
 
 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2020 
Z DNIA 4 LISTOPADA 2020 ROKU 
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przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów PZPN, 
zaplanowanym na 24 listopada 2020 roku.  
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139 
Uchwała nr IX/139 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 4.11.2020 roku 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 4.11.2020 roku, stanowiący załącznik 
do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

140 
Uchwała nr IX/140 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   
w sprawie przyjęcia treści sprawozdania Zarządu PZPN za okres 18.10.2019-31.08.2020, 

celem przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów PZPN, 
zaplanowanym na 24 listopada 2020 roku  

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd rekomenduje sprawozdanie Zarządu PZPN za okres 18.10.2019-31.08.2020 (stanowiące 
załącznik do niniejszej Uchwały) - celem przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu 
Sprawozdawczym Delegatów PZPN, zaplanowanym na 24 listopada 2020 roku. 
 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                           Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
 

141 
Uchwała nr IX/141 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

 w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczemu Delegatów PZPN 
propozycji co do wyboru niezależnej firmy audytorskiej 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się ofertę firmy Grant Thornton Polska Sp. z.o.o Spółka komandytowa na dokonanie 
badania sprawozdania finansowego PZPN za rok 2020. 
 
II. Wskazaną firmę przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczemu Delegatów PZPN, 
jako niezależną firmę audytorską, mogącą dokonać badania sprawozdania finansowego PZPN za 
rok 2020. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

142 
Uchwała nr IX/142 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   

w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w związku z art. 11 §1 ust. 3 i 6 Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje:  
 
I.Przyjmuje się Kodeks Etyczny Polskiego Związku Piłki Nożnej w następującym brzmieniu: 
 



 
DEFINICJE 
 
Dla celów niniejszego Kodeksu podane poniżej terminy zostają zdefiniowane w następujący 
sposób: 
 
FIFA  Międzynarodowa Federacja Związków Piłki Nożnej, Fédération 

Internationale de Football Association 
 
UEFA   Europejska Unia Piłkarska, Union de Associations Européennes de Football  
 
PZPN krajowy związek piłkarski będący organizacją korporacyjną typu 

stowarzyszeniowego  
 
WZPN  wojewódzki związek piłki nożnej (organizacja członkowska PZPN 

 zarządzająca sprawami piłki nożnej na terenie województwa) 
 
Piłkarz zawodnik stale uprawiający piłkę nożną i zarejestrowany przez PZPN                                     

lub WZPN 
 
Status zawodniczek  ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o zawodniku rozumie się również 

przez to odpowiednio zawodniczkę uprawiającą sport piłki nożnej, chyba że 
właściwe przepisy FIFA, UEFA i PZPN stanowią inaczej 

 
Działacz piłkarski  członek władz, organów jurysdykcyjnych i doradczych PZPN, WZPN, lig                                 

zawodowych, klubów i innych organizacji członkowskich, sędzia, asystent 
sędziego, trener, instruktor, pracownik PZPN, WZPN i ich organizacji 
członkowskich, każda inna osoba odpowiedzialna za sprawy techniczne, 
medyczne lub administracyjne w PZPN, WZPN i w ich organizacjach 
członkowskich, a także każdy inny podmiot zobowiązany do przestrzegania 
Statutów PZPN i WZPN 

                                      
Agent meczowy osoba fizyczna lub prawna, posiadająca licencję FIFA, która pozwala jej 

organizować mecze piłkarskie, zgodnie z właściwym Regulaminem FIFA        
 
Pośrednik 
Transakcyjny osoba fizyczna lub prawna, która reprezentuje - odpłatnie lub nieodpłatnie 

– zawodników i/lub kluby w ramach negocjacji mających na celu zawarcie 
kontraktu piłkarskiego lub reprezentuje kluby w negocjacjach mających na 
celu zawarcie umowy transferowej 

 
Podmioty  
Powiązane osoby trzecie mające związki z podmiotami podlegającymi nin. Kodeksowi 

oraz Kodeksowi Etycznemu FIFA, które są uważane za osoby powiązane, 
jeśli spełniają jedno lub kilka następujących kryteriów, tj. gdy są:  

a) przedstawicielami lub pracownikami w.w. podmiotów, 

                                     b)   małżonkami lub ich partnerami życiowymi, 
                                     c)   osobami pozostającymi w tym samym gospodarstwie domowym, 
                                           niezależnie od tego, czy istnieją relacje osobiste między osobą trzecią 
                                           a podmiotem podlegającym regulacjom kodeksowym, 
                                     d)   innymi członkami rodziny, z którymi wskazany podmiot 
                                           pozostaje w ścisłych relacjach,          

e) osobą prawną, w tym spółką prawa handlowego lub każdą inną   

        instytucją powierniczą, jeżeli podmiot, do którego stosuje się     
        regulacje kodeksowe lub osoba czerpiąca nienależną korzyść: 



(i) zajmuje stanowisko kierownicze w danej osobie prawnej, w tym 

w spółce prawa handlowego lub instytucji powierniczej; 

(ii)  bezpośrednio lub pośrednio kontroluje daną osobę prawną, w 

tym spółkę prawa handlowego lub instytucję powierniczą; 

(iii)  jest beneficjentem osoby prawnej, spółki prawa handlowego 

lub instytucji powierniczej, 

(iv)  świadczy usługi na rzecz takiej osoby prawnej, spółki prawa 

handlowego lub instytucji powierniczej, niezależnie od istnienia 

formalnego kontraktu. 

 
Komisja Dyscyplinarna PZPN organ jurysdykcyjny PZPN powołany do sprawowania w I 

instancji władzy dyscyplinarnej w sprawach deliktów 
dyscyplinarnych i etycznych na podstawie Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN i Kodeksu Etycznego PZPN  

 
Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN organ jurysdykcyjny PZPN powołany do rozpoznawania  

spraw określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN i 
Kodeksie Etycznym PZPN, a także odwołań od decyzji 
organów PZPN i skarg kasacyjnych od orzeczeń organów 
dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej  

 
Rzecznik Etyki  organ powoływany w celu podejmowania wszelkich działań 

dozwolonych przez prawo w celu zapewnienia 
przestrzegania przez członków PZPN i osoby 
podporządkowane przepisom PZPN zasad i postanowień 
Kodeksu Etycznego PZPN. 

 
Komisja ds. Fair Play organ doradczy PZPN zajmujący się kwestiami związanymi 

z zapewnieniem integralności i uczciwości rozgrywek 
sportowych oraz promocją zasady fair play          

 
Rzecznik Dyscyplinarny  organ powołany w celu prowadzenia postępowań 

wyjaśniających, składania i udzielania poparcia dla 

wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w 

sprawach przewinień dyscyplinarnych oraz odwołań od 

decyzji organów dyscyplinarnych PZPN wydanych odnośnie 

tych przewinień w związku z ich popełnieniem na wszystkich 

poziomach rozgrywek, w szczególności w zakresie korupcji, 

dopingu, niedozwolonych zakładów bukmacherskich oraz 

rażących przypadków rasizmu i chuligaństwa związanych z 

meczami piłki nożnej. 

 
 
  



 
Rozdział 1 – Zakres zastosowania Kodeksu Etycznego PZPN  
 
Art.1 - Zakres przedmiotowy zastosowania Kodeksu 
 
1.Niniejszy Kodeks ma zastosowanie w szczególności do zachowań lub zaniechań podmiotów 
polskiego ruchu piłkarskiego, które podważają integralność rozgrywek piłkarskich, uczciwość, 
dobre imię oraz reputację piłki nożnej, w tym w szczególności do postępowania niemoralnego, 
nieetycznego oraz pozbawionego elementu legalności.  
  
2.Postanowienia nin. Kodeksu dotyczą nieprawidłowego zachowania osób, o których mowa w 
ust.1, wiążącego się z ich aktywnością w piłce nożnej na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej 
bądź zaistniałego w sferze życia pozasportowego, ale w sposób rzutujący na ocenę postępowania 
danej osoby w środowisku piłkarskim. 
 
Art.2 - Osoby podlegające postanowieniom Kodeksu   
 
1. Niniejszy Kodeks ma zastosowanie do wszystkich członków Związku, zawodników, trenerów, 
instruktorów piłkarskich, innych osób wchodzących w skład kadry szkoleniowo-medycznej, 
sędziów, działaczy piłkarskich, pośredników transakcyjnych, agentów meczowych oraz innych 
osób działających w polskiej piłce nożnej, które podlegają postanowieniom nin. Kodeksu w dniu, w 
którym zostaje popełnione dane naruszenie.  
 
2. Jeżeli naruszenie postanowień nin. Kodeksu wiąże się z działalnością organizacji członkowskiej 
PZPN, odpowiedzialność ponoszą osoby statutowo uprawnione do jej reprezentacji, o ile 
popełnione naruszenie nie wiąże się z działaniami konkretnej osoby występującej w jej imieniu.  
 
Art.3 - Czasowy zakres stosowania Kodeksu 
 
Niniejszy Kodeks ma zastosowanie do każdego zachowania powstałego po dniu przyjęcia 
postanowień nin. Kodeksu. 
 
Art.4 - Organy właściwe, procedura postępowania w sprawach etycznych oraz rodzaje 
sankcji 
 
1.Stosownie do postanowień Statutu PZPN organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w 
sprawach wynikających z Kodeksu Etycznego w stosunku do członków Związku i osób 
podporządkowanych przepisom PZPN są Komisja Dyscyplinarna i Najwyższa Komisja 
Odwoławcza. 
 
2. Podmiotem uprawnionym do składania i popierania wniosków o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego w sprawach przewinień wynikających z Kodeksu Etycznego PZPN oraz składania 
środków zaskarżenia od wydanych w nich orzeczeń jest Rzecznik Etyki PZPN.  
 
3. Komisja Dyscyplinarna PZPN może wszcząć postępowanie w sprawach etycznych na wniosek 
Rzecznika Etyki, a także Komisji ds. Fair Play, Rzecznika Dyscyplinarnego, Rzecznika Ochrony 
Prawa Związkowego, jak również z urzędu. 
 
4.Procedurę działania organów właściwych w sprawach etycznych oraz zasady prowadzenia 
postępowania w sprawach wynikających z regulacji Kodeksu Etycznego określa Regulamin 
Dyscyplinarny PZPN. 
 
5.Za naruszenia zasad etycznych i norm etyczno-moralnych mogą być nakładane sankcje 
przewidziane stosownymi postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego, a także ostrzeżenie lub 
nagana. 
  



 
Rozdział 2 – Naczelne zasady etyczne obowiązujące w sporcie piłki nożnej  
 
 Art.5 - Prawo do uprawiania sportu piłki nożnej 
 
1.Uprawianie sportu piłki nożnej jest prawem każdego człowieka. Każdy zawodnik musi mieć 
możliwość uprawiania futbolu bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w duchu olimpizmu, co wymaga 
wzajemnego zrozumienia, przyjaźni, solidarności i fair play.  
 
2. Olimpizm jest filozofią życia chwalącą i łączącą w zrównoważony sposób wszystkie podmioty 
ruchu sportowego, w tym ich jakość ciała, woli i umysłu. Wiążąc sport z kulturą i edukacją, olimpizm 
dąży do harmonijnego rozwoju człowieka i stworzenia mu takiego sposobu życia, który opiera się 
na radości z wysiłku, wychowawczych wartościach każdej dyscypliny sportu, odpowiedzialności 
społecznej oraz poszanowaniu uniwersalnych podstawowych zasad etycznych.   
 
Art.6 - Pojęcie etyki piłkarskiej 
 
1. Etyką piłkarską jest zespół norm i ocen moralnych, którym powinny kierować się w swoim 
postępowaniu wszystkie podmioty ruchu piłkarskiego w Polsce.  
 
2. Etyka piłkarska jest kategorią normatywną utworzoną w oparciu o tradycje sportu antycznego i 
nowożytnego, idee olimpizmu i współczesnej piłki nożnej, a także przepisy i decyzje 
upoważnionych władz piłkarskich.  
 
3. Etyka piłkarska odwołuje się do określonego katalogu zasad i reguł współczesnej kultury oraz 
sportu, takich jak fair play, uczciwość, sprawiedliwość, szacunek, życzliwość i koleżeństwo, 
rzetelność, wytrwałość, honor, godność i lojalność, kultura i gościnność, solidarność i wierność, 
odpowiedzialność oraz integralność rozgrywek sportowych.  
 
