
 

 

UCHWAŁA 
 WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO DELEGATÓW 

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
z dnia 17 października 2019 ROKU w sprawie zmian w Statucie Związku 

 
 
 Na podstawie art. 26 pkt 4) i art. 82 oraz art. 83 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej uchwala, co następuje:  
 
 

§ 1 
 
W Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się zmiany zaproponowane przez Zarząd PZPN – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.  
 
 

§ 2 
  
 
Uchwala się jednolity tekst Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, 
zawierający zmiany, o których mowa w § 1. 
 
 

§ 3 
 
Upoważnia się Zarząd PZPN do wprowadzenia ewentualnych modyfikacji do Statutu PZPN wynikających ze 
stanowiska organu nadzorującego i/lub sądu rejestrowego.  
 

§ 4 
 
1.Trenerzy posiadający 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 – zgodnie z Uchwałą Zarządu nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku dot.  licencji 

trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce - od 1 

stycznia 2020 roku będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots D.  

 
2.Do wniosków Klubów o członkostwo w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej nie rozpoznanych do dnia wejście 
w życie zmian w Statucie PZPN, stosuje się przepisy w nowym brzmieniu.  
 
3.Do wykluczenia z PZPN, nie zakończonego do dnia wejście w życie zmian w Statucie PZPN, stosuje się przepisy 
w nowym brzmieniu.  
 
4.W przypadku rozpoczęcia procedury kooptacji do składu Zarządu PZPN lub Komisji Rewizyjnej PZPN przed 
dniem wejścia w życie zmian w Statucie PZPN, stosuje się przepisy w dotychczasowym brzmieniu.  
 
5.Do wszczętych postępowań o odwołanie lub czasowe zawieszenie członka statutowego organu Związku nie 
rozpoznanych do dnia wejście w życie zmian w Statucie PZPN, stosuje się przepisy w dotychczasowym brzmieniu.  
 
6.Przepisy dotyczące składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ustania członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej 
stosuje się do Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej powołanych w jego skład w wyniku wyborów 
przeprowadzonych na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym po wejściu w życie zmian 
w Statucie PZPN.  
 
7.Do postępowań prowadzonych przed organami jurysdykcyjnymi PZPN, które zakończyły działalność lub odnośnie 
których zmieniony został zakres ich kompetencji, a wszczętych przed dniem wejścia w życie zmian w Statucie 
PZPN, stosuje się następujące reguły: 

1)kadencja członków tych organów upływa wg dotychczasowych zasad; 
2)do czasu zakończenia postępowań w danej instancji stosuje się przepisy dotychczasowe; 



3)w postępowaniach odwoławczych, o ile takowe postępowania były przewidziane przez przepisy 
regulujące kompetencje danego organu, wszczętych po wejściu w życie Statutu PZPN stosuje się przepisy 
w dotychczasowym brzmieniu. 
 

8.Przepisy art. 59 § 5 Statutu PZPN w treści zmienionej stosuje się niezależnie od daty wszczęcia postępowania, 
którego wniosek o wznowienie postępowania dotyczy. 
 
9.W terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia wejścia w życie nowego brzmienia Statutu PZPN – Zarząd PZPN 
dostosuje treść przepisów związkowych do jego nowego brzmienia. 
 

§ 5 
 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od daty ujawnienia zmian do Statutu 
PZPN w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

  
za Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 

 
 
 

 

 

Wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych   Prezes PZPN 
 
         Eugeniusz Nowak      Zbigniew Boniek 
 
 

 

 

 


