiku i opatrzony jest na stronie przedniej 
logo UEFA i PZPN (w przypadku UEFA B), zaś w pozostałych przypadkach logotypem PZPN,  
nazwą kategorii licencji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia posiadacza 
licencji oraz numerem i datą ważności licencji, a na stronie tylnej podpisem Prezesa PZPN, 
Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN. 
 

V. OPŁATY ZA PRZYZNANIE/PRZEDŁUŻENIE LICENCJI 
 
 
Art. 18 
 
1.Opłaty za przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej pobierane są za okres maksymalnie 3 lat. 
 
 2.Wprowadza się następujące opłaty od przyznania/przedłużenia licencji w trybie zwyczajnym: 
 
 1) Licencje wydawane przez PZPN:  
 

 a. przyznanie/przedłużenie licencji : 
 

 UEFA PRO    - bezpłatnie 
 UEFA A    - bezpłatnie 



 UEFA Elite Youth A   - bezpłatnie 
 UEFA Goalkeeper A   - bezpłatnie 
 UEFA Futsal B   - bezpłatnie 

 
 

 2) Licencje wydawane przez poszczególne WZPN:  
 

 a. przyznanie/przedłużenie licencji : 
 UEFA B    - 300 zł 

Futsal C   - 150 zł 
UEFA C / Grassroots C   -150 zł 
Grassroots D    -   75 zł 
PZPN A    - 300 zł 
PZPN B    - 150 zł 
 

 b. koszty administracyjne wydania licencji (obsługa, wydruk, przesyłka) ponosi PZPN.  
 

VI. PROCEDURA PRZYZNAWANIA/PRZEDŁUŻANIA LICENCJI W TRYBIE NADZWYCZAJNYM  
 
Art.19  
 

1. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej złożone poza terminami, o których 

mowa w  art. 11 i art. 15 niniejszej Uchwały, będą rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym. 

   
2. Wprowadza się następujące opłaty od przyznania/przedłużenia licencji w trybie 

nadzwyczajnym:  

 
 UEFA PRO   - 5000 zł 
 UEFA Elite Youth A  - 2000 zł 

 UEFA A    - 2000 zł 
 UEFA Goalkeeper A  - 2000 zł 
 UEFA Futsal B   - 1000 zł 

  Goalkeeper B   - 1000 zł 
 UEFA B   - 1500 zł 
 UEFA C   -   750 zł 
      Futsal C   -   750 zł 

 Grassroots C   -   750 zł 
 Grassroots D   -   500 zł 
 PZPN A   - 1500 zł 
 PZPN B    -   500 zł 

 
3. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji złożone w trybie nadzwyczajnym będą 

rozpatrzone przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN / właściwy dla 

danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów -  w terminie 7 dni od daty ich 

złożenia.  

 
4. Licencje w trybie nadzwyczajnym są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 

lat, zawsze do dnia 31 grudnia, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w  art. 

6  i 7 niniejszej Uchwały. 

 

5.Trener, który otrzymuje licencję w trybie nadzwyczajnym nie ponosi opłat określonych w 

pkt. 18 za wydanie licencji trenerskiej. 

 
 



VII. ODMOWA PRZYZNANIA/PRZEDŁUŻENIA, WSTRZYMANIE, ZAWIESZENIE   
I POZBAWIENIE LICENCJI  
 
 

A) Polski Związek Piłki Nożnej 
 
 
Art. 20 
 

1. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może odmówić przyznania lub 

przedłużenia licencji trenerskiej, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w  

art. 6  i 7 niniejszej Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo 

wezwania w wyznaczonym terminie. 

 
2. Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej wymaga pisemnego 

uzasadnienia, a także powiadomienia wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru. 

 
3. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może wstrzymać obowiązującą 

licencję trenerską na okres 1 roku, w przypadku naruszenia przez trenera postanowienia 

art. 9 ust. 1 i 2  Uchwały Zarządu PZPN dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem 

sportowym a trenerem piłki nożnej. 

 
4. 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  Uchwały Zarządu PZPN dot. zasad regulujących 

stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej. 

 
5. 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. 

 
Art. 21 
 
1.Działając na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów / Komisji Technicznej / 
Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN,  bądź z  urzędu – Komisja Dyscyplinarna PZPN, może, w 
drodze decyzji, zawiesić korzystanie przez trenera z licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite 
Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B w szczególności w razie: 
 

a. 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. stwierdzonego orzeczeniem właściwego organu jednostronnego, nieuzasadnionego 

rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu trenerskiego. 

 



2.W przypadku ponownego naruszenia przez trenera podstawowych obowiązków wynikających  
z przepisów wewnętrznych PZPN, Komisja Dyscyplinarna PZPN działając na wniosek organów,  
o których mowa w ust. 1, bądź z urzędu  może zawiesić licencję na okres do 5 lat. 
 
Art. 22 
 
Działając na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów / Komisji Technicznej / 
Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN,  bądź z  urzędu – Komisja Dyscyplinarna  PZPN, w drodze 
decyzji, pozbawia trenera licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, 
UEFA Futsal B 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 pośrednika transakcyjnego, 

d. naruszenia obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych PZPN. 

 
Art.23  
 
1.Decyzja w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji trenerskiej wymaga pisemnego 
uzasadnienia, a także powiadomienia  trenera za potwierdzeniem odbioru. 
 
2.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. 
 