Art.7 - Zasada fair play  
 
1. Fair play jest podstawowym standardem etycznym, formułującym w pierwszym rzędzie postulat 
czystej, uczciwej rywalizacji sportowej, przebiegającej według ustalonych reguł gry. Będąc 
modelem pożądanego zachowania czy postawy na boisku lub poza nim, pozwala na utożsamianie 
czystej gry lub postępowania w sporcie piłki nożnej z przestrzeganiem obowiązujących w niej 
przepisów.  
   
2. W praktycznym wymiarze fair play przejawia się w szczególności w:  
-  dobrowolnym podporządkowaniu się obowiązującym w sporcie piłki nożnej przepisom, 
 
- pozostawieniu końcowego i cząstkowych rozstrzygnięć w trakcie rywalizacji sportowej wyłącznie 
umiejętnościom taktycznym oraz psychicznemu przygotowaniu sportowców, realizowanym przy 
przestrzeganiu reguł gry i uwzględnieniu wynikających w jej ramach przypadków sytuacyjnych, 
 
- świadomej rezygnacji z możliwości uzyskania nieuczciwego zwycięstwa, również w sytuacji, gdy 
jest ono niezauważalne dla przeciwnika i sędziego,  
 
- akceptowaniu bez dyskusji decyzji sędziego, choćby niekorzystnych dla zespołu lub zawodnika,  
 
- szacunku dla przeciwnika i okazywania go za pomocą takich gestów, jak niewyrażanie 
niezadowolenia z nieudanej akcji lub przegranej, podanie przeciwnikowi ręki po zakończonej 
rywalizacji,  
 
- przeciwstawianiu się grze faul, polegającej na wprowadzaniu do rywalizacji w piłce nożnej 
zachowania niezgodnego z prawidłami danej gry oraz szkodzącej szansom i pozycjom konkurenta 
(przeciwnika), 



 - niewykorzystywaniu w czasie gry przewag losowych i nieuwagi sędziów, talentów symulanckich 
i komedianckich, a także matactw pozaboiskowych.  
 
Art.8 - Zasada uczciwości  
  
1.Zasada uczciwości polega na przestrzeganiu w relacjach piłkarskich istniejących reguł 
postępowania, reguł gry i uznanych społecznie norm moralnych, nawet gdy inni tego nie widzą lub 
nie oczekują.  Wyraża się ona w szczególności w przedkładaniu dobra i interesu piłki nożnej (oraz 
chroniących je ustalonych norm) nad korzyść osobistą oraz w dotrzymywaniu danego słowa, 
zwłaszcza przy realizacji zobowiązań umownych.  
 
2. Działacze, sponsorzy i inne osoby sprawujące pieczę nad zespołami piłkarskimi nie mogą nigdy 
i pod żadnym pozorem żądać od zawodników i szkoleniowców zachowań niezgodnych z etyką 
sportową. Dotyczy to w szczególności stosowania środków dopingujących, udziału w zakładach 
bukmacherskich czy jakiegokolwiek wpływania na wyniki sportowe. Zawodnicy powinni solidarnie 
odmawiać poleceń lub życzeń, które godzą w ich honor i czystość reguł gry.  
 
3. Jedną z form realizacji uczciwości w sporcie jest prawdomówność, która powinna cechować 
wszystkie osoby wypowiadające się publicznie co do przebiegu konkretnej rywalizacji sportowej.  
 
4. Wymóg bezwzględnej, niepodatnej na matactwa i jakiekolwiek przekupstwo uczciwości dotyczy 
także obserwatorów i delegatów meczowych, a także arbitrów piłkarskich, zobowiązanych do 
ferowania obiektywnych decyzji i dawania zawsze jednoznacznego przykładu zawodnikom i 
widzom.  
 
Art.9 - Zasady sprawiedliwości i równości w sporcie 
 
1. Sprawiedliwość oznacza uczciwe i bezstronne postępowanie wobec siebie i innych osób, 
realizowane według przyjętych w ruchu piłkarskim norm i zasad etycznych.  Wymaga ona w 
szczególności zachowania równych szans i uprawnień w zakresie dostępu do wartości 
realizujących potrzeby poszczególnych grup środowiska piłkarskiego oraz okazywania szacunku i 
poszanowania tych praw ze strony innych osób. 

  
2. Zasada sprawiedliwości oznacza również, iż osoba, która narusza przepisy regulaminu 
rywalizacji sportowej, powinna podlegać odpowiedniej i identycznej dla wszystkich karze, zaś ten, 
kto wykazuje skutecznie swą przewagę i sytuację we wszelkich zachowaniach i sytuacjach 
sportowych, powinien być nagrodzony uznaniem prawidłowo zdobytych goli, punktów i miejsc w 
rankingu.  
 
3. W zakresie działania wszelkich organów orzekających Związku i jego organizacji członkowskich 
zasada sprawiedliwości wymaga bezstronnego i niezależnego postępowania oraz wydawania w 
pełni bezstronnych orzeczeń.  
 
4. W zawodach sportowych spotykają się zawsze rywale, którzy jako jednostki i zespoły dysponują 
równoważną sytuacją prawną i sportową. Aby rywalizacja miała racjonalne uzasadnienie oraz była 
sprawiedliwa, wszystkich jej uczestników muszą obowiązywać równe prawa i obowiązki. 
 
Art.10 - Zasada szacunku w sporcie piłki nożnej        
 
1. Szacunek oznacza akceptację postawy i zachowań drugiego człowieka, jego właściwości, 
dokonań, dążeń i poglądów, realizowaną bez względu na ich zgodność z cechami własnymi osoby 
dokonującej oceny. Może ona zawierać elementy podziwu, respektu, afirmacji, poważania innej 
osoby, uznania jej określonych cech za cenne i wartościowe.  
 
2. O szacunku dla rywala w trakcie rywalizacji piłkarskiej świadczą nie tylko gesty wynikające z 
oficjalnego ceremoniału (m.in. powitanie zespołów przed meczem i podziękowanie sobie za 



wspólną grę po jej zakończeniu), ale również niepisane reguły kształtowane w trakcie gry 
sportowej, jak moralny obowiązek przeskoczenia leżącego bramkarza.  
 
3. W kontekście zasady szacunku rywalizację sportową należy pojmować jako doskonalenie 
własnych umiejętności i cech osobowościowych z pomocą przeciwnika, którego należy szanować 
i któremu należy okazywać szacunek. Innymi słowy – wszelkie działania we współzawodnictwie 
sportowym mogą być dokonywane przy udziale przeciwnika, z którym się rywalizuje. W procesie 
szkolenia już od najmłodszych lat należy zawodnikom wpajać prawidłowość, „że przeciwnik to 
partner”, dzięki któremu można poprawić własne umiejętności w działaniu sportowym i odnieść nad 
nim zwycięstwo. 
 
Art.11 - Zasada życzliwości 
 
1.Pojęcie życzliwości oznacza przychylność, umiejętność postawienia się w sytuacji drugiego 
człowieka, przeniknięcia jego dążeń i pragnienia ich spełnienia, a także przyjęcie domniemania 
istnienia pozytywnych motywów w działaniach innych osób, jak również interpretację ich zachowań 
w sposób dla nich korzystny, dopóki zezwalają na to okoliczności faktyczne danego przypadku.  
 
2. Życzliwość jest cechą szczególnie istotną dla budowania relacji międzyludzkich w sporcie piłki 
nożnej. Rzutuje ona na jakość współpracy pomiędzy różnymi podmiotami ruchu piłkarskiego, a 
także pozwala na zachowanie spokoju i rozwagi w sytuacjach skrajnego stresu i napięcia, jakie 
generują sytuacje pojawiające się w trakcie rywalizacji sportowej. Dotyczy to zarówno zachowań 
wobec partnerów z własnego zespołu, jak też przeciwników i sędziów.  
 
3. Jakikolwiek błąd czy faul popełniony w czasie meczu piłkarskiego nie powinien powodować – 
przy życzliwym podejściu – sytuacji konfliktowych.  
 
4. Zasada życzliwości odnosi się w szczególności do trenerów, instruktorów i nauczycieli, których 
powinien cechować obiektywizm w ocenie szans i poziomu rywalizacji sportowej zawodników, 
połączony z maksymalną życzliwością wobec podopiecznych, pozwalającą wykorzystywać 
wszystkie ich możliwości i szanse dla dobra reprezentowanych zespołów i samych sportowców. 
Od lekarzy, trenerów i pośredników transakcyjnych należy żądać bezwzględnego poszanowania 
zdrowia zawodników.  
 
Art.12 - Zasady koleżeństwa i wzajemności 
 
1.Koleżeństwo oznacza przyjazne zachowanie i sympatię okazywaną innym podmiotom 
środowiska piłkarskiego. Wyzwala ono większą energię i zdolność do szybszego osiągania 
wyższego poziomu sportowego.  
 
2.Realizacja idei koleżeństwa oznacza, iż każdy zawodnik może w przyszłości powiedzieć o 
partnerze z zespołu oraz rywalu, iż z nimi grało się dobrze. W takim przypadku pojawia się sportowa 
radość z występów na boisku, jak również rośnie siła drużyny oraz podwyższa się jakość gry w 
piłkę nożną.  
 
3. Koleżeństwo nie może jednak przekroczyć dozwolonych granic etycznego zachowania, 
przekształcając się w pobłażanie złu, zamykanie oczu na oczywiste błędy, niedostatki lub wybryki 
podopiecznych lub kolegów.  
 
4. Sportowcy winni być koleżeńscy poza stadionem i podczas rywalizacji, okazywać zaufanie 
partnerom, wzmacniając ich poczucie własnej wartości oraz przyczyniać się tym samym do 
zwiększenia siły i wartości własnego zespołu, pozostawiając zarazem wszelkie konflikty i zawiści 
poza sportem. 
 
5. Zasada wzajemności oznacza, że każdy uczestnik zawodów sportowych zobowiązuje się 
przestrzegać przepisów i reguł w rywalizacji, oczekując zarazem, że przeciwnicy także będą 
prezentować podobną postawę.  



 
Art.13 - Zasada rzetelności  
 
1.Zasada rzetelności to pozytywna cecha charakteru osoby fizycznej lub przymiotu osoby prawnej 
świadcząca o precyzyjności, dokładności i poprawności realizowanych zadań oraz przyjętych na 
siebie obowiązków. 
 
2. Wartość każdej gry piłkarskiej zależy od rzetelnej pracy zawodników i zespołów podczas 
meczów, jak również od wcześniejszego, zazwyczaj wieloletniego procesu szkolenia i wysiłku na 
treningach oraz sportowego trybu życia. Zawodnicy powinni postępować w myśl zasady „Citius, 
Altius, Fortius” (szybciej - dalej - mocniej) świadomie dążąc do rozwoju doskonałości fizycznej, 
ruchowej i psychicznej.  
 
3. Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej powinni przy tym kierować się zasadą właściwej 
proporcji, nie traktując futbolu ani zdecydowanie wyżej od ważnych spraw życia codziennego, 
indywidualnych i społecznych, ani też niżej, degradując go do poziomu prostych czynności 
ruchowych, niedozwolonych praktyk transferowych czy innych, nie uwzględniających godności 
ludzkiej.   
 
4. Rzetelności, pilności i samodyscypliny powinni zawodników uczyć przede wszystkim trenerzy i 
instruktorzy, od których trzeba wymagać solidnego, stale unowocześnianego warsztatu 
szkoleniowego, umiejętności utrzymania atmosfery współpracy w zespole, a także zdolności do 
pobudzania ambicji i woli walki oraz ciągłego doskonalenia techniki i taktyki.  
 
5. Zasada rzetelności wymaga, aby trenerzy wpajali i egzekwowali zachowania zgodne z duchem 
sportu, natomiast odsuwali od rywalizacji sportowej osoby, które nie rozumieją sensu walki 
sportowej i notorycznie sprzeniewierzają się jej wartościom.   
 
6. Rzetelnego wypełniania podjętych obowiązków należy także wymagać od sędziów, których 
nieudolność, nieuwaga i brak dobrej woli może zniweczyć trud piłkarzy, podważając sens ich pracy 
oraz kreowania boiskowych zdarzeń.    
  