 

B) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 
 
 
Art. 24  
 
Działając na wniosek właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów / 
Rzecznika Dyscyplinarnego WZPN,  bądź z  urzędu – Wydział Dyscypliny WZPN PZPN, może, w 
drodze decyzji, zawiesić korzystanie przez trenera z licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, 
Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B trenera w szczególności w razie: 
 

a. naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,    

b. naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu 

trenera piłki nożnej,  

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. stwierdzonego orzeczeniem właściwego organu jednostronnego, 

nieuzasadnionego  rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu trenerskiego.    

 

 Art. 25  

 
Działając na wniosek właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów / 
Rzecznika Dyscyplinarnego WZPN,  bądź z  urzędu – Wydział Dyscypliny ZPN,  w drodze decyzji,  



pozbawia trenera licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, 
PZPN A, PZPN B , w następujących przypadkach:   
 

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,  

c. stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji  pośrednika transakcyjnego,  

d. naruszenia obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych PZPN                    

i WZPN. 

 

Art. 26 

1.Decyzja w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji trenera wymaga pisemnego 
uzasadnienia, a także powiadomienia  trenera za potwierdzeniem odbioru. 
 
2.Od decyzji Wydziału Dyscypliny ZPN w sprawie zawieszenia lub decyzji w sprawie pozbawienia 
licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPN wniesione w terminie 14 dni 
od daty otrzymania decyzji.  
 
3.Komisja Licencji Trenerskich WZPN może odmówić przyznania lub przedłużenia licencji 
trenerskiej, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w  art. 6  i 7 niniejszej Uchwały, 
a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo wezwania w wyznaczonym terminie.  
 
4.Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej wymaga pisemnego uzasadnienia, a 
także powiadomienia wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru. 
 
5.Od decyzji Komisji Licencji Trenerskich WZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia 
licencji,  przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPN wniesione w terminie 14 
dni od daty otrzymania decyzji. 
 

VIII.ZASTĘPSTWO PIERWSZEGO TRENERA 
 
 
Art. 27  
 

1. W przypadku zaprzestania prowadzenia danego zespołu przez pierwszego trenera, klub ma 

prawo zastąpić go przez dotychczasowego pierwszego asystenta pierwszego trenera lub 

innego trenera pracującego w tym klubie, posiadającego licencję uprawniającą do 

prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach o jedną klasę rozgrywkową niżej. 

Powyższe uprawnienie obowiązuje do czasu zatrudnienia przez klub trenera posiadającego  

wymaganą dla danej klasy rozgrywkowej licencję, nie dłużej jednak niż na okres 3 kolejnych, 

oficjalnych meczy (pucharowych  i ligowych) rozgrywanych przez ten klub. Powyższe 

zastępstwo musi zostać zgłoszone drogą e-mailową do organu prowadzącego rozgrywki, a 

także do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN/ właściwego dla danego 

WZPN organu ds. licencjonowania trenerów. 

 
2. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN / właściwy dla danego WZPN organ 

ds. licencjonowania trenerów może, na wniosek klubu, wyrazić zgodę na prowadzenie 

pierwszego zespołu przez pierwszego asystenta pierwszego trenera na okres 

przekraczający 3 kolejne oficjalne mecze rozgrywane przez ten klub, nie dłużej jednak niż 



do 30 czerwca lub 31 grudnia danego roku (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

Uchwały). 

 
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wykorzystane jeden raz w ciągu  

rocznego sezonu rozgrywkowego. 

 
4. W przypadku niemożności prowadzenia przez pierwszego trenera zespołu, w szczególności  

z powodu choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, bądź innej przeszkody losowej 

-  klub występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I i  II ligi, CLJ U-19, oraz  Ekstraligi kobiet i 

Ekstraklasy Futsalu  może wystąpić do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

PZPN o wyrażenie zgody na prowadzenie pierwszego zespołu przez dotychczasowego 

pierwszego asystenta pierwszego trenera lub innego trenera pracującego w tym klubie, 

posiadającego licencję co najwyżej o jeden stopień niższą od licencji posiadanej przez 

zastępowanego przez siebie trenera na okres trwania zwolnienia lekarskiego / na okres do 

ustania przeszkody losowej. Kluby występujące w niższych klasach rozgrywkowych kierują 

wniosek w przedmiotowym zakresie  do właściwego dla danego WZPN organu ds. 

licencjonowania trenerów (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały). 

 

IX. KARY 
 
Art. 28  
 

1. Naruszenie postanowień niniejszej Uchwały, w postaci prowadzenia zespołu Ekstraklasy, 

I i  II ligi, CLJ U-19 oraz 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: 

i. kara pieniężna 100 000 złotych dla klubu Ekstraklasy, 

ii. kara pieniężna  50 000 złotych dla klubu I ligi, 

iii. kara pieniężna  25 000 złotych dla klubu II ligi, 

iv. kara pieniężna 10 000 złotych dla klubu, CLJ U-19. Ekstraklasy Futsalu 

mężczyzn i Ekstraligi kobiet.  

 
b.  drugi mecz: 

i. kara pieniężna 200 000 złotych dla klubu Ekstraklasy, 

ii. kara pieniężna 100 000 złotych dla klubu I ligi, 

iii. kara pieniężna 50 000 złotych dla klubu II ligi, 

iv. kara pieniężna 20 000 złotych dla klubu, CLJ U-19. Ekstraklasy Futsalu 

mężczyzn i Ekstraligi kobiet. 

 
c. trzeci mecz i kolejne: 

i.  dwukrotność ostatniej  nałożonej na klub kary. 

 
2.Realizacja treści  ust. 1 należy do Komisji Dyscyplinarnej PZPN. 
 
 
Art. 29 
 
1.Naruszenie postanowień niniejszej Uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej niższych, niż 
wymienione w art. 28 ust. 1 klas rozgrywkowych, podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych 
przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej powoduje zastosowanie następujących 
kar dyscyplinarnych w stosunku do: 



  
 

a. Klubu III ligi: 

i. pierwszy mecz  –  kara pieniężna  10 000 złotych, 

ii. drugi mecz        –  kara pieniężna  20 000 złotych,    

iii. trzeci mecz   – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla 

   zespołu przeciwnego.      

  
b. Klubu uczestniczącego w rozgrywkach: IV ligi, CLJ U-17, CLJ U-15: 

i. pierwszy mecz  –  kara pieniężna  4 000 złotych, 

ii. drugi mecz        –  kara pieniężna  6 000 złotych,    

iii. trzeci mecz   – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla 

   zespołu przeciwnego.     

   
c. Klubu ligi/klasy okręgowej, ligi wojewódzkiej juniorów starszych (A1 i A2)                                

i młodszych (B1 i B2), I i II ligi kobiet, I i II ligi futsalu mężczyzn i kobiet: 

i. pierwszy mecz  –  kara pieniężna 2 000 złotych, 

ii. drugi mecz        –  kara pieniężna  3 500 złotych, 

iii. trzeci mecz   – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla 

   zespołu przeciwnego. 
   

d. Klubu seniorów A klasy, B klasy, C klasy, zespołów dziecięcych i młodzieżowych 

(od C1 do G2), III, IV ligi kobiet oraz Makroregionalnej LJM Kobiet oraz  pozostałych 

lig futsalu mężczyzn i kobiet:                                                                                                

i. pierwszy mecz  –  kara pieniężna    1 000 złotych,                                                                                                                                    

ii. drugi mecz        –  kara pieniężna     1 500 złotych,                                                                                                                              

iii. trzeci mecz            – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla z

                zespołu przeciwnego.   

 
2.  Realizacja treści ust. 1 należy do Wydziału Dyscypliny ZPN.  
  
 

X.DUPLIKATY DYPLOMÓW I LICENCJI 
 
 
Art.30  
 

1. Wydanie duplikatu dyplomu trenerskiego: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA 

B,UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, Grassroots C 

lub Grassroots D podlega opłacie w wysokości 200 zł.  

 
2. Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu należy zgłosić do organizatora kursu, na którym 

uzyskano wymagany dyplom (PZPN lub poszczególne WZPN).  

 
3. Wydanie duplikatu licencji trenerskiej: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B, 

UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, Futsal C, UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, 

Grassroots C lub Grassroots D, PZPN A oraz PZPN B podlega opłacie w wysokości 100 

zł. 

 
4. Wniosek o wydanie duplikatu licencji:  UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A,  UEFA 

B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy kierować do PZPN poprzez formularz 

kontaktowy na platformie PZPN24. 

 



5. Wniosek o wydanie duplikatu licencji:  UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, Futsal C, 

Grassroots C, Grassroots D, PZPN A oraz PZPN B należy kierować do Wojewódzkiego 

ZPN poprzez formularz kontaktowy na platformie PZPN24. 

 

XI.TRENER ZAGRANICZNY 
 
 
Art.31 
 

1. Trener zagraniczny przed podjęciem pracy w klubie uczestniczącym w rozgrywkach piłki 

nożnej w Polsce musi przedstawić do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

PZPN/ właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów ważną licencję 

uprawniającą do prowadzenia zespołu na właściwym poziomie rozgrywek, wydaną przed 

macierzystą federację, będącą stroną konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu 

Kwalifikacji Trenerskich.  

 
2. Trener zagraniczny przed przystąpieniem do prowadzenia zespołu uczestniczącego w 

rozgrywkach piłki nożnej w Polsce  musi zarejestrować się na platformie PZPN 24, 

składając w szczególności skan posiadanej licencji. Klub zatrudniający danego trenera 

winien udzielić mu wszelkiej niezbędnej pomocy przy procesie rejestracji w systemie PZPN. 

 
 

3. Klub zatrudniający trenera zagranicznego występuje – za pośrednictwem systemu 

informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl -  do Zespołu 

Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN / właściwego  dla danego WZPN organu 

ds. licencjonowania trenerów o wyrażenie zgody na zatrudnienie trenera zagranicznego 

(wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały). 

 
4. Za wydanie zgody, o której mowa w ust. 4, pobrana zostanie  opłata administracyjna  w 

wysokości : 

a. dla klubów Ekstraklasy   - 10 000 zł, 

b. dla klubów I ligi   -  5 000 zł, 

c. dla klubów II ligi    -  2 500 zł, 

d. dla klubów lig niższych  -  1 250 zł. 

 
5. Zgoda, o której mowa w ust. 3, zostaje wydana  na okres ważności licencji udzielonej 

trenerowi zagranicznemu przez jego macierzystą federację, nie dłużej jednak niż na okres 

zatrudnienia w polskim klubie.  