Art.14 - Zasada wytrwałości  
 
1.Każdy zawodnik uprawiający sport piłki nożnej powinien konsekwentnie dążyć do realizacji 
zamierzonego celu. Wytrwałe dążenie do jego osiągnięcia przez piłkarza możliwe jest jedynie przez 
stałe podnoszenie umiejętności technicznych i taktycznych, pozwalające na osiąganie coraz 
lepszych wyników sportowych i występowanie w coraz wyższych klasach rozgrywkowych. 
 
2. Całkowitym zaprzeczeniem cechy wytrwałości jest niedozwolone sięganie przez sportowców po 
zabronione substancje farmakologiczne lub metody uznane za dopingowe, których użycie jest 
karane z całą surowością na podstawie norm prawa powszechnego i sportowego.  
 
3. Wytrwałe i konsekwentne dążenie do osiągniecia zamierzonego celu powinno również 
cechować trenerów i działaczy sportowych. Powinni oni wykazywać się pasją i niezłomnością w 
procesie budowania klubu i zespołu sportowego oraz przy pokonywaniu pojawiających się 
trudności w ramach przyjętych norm prawnych i moralnych. 
 
Art.15 - Zasada zachowania poczucia godności i honoru    
 
1.Godność człowieka to poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie, co wyraża się w 
pragnieniu posiadania także szacunku ze strony innych osób z uwagi na swoje walory duchowe, 
moralne i zasługi społeczne. W środowisku piłkarskim niedopuszczalna jest jakakolwiek 
dyskryminacja rasowa, wyznaniowa czy narodowościowa. Każdy podmiot ruchu piłkarskiego 
powinien dbać zarówno o swoją pełną podmiotowość i godność osobistą, jak również żądać jej 
respektowania wobec innych osób, w szczególności kolegów z drużyny piłkarskiej.  
 



2. Osobista postawa godnościowa winna się łączyć z dbałością o honor zawodnika i lojalnością 
wobec reprezentowanych barw narodowych, lokalnych i klubowych. Należy pamiętać o realizacji 
wartości, tworzonych przez tradycję i szanowanych przez kibiców. 
 
3.Honor to postawa, dla której charakterystyczne jest połączenie silnego poczucia własnej wartości 
z wiarą w wyznawane zasady moralne, społeczne czy środowiskowe. Posiadanie honoru pozwala 
wygrywać po rycersku, bez chełpliwości i zarozumialstwa. Trzeba się również nauczyć przegrywać 
z honorem, bez poczucia krzywdy i żądzy pozasportowej zemsty.   
  
Art.16 - Zasada solidarności 
 
Zarówno zawodnicy, jak i trenerzy muszą zachowywać środowiskową solidarność, nie godząc się 
nigdy na zdobywanie awansów i realizację kariery sportowej kosztem swoich kolegów z zespołu 
czy znajdujących się na ławce rezerwowej. 
 
Art.17 - Zasada odpowiedzialności   
 
1. Odpowiedzialność jest obowiązkiem moralnym lub prawnym, zgodnie z którym każdy człowiek 
odpowiada za swoje słowa i czyny oraz ponosi za nie określone konsekwencje. Moralna 
odpowiedzialność w sporcie wynika z powszechnie uznawanych norm i wartości, które zostały 
przyjęte w określonym środowisku, na przykład trenerzy ponoszą taką odpowiedzialność za 
wychowanie pozostających pod ich pieczą zawodników. Natomiast odpowiedzialność prawna 
oznacza obowiązek ponoszenia określonych konsekwencji za zachowania i czyny swoje albo 
innych osób, na mocy odpowiednich przepisów prawa.  
 
2. W strukturze sportu piłkarskiego wszystkie podmioty ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje 
słowa i czyny w sferach swojego działania. Zawodnicy odpowiadają za uczciwe i profesjonalne 
podejście do gry oraz postępowanie zgodne z przepisami i zasadami etyki piłkarskiej. Trenerzy - 
za sprawne i profesjonalne przygotowanie zawodników oraz umiejętne kierowanie zespołami w 
trakcie spotkań. Sędziowie – za uczciwe prowadzenie meczów i wydawanie sprawiedliwych decyzji 
oraz przeciwdziałanie próbom ustawiania meczy piłkarskich. Lekarze i osoby z kadry medycznej – 
za fachową i wszechstronną pomoc, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia piłkarzy. Sponsorzy 
i działacze klubowi - za stwarzanie warunków do funkcjonowania racjonalnej polityki finansowej 
klubu oraz za prawidłową organizację imprez masowych. Widzowie - za kulturalny i obiektywny 
doping oraz stwarzanie przyjaznej i sportowej atmosfery na stadionie piłkarskim.  
 
3. Działacze PZPN, innych związków piłkarskich oraz klubów odpowiedzialni są stworzenie 
moralnie jednoznacznego systemu działania polskiej piłki oraz za bezkompromisowe 
przeciwdziałanie wszystkim patologiom pojawiającym się w sporcie piłki nożnej.  
 
4. Wszystkie osoby, do których stosują się postanowienia nin. Kodeksu muszą mieć świadomość 
ważności realizowanych przez nich funkcji w piłce nożnej oraz wynikających z nich obowiązków i 
odpowiedzialności.   
 
Art.18 - Zasada bezwzględnego przestrzegania norm 
 
1. Osoby, które podlegają postanowieniom nin. Kodeksu zobowiązane są przestrzegać właściwego 
dla nich prawa powszechnego i piłkarskiego, w tym regulacji FIFA, UEFA i PZPN. 
 
2. Podmioty, w stosunku do których mają zastosowanie regulacje nin. Kodeksu muszą swoim 
postępowaniem przedstawiać dowód istotnej troski o zachowanie postawy etycznej. Muszą one 
postępować z godnością oraz działać z pełną wiarygodnością i uczciwością.  
 
3.Osoby, które podlegają postanowieniom nin. Kodeksu nie mogą w żaden sposób nadużywać 
swojej funkcji wypełnianej w piłce nożnej, w szczególności dla realizacji prywatnych celów oraz 
wykorzystywania jej dla osiągania korzyści majątkowych.  
 



4. Zawodnik, który w ferworze rywalizacji sportowej naruszy istniejące reguły gry, powinien z 
pokorą zrealizować orzeczoną wobec niego karę dyscyplinarną lub regulaminową. Z aktywności 
boiskowej należy eliminować jakiekolwiek faule taktyczne, jako niezgodne z duchem sportu, który 
nie dopuszcza relatywizmu etycznego, typu „cel uświęca środki”.  
 
Art.19 - Zasada integralności rozgrywek piłkarskich 
 
1. Zasada integralności rozgrywek piłkarskich w znaczeniu obiektywnym zakłada dążenie do 
zabezpieczenia przebiegu zawodów i rywalizacji w zaplanowanym zakresie, co w razie zaistnienia 
nieprzewidzianych zdarzeń, uniemożliwiających ich przeprowadzenie (np. gwałtowna ulewa, inne 
nadzwyczajne zdarzenia atmosferyczne czy epidemia) wymaga ich dokończenia, powtórzenia, 
unieważnienia lub w skrajnym przypadku zakończenia.  
 
2. Zasada integralności piłkarskich w znaczeniu subiektywnym wiąże się z zachowaniem w sporcie 
piłki nożnej takich podstawowych pojęć, jak lojalność, prawość, szlachetność, uczciwość czy też 
zgodność z rzeczywistością i zasadą fair play. Dokonana w postępowaniu wewnątrzzwiązkowym 
ocena wadliwego zachowania podmiotu ruchu piłkarskiego, naruszającego powyższe reguły nie 
może prowadzić do przekreślenia bytu i ważności przeprowadzonej rywalizacji sportowej, ale 
skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną obwinionej osoby. Wiąże się to z postulatem, aby 
wynik końcowej rywalizacji sportowej w danym meczu lub sezonie piłkarskim odpowiadał 
rezultatom osiągniętym w uczciwy sposób przez zespół piłkarski i poszczególnych piłkarzy.  
 
Art.20 - Zasada bezstronności sędziowskiej   
 
Każdy, kto podejmuje się trudnych obowiązków sędziego w zawodach sportowych, musi być 
arbitrem nieprzekupnym, bezwzględnie sprawiedliwym, pozbawionym jakiejkolwiek stronniczości, 
a przy tym powinien dokładać zawsze starań, by sprostać współczesnym kanonom szybkiej gry i 
obiektywizmu ocen wobec wszystkich sytuacji w trakcie rywalizacji sportowej. 
 
Art.21 - Zasada medialnej współodpowiedzialności etyczno-edukacyjnej 
 
Każda osoba, podlegającą niniejszemu Kodeksowi, w kontaktach z dziennikarzami winna dołożyć 
starań, aby przekazywana przez nią informacja spełniała reguły etycznej poprawności, walcząc z 
wszelkimi przejawami zła na boiskach i wokół nich, pamiętając o promowaniu szlachetnego 
współzawodnictwa, czystości reguł i obiektywizmu oraz o mocy informacji, przekazywanych za 
pośrednictwem mediów. 
 
Art.22 - Zasada kulturalnego dopingu  
 
W myśl postanowień nin. Kodeksu powinni postępować także kibice: gorąco wspomagać własnych 
zawodników (drużynę), przy uznaniu klasy przeciwnika, życzyć zwycięstwa swoim piłkarzom, a 
także uczciwie gratulować sukcesu lepszemu rywalowi. W żadnym przypadku nie można tolerować 
kibicowskich zachowań w postaci obelg, szyderstw czy gróźb. Ze stadionów piłkarskich powinny 
zniknąć szowinizm, agresja i wszelkie akty przemocy wymierzone w idee sportu piłki nożnej.   
  
Rozdział 3 – Postanowienia szczegółowe 
 
Art.23 - Zasada zachowania neutralności  
 
W swoich relacjach z władzami państwowymi, organizacjami narodowymi oraz międzynarodowymi, 
stowarzyszeniami i innymi ugrupowaniami, osoby do których stosuje się postanowienia nin. 
Kodeksu powinny, oprócz przestrzegania ogólnych zasad z niego wynikających, pozostawać 
neutralne politycznie zgodnie z zasadami i celami FIFA, UEFA, PZPN, lig i klubów oraz działać 
zgodnie z pełnioną przez daną osobę funkcją oraz na rzecz integralności sportu piłki nożnej.  
 
 
 



 
Art.24 - Zasada zachowania lojalności   
 
1. Lojalność jest postawą charakteryzującą się przestrzeganiem przepisów i regulaminów 
piłkarskich, dochowaniem wierności podstawowym wartościom obowiązującym w sporcie piłki 
nożnej, a także akceptowaniem decyzji podejmowanych przez władze piłkarskie. 
 
2. Osoby, do których stosuje się postanowienia nin. Kodeksu muszą swoim postępowaniem 
przedstawiać dowód swojej lojalności wobec FIFA, UEFA i PZPN - jako krajowej federacji 
piłkarskiej, jego organizacji członkowskich i lig piłkarskich.  
 
Art.25 - Zasada zachowania poufności 
 
1.W zależności od realizowanej funkcji, osoby, do których stosuje się postanowienia nin. Kodeksu 
są zobowiązane do zachowania w pełni zasady poufności, w szczególności w odniesieniu do 
każdej przekazanej im informacji poufnej lub tajnej, która została im powierzona służbowo lub 
korporacyjnie jako wyraz szczególnej lojalności, pod warunkiem oczywiście, że dana informacja 
nie jest sprzeczna z regulacjami prawa powszechnego lub piłkarskiego.  
2.Obowiązek zachowania poufności nie wygasa z momentem zakończenia jakiejkolwiek relacji, na 
podstawie której dana osoba podlega nin. Kodeksowi.  
 
Art.26 - Obowiązek sygnalizacji 
 
Osoby podlegające nin. Kodeksowi, które uzyskały informację na temat naruszenia jego 
postanowień mają obowiązek pisemnej sygnalizacji tego faktu do Rzecznika Etyki, Rzecznika 
Dyscyplinarnego lub Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego. 
 