 

XII.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 
Art.32 
 
1.Trenerzy, którzy kontynuują pracę na podstawie wydanej  warunkowej licencji/zgody z 
prowadzonym przez siebie zespołem w poprzednim sezonie w dalszym ciągu mają możliwość 
prowadzenia tego zespołu w danej klasie rozgrywkowej bez posiadania wymaganej dla danej klasy 
rozgrywkowej licencji. W takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi warunkowo zgoda  na 
prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego roku. Zgoda ta może być 
przedłużana (każdorazowo na okres 1 roku) do momentu zakończenia pracy trenera w danym 
klubie (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały).  
 

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


2.Zasada, o której mowa w ust. 1  ma zastosowanie w drużynach młodzieżowych od A1 do G2 (za 
wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15) - w 
przypadku kontynuacji pracy trenerów zmieniających drużyny w strukturach danego klubu .  
 
Art.33 
 
Trenerzy, którzy uzyskali z prowadzonym przez siebie zespołem awans do ligi wymagającej 
od  trenera posiadania wyższej licencji,  w dalszym ciągu mają możliwość prowadzenia tego 
zespołu w wyższej klasie rozgrywkowej. W takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi 
warunkowo zgoda  na prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego roku. 
Zgoda ta może być przedłużana (każdorazowo na okres do końca sezonu) do momentu 
zakończenia pracy trenera w klubie, w którym uzyskał awans (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 
do niniejszej Uchwały). 
 
Art. 34 
 
Zgody, o których mowa w art. 32 i 33, są wydawane przez Zespół ds. Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN w przypadku klubów: Ekstraklasy, I i II ligi, Futsal Ekstraklasy, CLJ U-19 i Ekstraligi 
kobiet. W przypadku pozostałych klas rozgrywkowych – zgody są wydawane przez właściwy dla 
danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów. 
 
 
II. Tracą moc 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 oraz nr VI/116 
z dnia 24 czerwca 2014 roku  Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich uprawniających do 
prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych 
lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 
2017 roku.                
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 - Schemat Licencjonowania Trenerów PZPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2  - Wzory dyplomów i identyfikatorów licencji trenerskich  
 
                                                                                                                                                                              
Identyfikator Licencji PZPN B 
 

Przód        Tył     

   
 
 
Identyfikator Licencji PZPN A 
 

Przód        Tył     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dyplom Grassroots D 

 
 
 
 
 
Identyfikator Licencji Grassroots D 
 

Przód       Tył     

     
 
 
 
 
 



 
Dyplom Grassroots C/ UEFA Grassroots C 

  
 
 
 
 
Identyfikator Licencji Grassroots C 
 

Przód       Tył     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dyplom Futsal C 

 
 
 
 
 
Identyfikator Licencji Futsal C 
 

Przód       Tył     

  
 
 
 



Dyplom Goalkeeper B 

 
 
 
 
 
Identyfikator Licencji Goalkeeper B 
 

Przód       Tył     

   
 
 



Dyplom UEFA Futsal B 

 
 
 
 
 
Identyfikator Licencji Futsal B 
 

Przód       Tył     

  
 
 



Dyplom UEFA B 

 
 
 
 
 
Identyfikator Licencji UEFA B          
  

Przód       Tył     

  
 
 



 
Dyplom UEFA A          

 
 
 
 
Identyfikator Licencji UEFA A 
 

Przód       Tył     

   
 
 



Dyplom UEFA Elite Youth A 

 
 
 
 
 
Identyfikator Licencji UEFA Elite Youth A 
                   

 Przód       Tył     

  
 
 



 
Dyplom UEFA PRO 

 
 
 
 
 
Identyfikator Licencji UEFA PRO 
 
                          Przód                                                                Tył                                   

   
 



Załącznik nr 3 - Wzór zgody na prowadzenie zespołu  
 

Wzór zgody - Polski Związek Piłki Nożnej  

   
 



Wzór zgody - Wojewódzki ZPN 

  
 

 

 



Tabela - Wymogi licencyjne dla pierwszych trenerów w poszczególnych klasach 

rozgrywkowych  

 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

 



188 
Uchwała nr XII/188 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej         

w sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia PZPN 
Panom: Zbigniewowi Bońkowi i Ryszardowi Niemcowi 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN w zw. z § 5 Regulaminu Nadawania Diamentowego 
Odznaczenia PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN nadaje się 
Diamentowe Odznaczenie PZPN Panom: Zbigniewowi Bońkowi i Ryszardowi Niemcowi.  

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 
189 

Uchwała nr XII/189 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej         
w sprawie ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 roku. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
 

190 
Uchwała nr XII/190 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Planu Strategicznego PZPN na lata 2020-2025 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 24) Statutu PZPN w związku z par. 2 Uchwały Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN z dnia 17 października 2019 roku w sprawie 
uchwalenia „Głównych założeń do Strategii PZPN na lata 2020-2025” postanawia się, co 
następuje: 
 
I. Przyjmuje się Plan Strategiczny Polskiego Związku Piłki Nożnej na lata 2020-2025. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
 

  



 
 

 
 

191 
Uchwała nr XII/191 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie lokalizacji meczów towarzyskich Reprezentacji Narodowej A 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 

I. Ustala się lokalizację meczu towarzyskiego Reprezentacji Narodowej A Polska – 

Finlandia, zaplanowanego na 27 marca 2020 roku, na Stadionie Wrocław we 

Wrocławiu.  