Art.27 - Obowiązek współpracy  
 
1.Osoby, do których stosują się postanowienia nin. Kodeksu muszą całkowicie współpracować i 
pomagać, w dobrej wierze i w każdej chwili Rzecznikowi PZPN, prowadzącemu daną sprawę. 
niezależnie od tego, czy występują w sprawie w charakterze strony, świadka lub w jakiejkolwiek 
innej roli. Wymaga to pełnego dostosowania się do wniosków i żądań wskazanego Rzecznika 
PZPN lub Komisji Dyscyplinarnej PZPN, w szczególności w zakresie wyjaśniania faktów, 
przedstawienia pisemnych lub ustnych zeznań, przedłożenia informacji, dokumentów lub innych 
materiałów, a także ujawnienia szczegółowych informacji dotyczących dochodów i finansów, jeśli 
dany Rzecznik PZPN uzna to za konieczne.   
 
2. Osoby, które podlegają postanowieniom niniejszego Kodeksu, są zobowiązane współpracować 
z Rzecznikiem PZPN prowadzącym konkretną sprawę, niezależnie od tego, czy występują w 
charakterze strony, świadka lub w innej roli, a przy tym traktować dostarczone informacje oraz 
swoje zaangażowanie w sprawę jako ściśle poufne, chyba że zostaną pouczone inaczej przez 
wskazanego Rzecznika PZPN.  
 
3. Osoby, do których stosują się postanowienia nin. Kodeksu, zobowiązują się powstrzymywać się 
od prowadzenia jakichkolwiek działań – rzeczywistych lub pozornych – mających na celu 
utrudnienie, uchylanie się, zapobieganie lub przeszkadzanie w jakikolwiek inny sposób 
prowadzonej lub mającej być prowadzoną procedurze przez Rzeczników PZPN lub Komisję 
Dyscyplinarną PZPN.  
 
4. W związku z jakimkolwiek prowadzonym lub potencjalnie prowadzonym postępowaniem przed 
Rzecznikami PZPN lub Komisją Dyscyplinarną PZPN, osoby podlegające nin. Kodeksowi nie 
powinny: zatajać żadnego istotnego faktu, składać fałszywych lub wprowadzających w błąd 
oświadczeń lub zeznań względnie przedstawiać jakiekolwiek niepełne, fałszywe lub 
wprowadzające w błąd informacje lub inne materiały.  
 



5. Osoby podlegające nin. Kodeksowi nie powinny nikogo nękać, zastraszać, grozić, na nikim się 
mścić - lub grozić jakąkolwiek inną represją – z jakiegokolwiek powodu związanego z pomocą lub 
potencjalną pomocą udzielaną przez wskazany podmiot Rzecznikowi PZPN prowadzącemu daną 
sprawę lub Komisji Dyscyplinarnej PZPN.  
 
Art.28 - Konflikt interesów    
 
1. Osoby, do których stosuje się postanowienia nin. Kodeksu muszą powstrzymać się przy 
wykonywaniu swoich funkcji (w szczególności w zakresie przygotowania lub udziału w 
podejmowaniu decyzji) sytuacji, w których istniejący lub potencjalny konflikt interesów może mieć 
wpływ na realizację ich funkcji.  
 
2. Konflikt interesów powstaje, gdy osoby podlegające nin. Kodeksowi mają lub mogą mieć interesy 
inne niż interesy mogące wpływać na ich zdolność do prawidłowego wykonywania ich 
podstawowych obowiązków w sporcie piłki nożnej w sposób celowy, niezależny i integralny 
(uczciwy). Inne interesy obejmują m.in. uzyskanie wszelkich możliwych korzyści - nie 
konweniujących z powyższymi obowiązkami - przez jakąkolwiek osobę, do której stosuje się 
postanowienia Kodeksu lub przez podmioty powiązane, zgodnie z definicją zawartą w nin. 
Kodeksie.   
 
3. Zanim osoby podlegające nin. Kodeksowi zostaną wybrane, nominowane lub zatrudnione, 
powinny wyjawić wszystkie relacje lub interesy, które mogą doprowadzić do powstania konfliktu 
interesów w kontekście pełnienia przez nich nowych funkcji. 
 
4. Osoby, do których stosuje się postanowienia nin. Kodeksu nie mogą wykonywać swoich 
obowiązków (w szczególności przez przygotowanie lub uczestnictwo w podejmowaniu decyzji) w 
sytuacjach, w których istnieje ryzyko, że konflikt interesów może wpływać na realizację ich funkcji 
w polskiej piłce nożnej. W takim przypadku, konflikt interesów musi być natychmiast ujawniony i 
zgłoszony organizacji, na rzecz której osoba podlegająca Kodeksowi świadczy swoje funkcje.  
 
Art.29 - Dyskryminacja i zniesławienie   
 
1. Osoby, do których stosuje się postanowienia nin. Kodeksu nie mogą w żadnym przypadku 
naruszać godności lub integralności kraju, jednostki lub grupy osób poprzez pogardliwe, 
dyskryminujące lub oszczercze słowa lub jakiekolwiek działania - w szczególności podejmowane - 
ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowe lub społeczne, płeć, język, 
religię, poglądy polityczne lub jakiekolwiek inne opinie, majątek, urodzenie, orientację seksualną 
lub jakikolwiek inny powód.   
 
2. Jest zabronione, aby osoby, co do których stosują się postanowienia niniejszego Kodeksu 
składały jakiekolwiek oświadczenia zniesławiające wobec PZPN, UEFA i FIFA i /lub jakiejkolwiek 
innej osoby podlegającej nin. Kodeksowi w kontekście wydarzeń dotyczących sportu piłki nożnej.  
 
Art.30 - Ochrona integralności fizycznej i psychicznej 
 
1.Osoby podlegające nin. Kodeksowi powinny chronić, szanować i przestrzegać integralność i 
godność osobistą innych osób. Szczególnej ochronie podlegają dzieci i młodzież uprawiające sport 
piłki nożnej. 
 
2. Osoby, do których stosują się postanowienia nin. Kodeksu nie mogą używać obraźliwych gestów 
i słów w celu znieważania innych osób w jakikolwiek sposób, ani nakłaniać innych do nienawiści 
lub przemocy. 
 
3. Dręczenie jest zabronione. Przez dręczenie należy rozumieć systematyczne, wrogie i 
wielokrotne działania przez dłuższy okres czasu mające na celu odizolowanie lub wykluczenie 
danej osoby w drodze ostracyzmu lub umniejszenie godności danej osoby.  
 



3.Molestowanie seksualne jest zabronione.  
 
4. Groźby, obietnice korzyści i wymuszenia są szczególnie zabronione. 
 
Art. 30. – Zasady odpowiedzialności 
 
Zasady odpowiedzialności za naruszenie zasad etycznych, w tym w szczególności zasad 
określonych postanowieniami niniejszego Kodeksu Etycznego określa Regulamin Dyscyplinarny 
PZPN. 
 
 
II.Niniejszy Kodeks został przyjęty przez Zarząd PZPN w dniu 4 listopada 2020 roku.  
 
 
III. Kodeks Etyczny PZPN wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 
 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr IX/143 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   

w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Etyki i Fair Play PZPN, przyjętym Uchwałą nr 
II/48 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) w zw. z art. 66 § 2 pkt 6) i § 10 i 16 oraz art. 13 § 1 pkt f) Statutu 
PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Regulaminie Komisji ds. Etyki i Fair Play PZPN, przyjętym Uchwałą nr II/48 z dnia 29 listopada 
2016 roku Zarządu PZPN, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Preambuła do Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Fair Play w następującym brzmieniu:  
 

Regulamin Komisji ds. Fair Play 
 
Komisja d.s. Fair Play działa na podstawie art. 66 § 1 pkt 10 i § 3 oraz art. 13 § 1 pkt f) Statutu 
PZPN i niniejszego Regulaminu. 
 
2. W § 1 zdanie 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
   
Komisja d.s. Fair Play, zwana dalej Komisją, jest organem doradczym Zarządu PZPN powołanym 
do promowania kwestii etycznych w piłce nożnej, w tym związanych z zapewnieniem realizacji idei 
fair play oraz integralności i uczciwości rozgrywek sportowych, opartych na zasadzie równych 
szans konkurentów.   
 
3. W § 1 dodaje się nowe zdanie 4 w brzmieniu:  
 
- promowanie i interpretowanie zasad etycznego postępowania w piłce nożnej sformułowanych w 
Kodeksie Etycznym PZPN,   
 
4. W § 1 dodaje się nowe zdanie 5 w brzmieniu: 
 
 - promowanie zasady integralności rozgrywek piłkarskich w znaczeniu subiektywnym wiążącej się 
z zachowaniem w sporcie piłki nożnej podstawowych pojęć etycznych takich jak lojalność, prawość, 
szlachetność, uczciwość i zgodność z rzeczywistością, 
 
5. W § 1 dotychczasowe zdania 4-5 otrzymuje numerację zdania 6-7.    
 
6. W § 1 zdanie 6 skreśla się wyrazy „norm etyczno - moralnych lub”      
 
7. W § 15 zdanie 1 po wyrazach „przewinienia dyscyplinarnego” dodaje się wyrazy „lub etyczno-
moralnego”.  
 
II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
  



 
U.  nr II/48 z 29.11.2016 r. 
 
Zm. U. nr IX/143 z 4.11.2020 r. 
 

Uchwała nr II/48 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Etyki i Fair Play PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Fair Play w następującym brzmieniu:  
 

Regulamin Komisji ds. Fair Play 
 
Komisja d.s. Fair Play działa na podstawie art. 66 § 1 pkt 10 i § 3 oraz art. 13 § 1 pkt f) Statutu 
PZPN i niniejszego Regulaminu. 
 

 
§ 1 

Komisja d.s. Fair Play, zwana dalej Komisją, jest organem doradczym Zarządu PZPN 
powołanym do promowania kwestii etycznych w piłce nożnej, w tym związanych z 
zapewnieniem realizacji idei fair play oraz integralności i uczciwości rozgrywek sportowych, 
opartych na zasadzie równych szans konkurentów.   
Do zakresu kompetencji Komisji należy: 
-  proponowanie działań fair play oraz polityki fair play wobec wszystkich członków PZPN oraz osób 
związanych z piłką nożną, 
-   proponowanie kampanii public relations, mających na celu promowanie fair play w piłce nożnej, 
-   proponowanie Zarządowi PZPN kandydatur do nagrody Fair Play, 
- promowanie i interpretowanie zasad etycznego postępowania w piłce nożnej 
sformułowanych w Kodeksie Etycznym PZPN,   
- promowanie zasady integralności rozgrywek piłkarskich w znaczeniu subiektywnym 
wiążącej się z zachowaniem w sporcie piłki nożnej podstawowych pojęć etycznych takich 
jak lojalność, prawość, szlachetność, uczciwość i zgodność z rzeczywistością, 
-  rozpoznawanie zdarzeń z udziałem członków organów władzy, kontrolnych, jurysdykcyjnych, 
doradczych i Komisji PZPN, zawodników, trenerów, sędziów, menedżerów, członków sztabu 
medycznego i działaczy piłkarskich, a związanych z nieprzestrzeganiem zasad fair play, które 
wynikają z ich działalności w PZPN a nie dotyczą bezpośrednio naruszenia reguł gry w piłkę nożną,  
- opiniowanie, na wniosek Prezesa PZPN, możliwości zastosowania prawa łaski wobec 
prawomocnie ukaranych dyscyplinarnie osób fizycznych. 

 
§ 2 

W swej działalności Komisja współpracuje z Rzecznikiem ds. Etyki, Komisją Dyscyplinarną PZPN 
i innymi organami piłkarskimi.  
 

§ 3 
Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i 4 członków, 
powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN. Działalność Komisji równa jest kadencji 
Zarządu PZPN. 
 

§ 4 
Członkami Komisji mogą być osoby: 
- nie karane sądownie ani dyscyplinarnie, 
- cieszące się nienaganną opinią w środowisku piłkarskim,                   
- posiadające znaczną wiedzę piłkarską. 
 
 
 



 
§ 5 

Członkowie Komisji oraz jej osoby funkcyjne mogą zostać odwołani przez Zarząd PZPN w 
przypadku:                                                                                                                                                          
- osobistej rezygnacji, 
- dopuszczenia się rażącego zaniedbania swoich obowiązków lub popełnienie nieetycznego czynu,                                
- nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji,                                     
- uzasadnionego cofnięcia rekomendacji przez członka PZPN. 
 

§ 6 
Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy: 
- przygotowywanie posiedzeń Komisji (program, termin, powiadomienia, zaproszenia stron itp.),                                     
- przewodniczenie posiedzeniom Komisji,         
- czuwanie nad niezwłocznym wysyłaniem sporządzonych w Komisji dokumentów i ich 
podpisywanie,                                                                                                                                                         -
- reprezentowanie Komisji wobec władz i innych komórek organizacyjnych PZPN,                                                                         
- nadzorowanie  innych czynności związanych z bieżącą działalnością Komisji. 
 

§ 7 
W przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez przewodniczącego Komisji, obowiązki 
te wykonuje wiceprzewodniczący lub sekretarz. 
 

§ 8 
Sekretarz Generalny PZPN wyznacza spośród pracowników biura specjalną osobę, zwaną 
Administratorem, do prac w bieżącej obsłudze Komisji.  Administrator w szczególności wykonuje: 
- przygotowuje wraz z przewodniczącym i sekretarzem bieżące  posiedzenia Komisji,                                                      
- powiadamia uczestników o terminach i programie posiedzeń,                                                                                                                               
- odpowiada za bieżące sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,                                                                                                             
- odpowiada za całość dokumentacji związanej z działalnością Komisji,                                                                                         
- uaktualnia dane członków Komisji,                                                                                                                                                     
- funkcjonuje jako osoba kontaktowa dla członków Komisji,                                                                                                                      
- kontroluje zwrot kosztów podróży dla członków Komisji,                                                                                                                            
- wykonuje inne czynności zlecone przez przewodniczącego Komisji. 
 

§ 9 
Wszystkie dokumenty wytworzone i analizowane przez Komisje przeznaczone są do użytku 
służbowego. Członkowie Komisji mają obowiązek wykonywać powierzone zadania z wymaganym 
profesjonalizmem i starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 10 
1. Posiedzenie Komisji odbywa się raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący 
Komisji może wystąpić do Prezesa PZPN lub Wiceprezesa PZPN ds. Organizacyjno-Finansowych 
o zorganizowanie dodatkowego posiedzenia. 
2. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie PZPN, w Warszawie. 
3. Posiedzenia Komisji są niejawne, tym niemniej w każdym posiedzeniu ma prawo wziąć udział 
Prezes PZPN lub delegowany przez niego członek Zarządu PZPN. Przewodniczący Komisji ma 
prawo zaprosić na posiedzenie lub jego część każdą osobę, której obecność jest uzasadniona.     
 

§ 11 
Komisja wszczyna postępowanie na wniosek lub z urzędu. Wniosek może być złożony przez 
członków PZPN oraz przez wszystkie osoby związane organizacyjnie z piłką nożną. Wniosek 
winien mieć formę pisemną, zawierać szczegółowy opis zdarzenia i być czytelnie podpisany.   
 

§ 12 
W posiedzeniu rozpoznającym zdarzenie mają prawo wziąć udział zainteresowane strony i 
wypowiadać się we wszystkich kwestiach. Narada i głosowanie członków Komisji jest niejawne.       

 



 
§ 13 

Dla ważności decyzji niezbędny jest udział w posiedzeniu nie mniej niż połowy członków Komisji.   
Decyzje wymagają zwykłej większości głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest 
głos przewodniczącego posiedzenia.  Decyzje Komisji wraz z pisemnym uzasadnieniem są 
podpisywane przez dwie osoby spośród: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza 
Komisji. W usprawiedliwionych przypadkach możliwe jest zaniechanie sporządzania uzasadnienia 
decyzji   zgodnych z wnioskiem osoby przedstawiającej sprawę. Decyzje, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym wysyłane są niezwłocznie zainteresowanym, zaś decyzje z uzasadnieniem   są 
przesyłane nie później niż w terminie 21 dni od daty ich wydania.     

 
§ 14 

Członek Komisji powinien odmówić udziału w posiedzeniu, jeżeli uzna, iż nie może być bezstronny 
w rozpatrywanej sprawie. 
 

§ 15 
Po wysłuchaniu stron, dopatrując się w zdarzeniu znamion przewinienia dyscyplinarnego lub 
etyczno-moralnego Komisja przekazuje całość materiałów sprawy do właściwego organu 
dyscyplinarnego, z wnioskiem o wymierzenie kary dyscyplinarnej.  
Stwierdzając, iż zdarzenie cechuje znikoma szkodliwość lub nie zawiera ono znamion naruszenia 
norm etyczno-moralnych, Komisja może poprzestać na zwróceniu obwinionemu uwagi na 
niewłaściwość postępowania, zobowiązać do przeproszenia w stosownej formie pokrzywdzonego 
lub oddalić wniosek. 
 

§ 16 
Postanowienia Komisji, o których mowa w niniejszym Regulaminie, są niezaskarżalne.      
 

§ 17 
Prawo dokonywania zmian i interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 
§ 18 

Traci moc Uchwała nr II/29 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Etyki i Fair Play 
  

§ 19 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr IX/144 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   
w sprawie zmian w Regulaminie Rzecznika Etyki PZPN, przyjętym Uchwałą nr II/36 z dnia 

29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) i 19) w zw. z art. 59 § 3 i § 6 oraz art. 13 § 1 pkt f) Statutu PZPN 
postanawia się, co następuje: 
 
 
I.W Regulaminie Rzecznika Etyki PZPN, przyjętym Uchwałą nr II/36 z dnia 29 listopada 2016 roku 
Zarządu PZPN, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1 Par. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Rzecznik Etyki jest powoływany w celu podejmowania wszelkich działań dozwolonych przez prawo 
w celu zapewnienia przestrzegania przez członków PZPN i osoby podporządkowane przepisom 
PZPN zasad i postanowień Kodeksu Etycznego PZPN zorientowanego w szczególności na 
zagwarantowanie uczciwego współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair play, 
równych szans konkurentów i integralności rozgrywek sportowych.  
 
2. W par. 3 dodaje się nowy pkt 6 w następującym brzmieniu: 
  
6.składanie i popieranie wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sprawach 
przewinień wynikających z Kodeksu Etycznego PZPN oraz składania środków zaskarżenia od 
wydanych w nich orzeczeń.  
 
3. W par. 3 dotychczasowe pkt pkt 6-8 otrzymują odpowiednio numerację pkt pkt 7-9. 
 
4. W par. 6 po wyrażeniu „Komisją ds.” skreśla się wyraz „Etyki”. 
 
 
II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
  



 
U. nr II/36 z 29.11.2016 r. 
 
Zm. U. nr IX/144 z 4.11.2020 r. 

 
Uchwała nr II/36 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rzecznika Etyki PZPN 
 

Na podstawie art. art. 36 § 1 pkt 8) i 17) w zw. z art. 59 § 3 i § 5 Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 

 
Przyjmuje się Regulamin Rzecznika Etyki PZPN w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN RZECZNIKA ETYKI PZPN  
 

§ 1 
Rzecznik Etyki jest powoływany w celu podejmowania wszelkich działań dozwolonych przez 
prawo w celu zapewnienia przestrzegania przez członków PZPN i osoby podporządkowane 
przepisom PZPN zasad i postanowień Kodeksu Etycznego PZPN zorientowanego w 
szczególności na zagwarantowanie uczciwego współzawodnictwa sportowego opartego na 
zasadach fair play, równych szans konkurentów i integralności rozgrywek sportowych.  
 

§ 2 
W swojej działalności Rzecznik Etyki PZPN korzysta z pełnej niezależności i swobody 
postępowania, podlegając jedynie w sferze organizacyjnej Prezesowi PZPN. 
 
 

§ 3 
Do szczegółowych kompetencji Rzecznika Etyki PZPN należy: 
 
1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Piłkarskiego Kodeksu Etycznego PZPN przez 

członków PZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, pośredników transakcyjnych, 
licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów  
i działaczy piłkarskich, 

2. podejmowanie - we współdziałaniu ze statutowymi organami PZPN i właściwymi jednostkami 
organizacyjnymi Biura Związku – działań zmierzających do upowszechniania etycznych zasad 
postępowania we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej,  

3. inspirowanie, zachęcanie i kształtowanie rozwiązań formułujących wzorce pożądanych 
zachowań we wszystkich środowiskach piłkarskich, 

4. przekazywanie do poszczególnych środowisk piłkarskich zaleceń, informacji  
i materiałów promujących wartości etyczne futbolu oraz zasady fair play i uczciwej rywalizacji 
sportowej w piłce nożnej, 

5. napiętnowanie wszelkich zjawisk korupcjogennych i innych form oszustwa sportowego w piłce 
nożnej, 

6. składanie i popieranie wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w 
sprawach przewinień wynikających z Kodeksu Etycznego PZPN oraz składania środków 
zaskarżenia od wydanych w nich orzeczeń,  

7. w razie potrzeby, występowanie za pośrednictwem Prezesa PZPN lub upoważnionej przez 
niego osoby do organów prokuratury i policji prowadzących postępowania przygotowawcze w 
sprawach dot. negatywnych zjawisk zachodzących w polskiej piłce nożnej, w szczególności 
związanych z rozgrywkami piłkarskimi oraz dotyczącymi ich zakładami wzajemnymi i 
bukmacherskimi, 

8. przyjmowanie - osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej przez Prezesa PZPN osoby – 
oświadczeń i wyjaśnień od osób ze środowiska piłkarskiego w Polsce, którym zależy na 
wyeliminowaniu patologicznych zjawisk w polskiej piłce nożnej, 

9. formułowanie wniosków do Zarządu PZPN mających na celu wprowadzenie przepisów 
wewnątrzzwiązkowych eliminujących negatywne zjawiska w polskim futbolu. 



 
 

§ 4 
Każda osoba będąca członkiem PZPN w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
obowiązana jest udzielić Rzecznikowi Etyki PZPN, na jego żądanie lub osoby wyznaczonej przez 
Prezesa PZPN – pisemnych wyjaśnień dotyczących postawionego zarzutu naruszenia norm 
etyczno – moralnych w sferze piłki nożnej. 
 

§ 5 
Działalność Rzecznika Etyki PZPN zabezpiecza od strony techniczno - organizacyjnej Biuro PZPN. 
 

§ 6 
Rzecznik Etyki PZPN ściśle współpracuje z Rzecznikiem Dyscyplinarnym, Komisją ds. Fair Play 
oraz z rzecznikami etyki wojewódzkich związków piłki nożnej, a także korzysta z pomocy 
prawników działających tak w ramach Związku, jak i poza jego strukturami. 
 

§ 7 
Rzecznik Etyki PZPN ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu PZPN  
i innych statutowych organów PZPN. 
 

§ 8 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§ 9 
Traci moc Uchwała nr I/12 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rzecznika Etyki PZPN. 
 

§ 10 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 
  



 
 

145 
Uchwała nr IX/145 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zmian w Regulaminie działania Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN, przyjętym 
Uchwałą nr II/35 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) i 19) w zw. z art. 59 § 2 i § 6 oraz art. 13 § 1 pkt f) Statutu PZPN 
postanawia się, co następuje: 
 
 
I.W Regulaminie działania Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN, przyjętym Uchwałą nr II/35 z dnia 
29 listopada 2016 roku Zarządu PZPN, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.W par. 1 dodaje się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu: 
 
2. Rzecznik dyscyplinarny jest powoływany w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających, 
składania i udzielania poparcia dla wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w 
sprawach przewinień dyscyplinarnych oraz odwołań od decyzji organów dyscyplinarnych PZPN 
wydanych odnośnie tych przewinień w związku z ich popełnieniem na wszystkich poziomach 
rozgrywek, w szczególności w zakresie korupcji, dopingu, niedozwolonych zakładów 
bukmacherskich oraz rażących przypadków rasizmu i chuligaństwa związanych z meczami piłki 
nożnej. 
 
 
II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

  



U. nr II/35 z 29.11.2016 r. 
 
Zm. U. nr IX/145 z 4.11.2020 r. 