 
II. Ustala się lokalizację meczu towarzyskiego Reprezentacji Narodowej A Polska – 

Ukraina, zaplanowanego na 31 marca 2020 roku, na Stadionie Śląskim w Chorzowie.  

 
III. Ustala się lokalizację meczu towarzyskiego Reprezentacji Narodowej A Polska – Rosja, 

zaplanowanego na 2 czerwca 2020 roku, na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. 

 
IV. Ustala się lokalizację meczu towarzyskiego Reprezentacji Narodowej A Polska – 

Islandia, zaplanowanego na 9 czerwca 2020 roku, na Stadionie Poznań w Poznaniu.  

 
V. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 

 
VI. Upoważnia się Prezesa PZPN oraz Sekretarza Generalnego PZPN do zmiany podjętej 

decyzji dot. lokalizacji ww. meczów towarzyskich Reprezentacji Narodowej A. 

 
VII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
  
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
192 

Uchwała nr XII/192 z dnia 6 grudnia 2019 roku                                                                     
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków 

Komisji Weryfikacyjnej i Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji dla Szkółek Piłkarskich 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) i pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
 
I.Przyjmuje się, iż wynagrodzenie finansowe dla Członków Komisji Weryfikacyjnej i Komisji 
Odwoławczej ds. Certyfikacji dla Szkółek Piłkarskich wynosi 250 zł brutto (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt złotych brutto) za jeden dzień udziału w posiedzeniach komisji. Niezależnie od 
wynagrodzenia członkom komisji przysługuje także zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie komisji. 
 
II. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt I nie przysługuje osobom zatrudnionym w Polskim 
Związku Piłki Nożnej na podstawie umowy o pracę, wykonującym czynności na rzecz Związku na 
podstawie umów cywilnoprawnych (w tym: zlecenia, czy o dzieło), jak również przedsiębiorcom 
świadczącym usługi na rzecz PZPN w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  
 
III. Wypłata wynagrodzenia dla Członków Komisji Weryfikacyjnej i Komisji Odwoławczej ds. 
Certyfikacji dla Szkółek Piłkarskich będzie następowała na podstawie list obecności członków 



komisji na posiedzeniu, stanowiących załącznik do protokołów z każdego posiedzenia komisji.
  
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 
2019 roku. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
  

 
193 

Uchwała nr XII/193 z dnia 6 grudnia 2019 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie odwołana  

Dyrektora Departamentu Prawnego PZPN 
 

I. W związku ze złożoną rezygnacją – Zarząd PZPN, działając na podstawie art.36 § 1 pkt.24 
Statutu PZPN w zw. z § 3 pkt.31 Regulaminu Zarządu PZPN, odwołuje – na wniosek Sekretarza 
Generalnego PZPN – Pana Andrzeja Wacha z funkcji Dyrektora Departamentu Prawnego PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
 

 
 

194 
Uchwała nr XII/194 z dnia 6 grudnia 2019 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  
Dyrektora Departamentu Prawnego PZPN 

 
I. Zarząd PZPN, działając na podstawie art.36 § 1 pkt.23 Statutu PZPN w zw. z § 3 pkt.31 
Regulaminu Zarządu PZPN, powołuje – na wniosek Sekretarza Generalnego PZPN – na funkcję 
Dyrektora Departamentu Prawnego PZPN – Panią Annę Grzegółkę.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 

195 
Uchwała nr XII/195 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie stosowania przez PZPN postanowień ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o 
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Polski Związek Piłki Nożnej, jako organizator szkolenia i współzawodnictwa sportowego dla dzieci 
i młodzieży, stosuje postanowienia ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 
 
II.Respektując zapisy cyt. wyżej ustawy w zakresie rejestrów przestępców na tle seksualnym – 
PZPN opracuje zasady i procedury korzystania w wymaganych przepisami prawa przypadkach z 
rejestru publicznego oraz rejestru z dostępem ograniczonym (rejestru pełnego), w tym uzyskania 
do niego dostępu. 
 
III. Powołuje się Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN – Pana Adama Gilarskiego na koordynatora 
projektu wymienionego w pkt II, pełniącego równocześnie funkcję administratora systemów RPS 
(rejestrów przestępstw na tle seksualnym). 



 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/196 z dnia 6 grudnia 2019 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie uchwalenia „Karty Reprezentanta eFutbolu” 

 
 
I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24 Statutu PZPN, Zarząd PZPN niniejszym uchwala „Kartę 

Reprezentanta eFutbolu” (określającą m.in. prawa i obowiązki członków Reprezentacji Polski w 

eFutbolu oraz zasady i zakres wykorzystywania wizerunków członków Reprezentacji Polski w 

eFutbolu w stroju reprezentacji), o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

  



Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XII/196 z dnia 6 grudnia 2019 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie uchwalenia „Karty Reprezentanta eFutbolu”  

 

 

Karta Reprezentanta eFutbolu 
§ 1. 

[Postanowienia ogólne]  

1. Reprezentacja Polski w eFutbolu (dalej: „Reprezentacja”) powołana jest przez Polski 

Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-

366 Warszawa, nr KRS: 0000091546 (dalej: „PZPN”). 

2. PZPN przez swoją przynależność do międzynarodowych struktur (organizacji) piłkarskich, 

tj. FIFA (Fédération Internationale de Football Association z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria) 

oraz UEFA (Union of European Football Associations z siedzibą w Nyon, Szwajcaria), jest 

jedynym podmiotem upoważnionym do powołania Reprezentacji celem udziału i rywalizacji 

w rozgrywkach tych międzynarodowych organizacji piłkarskich w eFutbolu, w tym „FIFA 

eNations Cup” oraz „UEFA eEURO 2020” oraz innych Rozgrywek w eFutbolu, w przyszłości 

zorganizowanych przez te międzynarodowe organizacje piłkarskie. 