 
 

Uchwała nr II/35 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) i 17) w zw. z art. 59 § 2 i § 5 Statutu PZPN postanawia się co 
następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin działania Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
następującym brzmieniu:  
 

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO PZPN 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1.W ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej działa Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, zwany dalej Rzecznikiem, powoływany i odwoływany przez Zarząd PZPN. 
2. Rzecznik dyscyplinarny jest powoływany w celu prowadzenia postępowań 
wyjaśniających, składania i udzielania poparcia dla wniosków o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego w sprawach przewinień dyscyplinarnych oraz odwołań od decyzji organów 
dyscyplinarnych PZPN wydanych odnośnie tych przewinień w związku z ich popełnieniem 
na wszystkich poziomach rozgrywek, w szczególności w zakresie korupcji, dopingu, 
niedozwolonych zakładów bukmacherskich oraz rażących przypadków rasizmu i 
chuligaństwa związanych z meczami piłki nożnej. 
 

§ 2 
Funkcję Rzecznika powinna wykonywać osoba o wykształceniu prawniczym i nieposzlakowanej 
opinii.  

§ 3 
Bieżący nadzór nad działalnością Rzecznika sprawuje Prezes PZPN lub wyznaczony przez niego 
jeden z Wiceprezesów PZPN. 

§ 4 
1. Rzecznik działa na wszystkich szczeblach rozgrywek prowadzonych przez PZPN, Ekstraklasę 
SA, wojewódzkie związki piłki nożnej i podległe im struktury w sprawach: 

- korupcji; 
- dopingu; 
- nieuczciwych zakładów bukmacherskich; 
- rażących przypadków rasizmu i ksenofobii; 
- rażących przypadków chuligaństwa 

związanych z meczami piłki nożnej. 
2. Prezes PZPN może powierzyć Rzecznikowi do nadzorowania sprawy dotyczące dyscypliny 
związkowej, przez którą rozumiane jest przestrzeganie przepisów i norm etyczno-moralnych 
wynikających ze statutów, regulaminów oraz innych postanowień FIFA, UEFA oraz PZPN.  
 

§ 5 
Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązana jest niezwłocznie – w 
pierwszym roboczym dniu po rozegranym meczu – przesłać Rzecznikowi kopie raportów delegata 
lub obserwatora, w którym opisano każde zdarzenie o charakterze chuligańskim, rasistowskim lub 
ksenofobicznym zaistniałym na meczach z udziałem drużyn Ekstraklasy, I lub II ligi. 
 

§ 6 
Organy dyscyplinarne wojewódzkich związków piłki nożnej zobowiązane są do niezwłocznego 
powiadomienia Rzecznika o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego o każdym zdarzeniu 



opisanym w § 4. Rzecznik uprawniony jest do wskazywania organowi dyscyplinarnemu 
konieczności przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego dotyczącego zdarzenia 
określonego w § 4. 
Rzecznik podejmuje decyzje o przejęciu sprawy do własnego prowadzenia lub pozostawieniu jej 
do dalszego prowadzenia właściwemu miejscowo organowi dyscyplinarnemu, o czym niezwłocznie 
powiadamia wojewódzki związek piłki nożnej.  
 

§ 7 
1. Wszystkie komórki organizacyjne PZPN, Ekstraklasy SA, związków piłki nożnej i klubów są 
zobowiązane do udzielania natychmiastowej i wszechstronnej pomocy Rzecznikowi w sprawach, 
o których mowa § 4. 
2. Za niedopełnienie obowiązków opisanych w ust. 1. wobec winnych mogą być wymierzone kary 
dyscyplinarne. 
 

§ 8 
W przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia przestępstwa korupcji związanego z 
piłką nożną, Rzecznik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym właściwe 
miejscowo do stwierdzonego przestępstwa organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 
 

II POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE 
 

§ 9 
W przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego popełnienie przewinienia dyscyplinarnego 
wymienionego w § 4 – Rzecznik niezwłocznie przeprowadza postępowanie wyjaśniające w tej 
sprawie.  

§ 10 
W toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik dąży do ustalenia stanu faktycznego poprzez 
użycie wszelkich dostępnych mu środków dowodowych, a m.in. raportów delegata, sędziego 
zawodów i obserwatora, rozmów ze świadkami zdarzeń, ustaleń medialnych, rozmów z osobami 
odpowiedzialnymi za niedopuszczenie do zdarzeń, wykorzystanie ustaleń organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości, raportów wyspecjalizowanych instytucji, ustaleń firm bukmacherskich, 
rozmów ze sprawcami przewinień itp.  
 

§ 11 
1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Rzecznik przedstawia zebrane 
materiały wraz z wnioskiem o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego lub o odmowę wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego do właściwego do wydania orzeczenia organu dyscyplinarnego. Do 
wniosku o wszczęcie winno być dołączone stanowisko Rzecznika z propozycją wysokości kary.  
2. Rzecznik ma prawo wzięcia udziału w posiedzeniu właściwego organu dyscyplinarnego, celem 
przedstawienia zasadności swojego wniosku.  
 

§ 12 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik ma prawo do korzystania przy czynnościach 
opisanych w § 10 z pomocy innych dobranych przez siebie osób.  
Powyższe nie dotyczy decyzji opisanej w § 11. 
 

§ 13 
1. W sytuacjach nadzwyczajnych, nie cierpiących zwłoki, gdy wymaga tego dobro sportu, a 
zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa, Rzecznik ma prawo zastosować środek 
zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach: 

a) zawodnika – do uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, 
b) klubu – do uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich,  
c) trenera – do prowadzenia drużyny w czasie meczów pucharowych i mistrzowskich, 
d) działacza klubowego – do oficjalnego reprezentowania klubu, 
e) działacza związkowego – do sprawowania funkcji w PZPN i związku piłki nożnej, 
f) sędziego – do prowadzenia zawodów piłkarskich, 
g) obserwatora i delegata – do prowadzenia obserwacji i innej działalności obserwacyjnej 



i kwalifikacyjnej. 
2. Okres zastosowania środka zapobiegawczego, o którym mowa w ust. 1, trwa do czasu 
pierwszego posiedzenia właściwego organu dyscyplinarnego poświęconego rozpatrzeniu tej 
sprawy.  
3. Podmiotowi, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy, przysługuje prawo złożenia 
zażalenia na tę decyzję w terminie 3 dni od jego zastosowania. Zażalenie składa się do Komisji 
Dyscyplinarnej PZPN za pośrednictwem Rzecznika.  
 

§ 14 
1. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik ustali okoliczności uzasadniające 
popełnienie przewinienia dyscyplinarnego innego niż opisanego w § 4, może kontynuować 
prowadzenie postępowania wyjaśniającego również w tej sprawie lub wyłączyć materiały i 
powiadomić o powyższym właściwy do orzekania organ dyscyplinarny. 
2. W przypadku kontynuowania prowadzenia postępowania wyjaśniającego, przepisy § 10, § 11, § 
12 i § 13 stosuje się odpowiednio.  
 

III POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE 
 

§ 15 
1. W sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii, jeżeli okoliczności zdarzenia nie budzą 
wątpliwości i nie wymagają zbierania dodatkowych dowodów, informacji lub wyjaśnień 
obwinionego, Rzecznik niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim zdarzeniu zwraca się 
pisemnie do obwinionego podmiotu z propozycją wymierzenia konkretnej kary dyscyplinarnej 
(zasadniczej i dodatkowej), zakreślając 24- godzinny termin na pisemną odmowę. Brak negatywnej 
pisemnej odpowiedzi w ww. zakreślonym terminie uznaje się za zgodę obwinionego na dobrowolne 
poddanie się tej karze. 
2. W sytuacji opisanej w ust.1. Rzecznik, w terminie 24-godzin po uzyskaniu zgody obwinionego 
na zaproponowaną karę, przedstawia właściwemu do wydania orzeczenia organowi 
dyscyplinarnemu wniosek o wydanie orzeczenia orzekającego konkretną uzgodnioną karę bez 
przeprowadzenia postępowania. 
 

§ 16 
Organ dyscyplinarny jest związany wnioskami o ukaranie uzgodnionymi przez Rzecznika z 
obwinionym i nie może ich zmienić, chyba że wniosek postuluje karę nie przewidzianą za 
popełnienie konkretnie zarzucanego czynu lub wykracza poza zakres przewidziany w Regulaminie 
Dyscyplinarnym. 

 
§ 17 

Od orzeczenia uwzględniającego uzgodniony wniosek o ukaranie odwołanie nie przysługuje. 
 

§ 18 
W przypadku braku porozumienia pomiędzy Rzecznikiem a obwinionym podmiotem co do 
wysokości kary dyscyplinarnej, Rzecznik przedstawia całość materiałów właściwemu do wydania 
orzeczenia organowi dyscyplinarnemu. W takim przypadku organ dyscyplinarny nie jest związany 
stanowiskiem stron i wydaje orzeczenie zgodnie z własną oceną. 
 

§ 19 
W sytuacji opisanej w § 18 uprawnienie z § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
 

IV POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 
 

§ 20 
W sytuacji opisanej w § 11 właściwy organ dyscyplinarny niezwłocznie doręcza Rzecznikowi 
zapadłe w tej sprawie orzeczenie wraz z uzasadnieniem. 
 
 
 



 
§ 21 

1. Niezależnie od sytuacji opisanej w § 20 wszystkie organy dyscyplinarne (również kluby) na 
wszystkich szczeblach rozgrywek mają obowiązek niezwłocznego nadesłania w dowolnej formule 
(np. fax, elektroniczne nośniki przekazu) do Rzecznika wydanych przez siebie orzeczeń wraz z 
uzasadnieniami – zarówno w I jak w II instancji – dotyczących przewinień opisanych w § 4. W 
orzeczeniach wydanych w I instancji winno znaleźć się pouczenie o przysługującym również 
Rzecznikowi Dyscyplinarnemu PZPN prawie złożenia odwołania.  
2. W przypadku nie korzystania z prawa do złożenia odwołania, Rzecznik winien niezwłocznie 
powiadomić organ dyscyplinarny o swojej decyzji.  
3. Za niedopełnienie obowiązku wymienionego w ust.1 wobec winnych mogą być wymierzone kary 
dyscyplinarne.  

 
§ 22 

Stwierdzając w orzeczeniach dyscyplinarnych I instancji naruszenie prawa związkowego, 
naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy lub 
niewspółmierność orzeczonej kary do przypisanego przewinienia dyscyplinarnego, Rzecznikowi 
przysługuje prawo złożenia na piśmie odwołania wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od 
otrzymania skarżonego orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał 
zaskarżone orzeczenie.  
 

§ 23 
Odwołanie powinno zawierać: 

a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, ze wskazaniem, czy jest 
zaskarżone w całości czy w części, 

b) zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem, 
c) wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądania, 
d) powołanie, w razie potrzeby nowych faktów i dowodów wraz z uzasadnieniem braku 

możliwości ich przedstawienia przed organem I instancji. 
 

§ 24 
1. Składając odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego Rzecznik może wnosić do organu 
dyscyplinarnego II instancji o: 

- zmianę zaskarżonego orzeczenia co do kwalifikacji prawnej, lub wysokości   orzeczonej 
kary zasadniczej lub dodatkowej,  

- uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia 
przez organ I instancji. 

2. Odwołanie może być również złożone na korzyść ukaranego. 
 

§ 25 
Rozpoznawanie odwołania Rzecznika na każdym szczeblu jest zwolnione od obowiązku złożenia 
kaucji pieniężnej. 
 

§ 26 
W toku postępowania odwoławczego § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
 

V POSTĘPOWANIE KASACYJNE 
 

 § 27 
Stwierdzając w orzeczeniu dyscyplinarnym wydanym w II instancji rażące naruszenie prawa 
związkowego poprzez błędną jego wykładnię, niewłaściwe zastosowanie lub brak zastosowania 
względnie naruszenie przepisów postępowania związkowego, jeżeli uchybienia te mogły mieć 
istotny wpływ dla rozstrzygnięcia sprawy, Rzecznikowi przysługuje prawo do złożenia na piśmie do 
Najwyższej Komisji Odwoławczej kasacji w terminie 30 dni od otrzymania skarżonego orzeczenia 
II instancji.  
 

§ 28 



Kasacja powinna zawierać: 
a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, ze wskazaniem, czy jest ono 

zaskarżone w całości czy w części, 
b) przytoczenie zarzutów kasacyjnych i ich uzasadnienie, 
c) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądania uchylenia. 

 
§ 29 

Rozpoznawanie kasacji Rzecznika jest zwolnione od obowiązku złożenia kaucji pieniężnej. 
 
 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 30 
W procesie realizacji swych obowiązków Rzecznik jest niezależny i samodzielny. 
 

§ 31 
Działalność Rzecznika od strony techniczno-organizacyjnej zabezpiecza Biuro PZPN.  
 

§ 32 
Rzecznik ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu PZPN i innych organów statutowych 
PZPN. 
 

§ 33 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywanie jego zmian przysługuje Zarządowi 
PZPN.  
 

§ 34 
Traci moc Uchwała nr I/10 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN. 
 

§ 35 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
  



 
 

146 
Uchwała Deregulacyjna nr IX/146 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej o zmianie niektórych Uchwał PZPN w związku z zapewnieniem stosowania 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) 
 

ROZDZIAŁ I  
 

§ 1 

Cel Uchwały 

1. Niniejsza uchwała służy stosowaniu przepisów 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 (RODO) 

w poszczególnych Uchwałach Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

2. Uchwała dokonuje nowelizacji 10 uchwał PZPN celem uregulowania zawartych w nich 

zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wynikających  

z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

3. Zasadnicze zmiany w poszczególnych uchwałach mają na celu: 

1) określenie obowiązków informacyjnych, jakie ciążą na administratorze (zobowiązanie 

administratora do zrealizowania obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 

14 RODO);  

2) określenie możliwości wystąpienia z żądaniem ograniczenia przez administratora 

przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), oraz skutków z tego wynikających 

względem przetwarzanych danych; 

3) wskazanie ograniczeń w zakresie uzyskania prawa dostępu do danych osobie, której 

dane dotyczą (art. 15 RODO);  

4) uregulowanie dopuszczalności wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych (art. 21 RODO); 

5) określenie celu w jakim zakres danych osobowych jest przetwarzany; 

6) określenie przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty 

dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność  

i przejrzystość”) (art. 5 pkt. 1 lit a) RODO); 

7)  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach  

i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do 

celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub 

historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za 

niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”) (art. 5 pkt. 1 lit b) RODO); 

8) wskazanie, że przetwarzanie danych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do 

tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”) (art. 

5 pkt. 1 lit c) RODO); 

9) wskazanie, iż przetwarzanie danych powinno być prawidłowe i w razie potrzeby 

uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są 

nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte 

lub sprostowane („prawidłowość”) (art. 5 pkt. 1 lit d) RODO); 

10) wskazanie iż dane powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację 

osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w 

których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres 

dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie 

https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/a/wniosek-o-sprostowanie-danych-osobowych


publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych 

na mocy art. 89 ust. 1,  

z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne wymagane na mocy ogólnego rozporządzenia w celu ochrony praw i 

wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”) (art. 5 pkt. 1 lit 

e) RODO); 

11) przetwarzanie danych w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo,  

w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich 

środków technicznych lub organizacyjnych („integralność  

i poufność”) (art. 5 pkt. 1 lit f) RODO); 

12) uregulowanie problematyki zabezpieczenia i środków ochrony przetwarzanych danych 

osobowych;  

13) uregulowanie sposobów przetwarzania przez określone podmioty tzw. danych 

wrażliwych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących  

i naruszeń prawa;  

4. Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i musi być  

w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”) (art. 5 pkt. 2 RODO).  

 
§ 2 

               Zestawienie Uchwał objętych deregulacją 
 

1. Niniejsza uchwała służy stosowaniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).  

2. Niniejszą uchwałą deregulacyjną zmienia się zapisy następujących uchwał:  

1) Uchwałę nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie z 

Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA, z 

późniejszymi zmianami. 

2) Uchwałę 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, z późniejszymi zmianami. 

3) Uchwałę nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, z późniejszymi zmianami. 

4) Uchwałę nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, z późniejszymi 

zmianami. 

5) Uchwałę nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym,  

a trenerem piłki nożnej, z późniejszymi zmianami. 

6) Uchwałę nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich, z późniejszymi zmianami. 

7) Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej 

z późniejszymi zmianami. 

8) Uchwała nr VI/171 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Członek Honorowy 

Polskiego Związku Piłki Nożnej”, z późniejszymi zmianami. 

https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/a/zasada-rozliczalnosci-wedlug-rodo


9) Uchwała nr VI/175 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Diamentowego Odznaczenia 

PZPN, z późniejszymi zmianami. 

10) Uchwała nr VI/173 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania przez Zarząd PZPN odznak 

i wyróżnień, z późniejszymi zmianami. 

 
ROZDZIAŁ II  

 
§ 3 

 
W Uchwale nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej zgodnie  
z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA wprowadza się 
zmiany:  
 

1) W § 1 dodaje się nowy punkt 6.1, w następującym brzmieniu: Uczestnicy 

kursów trenerskich organizowanych na zasadach określonych  

w niniejszej uchwale otrzymują dyplom i licencje. Zakres publikowanych danych 

osobowych na dyplomie oraz licencji musi być adekwatny, stosowny oraz 

ograniczony do tego, co niezbędne do celów ich przetwarzania, zgodnie z art. 5 

pkt. 1 lit c) RODO - „minimalizacja danych”. 

 
2) W § 1 punkt 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: W przypadku 

niezaliczenia egzaminów końcowych kursu, kandydat musi ponownie ukończyć 

kurs. Dane osobowe kandydata, w tym informacje, o niezaliczeniu egzaminów 

końcowych do czasu ponownego przystąpienia i ukończenia kursu przez 

kandydata, będą przetwarzane i zabezpieczone w systemie Extranet24 Polskiego 

Związku Piłki Nożnej, jako Administratora. Na podstawie Art. 32 RODO, 

Administrator systemu wdroży odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka  

w zakresie przetwarzania danych osób aplikujących i uczestniczących  

w kursach trenerskich.  

 
3) W § 2 dodaje się nowy punkt 5, w następującym brzmieniu: Członkom Komisji 

Technicznej PZPN oraz działającym w jej ramach członkom Zespołu Kształcenia i 

Licencjonowania Trenerów PZPN, oraz osobom wyznaczanym do 

przeprowadzania hospitacji  i innym osobom sprawującym nadzór nad realizacją 

kursów trenerskich, zostaną nadane upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych, lub stosownie do formy współpracy z tymi osobami (forma umowy) 

zawarte zostaną umowy powierzenia przez Administratorów tj. Polski Związek Piłki 

Nożnej lub właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, zgodnie  

z zasadami obowiązującymi u Administratorów w zakresie nadawania upoważnień 

lub powierzania danych osobowych do przetwarzania.  

 
4) W § 3 dodaje się nowy punkt 3.1, w następującym brzmieniu: Dla potrzeb 

uzyskania statusu kwalifikowanego Trenera Edukatora, przetwarzane są dane 

osobowe, o których mowa w pkt. 3 a-e) niniejszego paragrafu. Zgodnie  

z art. 5 ust. 1 lit f) RODO, ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a ich 

przetwarzanie musi być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co 

niezbędne dla celów, w których są przetwarzane. 

 



5) W § 3 dodaje się nowy punkt 3.2, w następującym brzmieniu: Adekwatnie do 

pkt. 3.1, zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stosuje się względem 

wykładowców nie posiadających wymaganych licencji UEFA  

i nieposiadających licencji Trenera Edukatora, gdzie na prowadzenie wykładów na 

kursach trenerskich PZPN udzieliła zezwolenia Komisja Techniczna PZPN na 

wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. 

 
6) W § 4 dodaje się nowy punkt 3, w następującym brzmieniu: Osoba ubiegająca 

się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego 

PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych 

osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 

niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje 

obowiązek informacyjny Art.13 RODO.  

 

7) W § 4 dodaje się nowy punkt 4, w następującym brzmieniu: Zawarte we 

wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane 

dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na 

podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. 

oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.  

 

8) W § 57 dodaje się pkt. IV do niniejszej uchwały w następującym brzmieniu: W 

przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 

1000). 

 

9) W § 57 dodaje się załącznik nr 6 do niniejszej uchwały: Wzór zgody   

oraz realizacja obowiązku informacyjnego Art. 13 i 14 RODO. 

 
§ 4 

 
W Uchwale 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 wprowadza się zmiany:  
 

1) W rozdziale III. dodaje się nowy Art. 7.1, w następującym brzmieniu:  

W zakresie przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, wstrzymania, 

zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez 

trenerów zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, 

Administrator bezpośrednio lub za pośrednictwem systemu informatycznego 

PZPN24, zbiera określony zestaw danych osobowych. Wskazany został on  

w Art. 6 i 7, niniejszego rozdziału. Trener w przedstawionym przez Administratora 

zakresie wyraża stosowne zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz 

akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO w pierwszym możliwym kontakcie 

z Administratorem, w tym podczas rejestracji i logowania się w systemie PZPN24.  

 

2) W rozdziale III. dodaje się nowy Art. 7.2, w następującym brzmieniu: PZPN 

jako Administrator, wypełnia obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 RODO. 



Informacje podawane są w przypadku zbierania danych od osoby, w sposób 

zwięzły, przejrzysty, zrozumiały, wyrażony w łatwo dostępnej formie, jasnym  

i prostym językiem, w rozsądnym terminie tj. po uzyskaniu danych osobowych 

najpóźniej w ciągu 30 dni, mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania 

danych osobowych, lub najpóźniej przy pierwszej komunikacji. Obowiązek 

informacyjny wypełniany jest bezpośrednio lub za pośrednictwem systemu 

informatycznego PZPN24. 

 

3) W rozdziale III. dodaje się nowy Art. 7.3, w następującym brzmieniu: Zawarte 

we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane 

dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na 

podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie  

z dnia 25 czerwca 2010 r. z zachowaniem postanowień Art. 9 ust. 2 lit. a) i b)  

i Art. 10 RODO.  

 

4) W rozdziale IV. dodaje się nowy Art. 17.1, w następującym brzmieniu:  

W nawiązaniu do Art. 14, rozdział IV w zakresie przyznawania, odmowy 

przyznania, przedłużania, licencji przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, na 

podstawie decyzji właściwego organu ds. licencjonowania trenerów, w sprawach 

dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych adekwatnie stosuje się 

zapisy Art. 7.1, 7.2, 7.3 niniejszej Uchwały. 

 

5) Dodaje się nowy pkt. III do niniejszej uchwały w następującym brzmieniu:  

W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 

1000). 

 
6)  Punkt III w następującym brzmieniu, kolejno otrzymuje numer IV: Niniejsza 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 

2017 roku.  

§ 5 

 

W Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną wprowadza się zmiany:  

 
1) W § 3 dodaje się nowy punkt 5, w następującym brzmieniu: Każdorazowo 

odebranie zgody od rodziców lub opiekunów prawnych osoby małoletniej powinno 

odbywać się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych musi zostać wyrażona w taki sposób, aby język informowania był dla 

wszystkich użytkowników zrozumiały i czytelny. Zebranie danych szczególnych 

kategorii w tym danych związanych ze stanem zdrowia reguluje art. 9 ust. 2 lit a  

i b) RODO. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 
2) W § 3 dodaje się nowy punkt 6, w następującym brzmieniu: Względem osób,  

o których mowa w § 3, Administrator wypełnia obowiązek informacyjny zgodnie  

z Art. 13 RODO. Informacja ta powinna zostać przekazana na piśmie lub w formie 

elektronicznej, w dedykowanym systemie Extranet. Klauzula informacyjna musi być: 



zwięzła, przejrzysta, zrozumiała, wyrażona w łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym 

językiem. Wzór Klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
3) W § 5 dodaje się nowy punkt 4, w następującym brzmieniu: Wzór 

sprawozdania/raportu sędziowskiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 

 

4) W § 7 dodaje się nowy punkt 13, w następującym brzmieniu: Wzór sprawozdania 

obserwatora lub innego przedstawiciela PZPN lub ZPN stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszej Uchwały. 

 

5) W § 23 dodaje się nowy punkt 6, w następującym brzmieniu: Zebranie danych 

szczególnych kategorii w tym danych związanych ze stanem zdrowia regulują przepisy 

szczególne, o których mowa w § 23 pkt. 5, oraz przepisy Art. 9 ust. 2 lit. a) i b) RODO.  