3. Reprezentant to osoba fizyczna, która z powołania PZPN jest członkiem Reprezentacji i 

oficjalnie reprezentuje Polskę w Rozgrywkach eFutbolu jako członek Reprezentacji. 

4. Rozgrywkami eFutbolu są mecze w gry komputerowe z serii „FIFA” (EA) oraz „eFootball 

Pro Evolution Soccer” (KONAMI). 

5. Dany zawodnik posiada status Reprezentanta (członka Reprezentacji) od dnia powołania go 

przez PZPN do Reprezentacji na czas wszystkich planowanych zawodów/meczów 

(odbywających się w ramach Rozgrywek eFutbolu) z udziałem Reprezentacji, w tym zawodów 

rangi Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy z udziałem Reprezentacji, meczów 

towarzyskich Reprezentacji, innych zawodów sportowych, w których występuje Reprezentacja 

oraz w organizowanych przez PZPN treningach, zgrupowaniach, a także innych wydarzeniach 

z udziałem Reprezentacji wskazanych przez PZPN. 

6. Reprezentant bezpośrednio po powołaniu go do Reprezentacji przez PZPN podpisuje 

niniejszą Kartę Reprezentanta eFutbolu (w tym wszystkie zamieszczone na jej końcu 

oświadczenia), a jej niepodpisanie przez Reprezentanta jest równoznaczne z rezygnacją z 

powołania i utratą statusu członka Reprezentacji. 

 

§ 2. 

[Obowiązki Reprezentanta] 

1. Reprezentant jest zobowiązany do godnego reprezentowania kraju, Reprezentacji i PZPN 

oraz do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogłyby narazić je na lub przynieść 

im jakąkolwiek szkodę. 

2. Reprezentant jest zobowiązany w szczególności do: 

a) przestrzegania regulaminów i innych postanowień organów PZPN oraz zasad fair-play, etyki 

i dobrych obyczajów w zakresie związanym z reprezentowaniem kraju w ramach Reprezentacji, 

b) przestrzegania przepisów międzynarodowych organizacji piłkarskich (FIFA oraz UEFA) 

mających zastosowanie w Rozgrywkach eFutbolu, w których Reprezentant bierze udział, ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

- bezwzględnego respektowania poleceń sędziego i organizatora zawodów, 

-zakazu spożywania alkoholu, 



- zakazu stosowania jakiegokolwiek dopingu farmakologicznego i zażywania jakichkolwiek 

środków odurzających/psychotropowych, 

- obowiązku poddania się kontroli antydopingowej na życzenie organizatorów, 

c) przestrzegania przepisów wydawców gier używanych w ramach Rozgrywek eFutbolu (EA 

oraz KONAMI), szczególnie dotyczących kodeksu postępowania w ramach profesjonalnych 

Rozgrywek eFutbolu, 

d) nienagannego trybu życia i wzorowej postawy sportowej, również w mediach 

społecznościowych, 

e) używania przekazanego mu przez PZPN sprzętu i oficjalnego stroju Reprezentacji – przez 

który rozumie się: każdy strój udostępniony przez PZPN Reprezentantom (członkom 

Reprezentacji), w jakiejkolwiek formie, w tym strój sportowy (zarówno strój meczowy, jak i 

treningowy) oraz jakikolwiek inny strój (w szczególności tzw. strój casualowy lub strój 

formalny), na którym umieszczono jakiekolwiek oznaczenia (np. logotypy, znaki towarowe) 

dotyczące PZPN, Reprezentacji, bądź sponsorów/partnerów PZPN lub Reprezentacji (dalej: 

„Strój Reprezentacji”), a także nieumieszczenia na nich jakichkolwiek dodatkowych 

znaków/logotypów i napisów bez uprzedniej zgody PZPN oraz właściwego dbania o nie, 

f) uczestnictwa w przedsięwzięciach medialnych i promocyjnych PZPN oraz 

sponsorów/partnerów PZPN lub Reprezentacji, 

g) promowania eFutbolu, piłki nożnej, zdrowego trybu życia oraz zasad fair-play, w 

szczególności w mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych oraz w kontaktach z 

kibicami, 

h) udostępniania PZPN (nieodpłatnie), na zasadzie wyłączności, prawa do wykorzystania 

swojego wizerunku (wizerunku Reprezentanta) w Stroju Reprezentacji, na zasadach i w 

zakresie określonych w § 5 niniejszej Karty Reprezentanta eFutbolu; Reprezentant nie może w 

jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, udostępnić (np. przekazać, zbyć) praw do 

swojego wizerunku w Stroju Reprezentacji podmiotom innym niż PZPN bez uprzedniej, 

pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody PZPN, 

i) uprzedniego uzgadniania z PZPN wszelkich swoich zobowiązań wynikających z 

jakichkolwiek umów indywidualnych zawieranych przez niego ze sponsorami lub innymi 

kontrahentami, jeśli mogłyby one naruszyć którekolwiek z postanowień niniejszej Karty 

Reprezentanta eFutbolu,  

j) przestrzegania zobowiązań zawartych w umowach PZPN ze sponsorami/partnerami PZPN 

lub Reprezentacji, w szczególności dotyczących Reprezentacji i Reprezentantów, 

k) udziału w oficjalnych ceremoniach otwarcia i zakończenia Rozgrywek w eFutbolu, w 

których zawodnik występuje jako Reprezentant, 

l) udziału w konferencjach prasowych i spotkaniach z mediami dotyczących eFutbolu 

organizowanych przez PZPN, 

ł) umieszczania, w miarę możliwości i po uzgodnieniu z PZPN, logotypów PZPN eFutbol we 

własnych materiałach promocyjnych (portale społecznościowe, strony internetowe, blogi itp.), 

m) przestrzegania przekazanych mu odrębnie zasad marketingowych PZPN, w tym do 

nieumożliwiania wykorzystania swojego wizerunku w Stroju Reprezentacji jakimkolwiek 

osobom trzecim, w szczególności podmiotom komercyjnym i jakimkolwiek podmiotom 

konkurencyjnym do sponsorów/partnerów PZPN lub Reprezentacji. 

3. Reprezentant jest zobowiązany ponadto do: 

a) udziału, zgodnie z powołaniem do Reprezentacji, we wszystkich planowanych 

zawodach/meczach (odbywających się w ramach Rozgrywek eFutbolu) z udziałem 

Reprezentacji, w tym zawodach rangi Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy z udziałem 

Reprezentacji, meczach towarzyskich Reprezentacji i innych zawodach sportowych, w których 

występuje Reprezentacja, 



b) zdyscyplinowanego i aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez PZPN treningach, 

zgrupowaniach i innych przedsięwzięciach przygotowawczych Reprezentacji, 

c) występowania w oficjalnym Stroju Reprezentacji we wszelkich wydarzeniach wskazanych 

przez PZPN (w szczególności określonych w pkt a i b powyżej), 

d) informowania PZPN oraz otrzymania uprzedniej zgody od PZPN w przypadku chęci 

reprezentowania innych niż Reprezentacja projektów/drużyn/reprezentacji na arenie 

międzynarodowej, z wyjątkiem reprezentowania drużyn klubowych. 

 

§ 3. 

[Prawa Reprezentanta] 

1. Reprezentant ma prawo do: 

a) używania tytułu „Reprezentant kraju w eFutbolu” lub „Reprezentant Polski w eFutbolu” w 

okresie, gdy faktycznie posiada ten status zgodnie z otrzymanym od PZPN powołaniem oraz 

niniejszą Kartą Reprezentanta eFutbolu, 

b) uczestnictwa w zgrupowaniach Reprezentacji zgodnie z ich zatwierdzonym przez PZPN 

harmonogramem, 

c) ubezpieczenia przez PZPN w okresie: zawodów, zgrupowań, szkolenia i związanych z tym 

podróży w ramach Reprezentacji, 

d) wyposażenia w sprzęt i Strój Reprezentacji zgodnie z obowiązującymi w PZPN normami 

lub aktualnymi umowami ze sponsorami/partnerami PZPN lub Reprezentacji. 

 

§ 4. 

[Prawo PZPN do wizerunku Reprezentanta w Stroju Reprezentacji] 

1. PZPN jest uprawniony do wykorzystania wizerunków Reprezentantów (członków 

Reprezentacji) w Stroju Reprezentacji, na zasadzie wyłączności (co oznacza, że Reprezentant 

nie może w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, udostępnić, np. przekazać, zbyć, 

praw do swojego wizerunku w Stroju Reprezentacji podmiotom innym niż PZPN, bez 

uprzedniej, pisemnej – pod rygorem nieważności, zgody PZPN), do celów informacyjnych oraz 

do swoich celów gospodarczych (komercyjnych; np. marketingowych, promocyjnych, 

reklamowych), w tym dla realizacji celów statutowych PZPN, w następującym zakresie: 

 

a) na obszarze całego świata, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, 

 

b) przez czas nieoznaczony, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, w tym także po utracie 

statusu Reprezentanta (członka Reprezentacji) przez danego zawodnika (Reprezentanta), 

 

c) we wszelkich działaniach mających na celu informowanie, prezentację, promocję, reklamę, 

realizację celów marketingowych lub innych celów gospodarczych PZPN lub Reprezentacji 

oraz sponsorów/partnerów PZPN lub Reprezentacji sponsorów, w szczególności w związku z 

reklamą, sponsoringiem, product placement, działaniami public relations, promocją sprzedaży, 

oznaczaniem lub identyfikacją produktów lub usług, 

 

d) na wszelkich polach eksploatacji istniejących w chwili powołania Reprezentanta do 

Reprezentacji i podpisania przez niego niniejszej Karty Reprezentanta eFutbolu lub mogących 

powstać w przyszłości, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:  

 

- utrwalenie wizerunku Reprezentanta w Stroju Reprezentacji wszelkimi technikami, 

niezależnie od standardu, systemu lub formatu, w szczególności utrwalanie w postaci zdjęć, 

nagrań video lub audio, zapisów w formie cyfrowej, 

 



- zwielokrotnianie utrwalonego wizerunku Reprezentanta w Stroju Reprezentacji przy użyciu 

wszelkich technik, niezależnie od standardu, systemu lub formatu, w dowolnej ilości nakładów, 

w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu 

magnetycznego lub technik cyfrowych,  

 

- wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginałów lub egzemplarzy przedmiotów lub 

innych nośników zawierających utrwalony wizerunek Reprezentanta w Stroju Reprezentacji, 

w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, promocyjnych, 

reklamowych lub marketingowych,  

 

- wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów wizerunku 

Reprezentanta w Stroju Reprezentacji dla potrzeb ich eksploatacji, 

 

- wszelkie umieszczanie i rozpowszechnianie wizerunku Reprezentanta w Stroju Reprezentacji 

w sieci Internet – w tym w szczególności na wszelkich stronach internetowych i w mediach 

społecznościowych (jak np. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube), zwłaszcza na 

wszelkich stronach internetowych PZPN (jak np. www.pzpn.pl i www.laczynaspilka.pl) i we 

wszelkich mediach społecznościowych PZPN, jak również na wszelkich stronach 

internetowych sponsorów/partnerów PZPN lub Reprezentacji oraz we wszelkich mediach 

społecznościowych sponsorów/partnerów PZPN lub Reprezentacji), a także we wszelkich 

sieciach wewnętrznych typu Intranet (zwłaszcza należących do PZPN lub 

sponsorów/partnerów PZPN lub Reprezentacji),  

 

- rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku Reprezentanta w Stroju Reprezentacji, w inny 

sposób niż określony powyżej, w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie (w szczególności nadawanie za pomocą wizji przewodowej lub 

bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, 

systemu lub formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity) lub reemitowanie (w 

szczególności poprzez retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy 

jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity), a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym.  

 

2. PZPN jest uprawniony do udzielania licencji, upoważnień, zezwoleń, zgód, itp. na 

wykorzystywanie wizerunków Reprezentantów w Stroju Reprezentacji, w zakresie określonym 

w ust. 1 powyżej, także osobom trzecim, w szczególności podmiotom, z którymi PZPN w 

związku ze swoją działalnością zawiera umowy, zwłaszcza sponsorom/partnerom PZPN lub 

Reprezentacji, a także licencjobiorcom lub innym kontrahentom PZPN.  

 

3. PZPN nabywa uprawnienie do wykorzystywania wizerunku Reprezentanta w Stroju 

Reprezentacji z chwilą powołania danego zawodnika do Reprezentacji przez PZPN i podpisania 

przez niego niniejszej Karty Reprezentanta eFutbolu (w tym wszystkich zamieszczonych na jej 

końcu oświadczeń). 

 

§ 5. 

[Przestrzeganie niniejszej Karty Reprezentanta eFutbolu] 

1. Nieprzestrzeganie przez Reprezentanta któregokolwiek z postanowień niniejszej Karty 

Reprezentanta eFutbolu stanowi podstawę do wykluczenia go z Reprezentacji. Decyzję w tym 

przedmiocie podejmuje Selekcjoner Reprezentacji. 

http://www.pzpn.pl/
http://www.laczynaspilka.pl/


2. Reprezentant może również zostać wykluczony z Reprezentacji w związku z innymi 

zdarzeniami, takimi jak np.: 

a) udowodnione oszukiwanie poprzez rozgrywanie cudzych meczów w jego imieniu lub 

umożliwienie innemu graczowi rozgrywanie przez niego meczów w imieniu Reprezentanta, 

b) udowodnione oszukiwanie poprzez nielegalne (niezgodnie z warunkami porozumienia 

licencyjnego dot. korzystania z oprogramowania) zdobycie wirtualnej waluty w grze, 

c) incydenty w mediach społecznościowych i transmisjach internetowych, w których pojawia 

się przemoc, alkohol lub środki odurzające/narkotyki. 

 

 

 

  



Oświadczenia Reprezentanta 

dotyczące Karty Reprezentanta eFutbolu 

Ja, niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

numer PESEL: ………………………………………………….. 

adres: 

………….......................................................................................................................................

.... 

adres e-mail: ………………………………………………….. 

nr telefonu: …………………………………………………….. 

w związku z powołaniem mnie przez PZPN do Reprezentacji Polski eFutbolu 

(„Reprezentacji”) niniejszym oświadczam, że powołanie przyjmuję, a także, że zapoznałem 

się w całości z powyższą Kartą Reprezentanta eFutbolu, przyjmuje ją do wiadomości i 

akceptuję bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich 

postanowień Karty Reprezentanta eFutbolu, pod rygorem wykluczenia mnie z Reprezentacji i 

utraty statusu Reprezentanta (członka Reprezentacji). 

 

……………………….………..  

……………………………………………………………. 

Miejscowość i data                 Podpis zawodnika 

Ponadto, wyrażam nieodwołaną i bezwarunkową zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i 

rozpowszechnianie przez PZPN mojego wizerunku w Stroju Reprezentacji (zdefiniowanym w 

Karcie Reprezentanta eFutbolu) w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) 

na zasadach i w zakresie określonym powyżej w Karcie Reprezentanta eFutbolu (w 

szczególności w jej § 5). 

 

…………………….…………..  

……………………………………………………………. 

Miejscowość i data                  Podpis zawodnika 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) oraz oświadczam, że przedstawiono 

mi informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych (art. 13 RODO) w związku z 

powołaniem mnie do Reprezentacji. 

 

……………….……………….. 

 ……………………………………………………………. 

Miejscowość i data                  Podpis zawodnika 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