 

6) W § 24 dodaje się nowy punkt 3, w następującym brzmieniu: Dane osobowe 

zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane w formie umożliwiającej 

identyfikację osoby, której dane dotyczą, możliwe jest przez okres nie dłuższy, niż jest 

to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Szczegółowe regulacje 

przewidziane są Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w 

sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania (Dz. U. z 2015 poz. 2069), oraz Ustawą z dnia  

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.0.1318). 

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną 

przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej 

ostatniego wpisu. 

 

7) § 34 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Niniejsze przepisy stosuje się 

odpowiednio do wszystkich rozgrywek, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 
 

8) W § 36 dodaje się następujące załączniki do niniejszej uchwały:  

załącznik nr 1 – wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych osoby małoletniej. 
załącznik nr 2 - wzór Klauzuli informacyjnej Art. 13 RODO dla osoby, której dane są 
przetwarzane, także dla rodziców lub opiekunów prawnych osoby małoletniej. 
załącznik nr 3 – wzór sprawozdania/raportu sędziowskiego. 
załącznik nr 4 – wzór sprawozdania obserwatora lub innego przedstawiciela PZPN lub 
ZPN. 
 

§ 6 

 

W Uchwale nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi wprowadza się zmiany:  

 

1) W Art. 4 dodaje się nowy punkt 11, w następującym brzmieniu: Dane osobowe 

Pośrednika zarejestrowanego i zweryfikowanego w Systemie rejestracyjnym PZPN 

przetwarzane są przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b) tj. przetwarzanie 



jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  

 

2) W Art. 4 dodaje się nowy punkt 12, w następującym brzmieniu: PZPN jako 

Administrator, wypełnia obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 RODO. Informacje 

podawane są w przypadku zbierania danych od osoby, w sposób zwięzły, przejrzysty, 

zrozumiały, wyrażony w łatwo dostępnej formie, jasnym  

i prostym językiem, w rozsądnym terminie tj. po uzyskaniu danych osobowych 

najpóźniej w ciągu 30 dni, mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania 

danych osobowych, lub najpóźniej przy pierwszej komunikacji z taką osobą. Obowiązek 

informacyjny wypełniany jest bezpośrednio lub za pośrednictwem systemu 

rejestracyjnego PZPN.   

 

3) W Art. 4 dodaje się nowy punkt 13, w następującym brzmieniu: Dane osobowe 

szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących  

i czynów zabronionych przetwarzane są z zachowaniem postanowień Art. 9 ust. 2 lit. 

a) i b) i Art. 10 RODO. 

 

4) W Art. 6 dodaje się nowy punkt 5, w następującym brzmieniu: Wzór zapisu  

w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 

informacyjnego Art. 13 RODO do umowy pośrednictwa, zawiera załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

 

5) W Art. 6 dodaje się nowy punkt 6, w następującym brzmieniu: Wzór zapisu  

w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 

informacyjnego Art. 13 RODO do umowy pośrednictwa dla zawodnika 

niepełnoletniego, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

6) W Art. 6 dodaje się nowy punkt 7, w następującym brzmieniu: Wzór zapisu  

w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 

informacyjnego Art. 13 RODO do kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, 

zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

7) W Art. 6 dodaje się nowy punkt 8, w następującym brzmieniu: Wzór zapisu  

w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 

informacyjnego Art. 13 RODO do umowy transferowej zawiera załącznik nr 6 do 

niniejszej uchwały. 

 

8) Art. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

1. Do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, celem wykonania obowiązującej 

między Stronami umowy oraz za zgodą Pośrednika tj. Art. 6 ust. 1 lit. a) i b) z 

zachowaniem zasady minimalizacji danych tj. art. 5 ust. 1 lit c) RODO, PZPN 

opublikuje na swojej stronie internetowej listę Pośredników. 

2. Zakres publikowanych danych obejmować będzie:  

1) informację o zarejestrowaniu w związku z czynnościami objętymi treścią 

niniejszej Uchwały oraz wszystkich transakcji, w których brali oni udział  

w ciągu ostatnich 12 miesięcy; 

2) łączną wysokość wynagrodzeń lub innych należności, jakie Zawodnicy  

i Kluby wypłacili Pośrednikom, w postaci kwoty łącznej wypłaconej przez 

wszystkich Zawodników wszystkim Pośrednikom oraz w postaci kwoty łącznej 

wypłaconej wszystkim Pośrednikom przez dany Klub.  



3. PZPN opublikuje w Systemie rejestracyjnym informacje o wszystkich podpisanych 

umowach oraz terminach ich obowiązywania. Informacje te będą udostępnione 

aktywnym użytkownikom Systemu rejestracyjnego.    

4. PZPN może udostępnić Zawodnikom lub Klubom, na ich wniosek, określone 

informacje z Systemu rejestracyjnego dotyczące Transakcji, w której Pośrednik brał 

udział, jeżeli przy ich wykorzystaniu mają być stwierdzone lub wyeliminowane 

nieprawidłowości dotyczące przeprowadzanych czynności objętych treścią 

niniejszej. Uchwały. Wnioskując Zawodnik lub Kluby zobowiązane są podać 

podstawę oraz cel dla którego wnoszą o udostępnienie wskazanych danych.  

 

9) Art. 11 pkt.  9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

1. W celu realizacji postanowień niniejszej Uchwały upoważnia się Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania założeń technicznych oraz 

wdrożenia i nadzorowania funkcjonowania Systemu Rejestracyjnego Pośredników 

umożliwiającego: 

1) rejestrację i weryfikację Pośredników zgodnie z zasadami określonymi  

w niniejszej Uchwale, z uwzględnieniem zasad ochrony danych,  

o których mowa w zapisach niniejszej Uchwały; 

2) rejestrację umów zawieranych przez Pośredników; 

3) publikację na stronach internetowych PZPN informacji o których mowa w 

art. 10 niniejszej uchwały; 

4) wykonywanie innych czynności umożliwiających realizację postanowień 

Uchwały. 

2. Weryfikacji merytorycznej złożonych dokumentów, dokonuje Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN we współpracy z Zespołem działającym  

w ramach Komisji Prawnej. 

3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych 

w strukturach Pośredników transakcyjnych PZPN, oraz ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, 

upoważniony przez Administratora do wdrożenia  

i nadzorowania funkcjonowania Systemu Rejestracyjnego Pośredników, 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN wdraża i nadzoruje odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 32 RODO, aby przetwarzanie w ramach 

Systemu Rejestracyjnego Pośredników odbywało się zgodnie  

z zasadami bezpieczeństwa, i aby móc to wykazać. Środki te są w miarę potrzeby 

poddawane przeglądom i uaktualniane. Realizując swoje obowiązki PZPN w tym 

zakresie współpracuje z procesorami, współadministratorami  

i osobami, których dane dotyczą, a także organem nadzorczym. 

 

10) W Art. 11 dodaje się nowy punkt 10, w następującym brzmieniu: W przypadku 

braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony   

w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 

1000). 

 



11) Załącznik nr 1, Deklaracja Pośrednika dla osoby fizycznej otrzymuje nowe 

brzmienie: W zakresie przetwarzania danych osobowych wraz ze stosownymi 

zgodami w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit a) i b) oraz realizacją obowiązku informacyjnego 

Art. 13 RODO.  

 

12) Załącznik nr 2, Deklaracja Pośrednika dla osoby prawnej lub innej jednostki 

organizacyjnej, otrzymuje nowe brzmienie: W zakresie przetwarzania danych 

osobowych wraz ze stosownymi zgodami w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit a) i b) oraz 

realizacją obowiązku informacyjnego Art. 13 RODO.  

 
§ 7 

 
W Uchwale nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej 
wprowadza się zmiany: 

 
1) W Art. 1 dodaje się nowy punkt 5, w następującym brzmieniu: Wzór zapisów 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w kontrakcie 

cywilnoprawnym amatorskim oraz profesjonalnym jako formy świadczenia usług 

trenerskich oraz wzór zapisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w 

związku ze świadczeniem umowy o pracę, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

 
2) Art. 7, ust. 1 punkt 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Udostępnianie 

wizerunku trenera na rzecz klubu utrwalonego w trakcie obowiązywania kontraktu 

trenerskiego, w sposób umożliwiający również marketingowe wykorzystywanie jego 

wizerunku w związku z rozgrywkami prowadzonymi przez PZPN oraz inne uprawnione 

podmioty, możliwe jest po odebraniu stosownej zgody na przetwarzanie danych w 

postaci wizerunku oraz danych dla celów reklamowych 

i marketingowych. Wzór stosownej zgody stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

 

3) W Art. 10 dodaje się nowy punkt 4, w następującym brzmieniu: Przy zawieraniu 

Profesjonalnego kontraktu trenerskiego będącego umową cywilnoprawną 

realizowanego w formie działalności gospodarczej, Strony dopełniają obowiązku 

podpisania klauzuli lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które 

mają zapewnić wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia 

ogólnego o ochronie danych (RODO), i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

Wzór umowy powierzenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

4) W Art. 14 dodaje się nowy punkt 1 g), w następującym brzmieniu: poprzez złożenie 

przez każdą ze Stron Oświadczenia o uchylaniu się lub nie stosowaniu przepisów o 

ochronie danych osobowych w ramach realizowanego kontraktu,  

w tym braku zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich 

zabezpieczania, do  których strona ma lub miała dostęp w związku z realizacją 

kontraktu, wykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z ich zakresem, 

braku ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 

zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem 

danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz 

nieuprawnionym przetwarzaniem. 

 
5) Art. 26, punkt 1 e) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  Poprzez złożenie przez 

każdą ze Stron Oświadczenia  o uchylaniu się lub nie stosowaniu przepisów o ochronie 

danych osobowych w ramach realizowanego kontraktu, w tym braku zachowania w 



tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, do  których strona ma 

lub miała dostęp w związku z realizacją kontraktu, wykorzystywania danych osobowych 

w celach niezgodnych z ich zakresem, braku ochrony danych osobowych przed 

przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych 

osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym 

dostępem do danych osobowych oraz nieuprawnionym przetwarzaniem. 

 

6) Art. 32 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: W sprawach nieunormowanych 

niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz/lub 

przepisy prawa pracy. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się 

odpowiednio:  

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 

7) Dodaje się nowy Art. 32.1, w następującym brzmieniu: Uwzględniając charakter, 

zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw 

lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie  

i wadze zagrożenia, Strony wdrażają odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne, zgodnie z art. 32 RODO, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z 

zasadami bezpieczeństwa, i aby móc to wykazać. Środki te są w miarę potrzeby 

poddawane przeglądom i uaktualniane. 

 

8) Załącznik nr 2 - formularz danych, otrzymuje nowe brzmienie: w zakresie realizacji 

obowiązku informacyjnego Art. 13 RODO, przez Administratora.  

 
§ 8 

 
W Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie licencji dla sędziów piłkarskich wprowadza się zmiany:  

 
1) W § 9 dodaje się nowy punkt 3, w następującym brzmieniu: 

Wojewódzki Związek Piłki Nożnej nadaje członkom Komisji Licencji Sędziowskich 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Może realizować to zgodnie ze 

wzorami w przyjętych u siebie politykach bezpieczeństwa ochrony danych osobowych 

lub zgodnie ze wzorem upoważnienia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

2) § 11 punkt 1, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Sędzia ubiegający się  

o przyznanie licencji składa Wniosek do Komisji Licencji Sędziowskich macierzystego 

ZPN. Wzór pisemnego wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i zawiera 

między innymi: 

a) imię i nazwisko, datę urodzenia, nr pesel oraz adres zamieszkania wnioskodawcy; 

b) określenie klasy rozgrywkowej, o jaką wnioskuje; 

c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 

z pełni praw publicznych; 

d) stosowne zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO; 

e) akceptację obowiązku informacyjnego zgodnego z Art. 13 RODO. 

 



3) § 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 

prowadzą ewidencję przyznanych licencji i publikują je na stronie internetowej. 

Umieszczenie sędziego na liście oznacza, że sędzia posiada ważną licencję  

w danym sezonie. W zakresie danych osobowych publikacja powinna zawierać 

wyłącznie: imię i nazwisko sędziego oraz miasto. W wyjątkowych sytuacjach 

dopuszczalna jest publikacja szerszego zakresu danych, jednakże ich przetwarzanie 

powinno się odbywać na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na innej 

uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem  

w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych, albo w innym akcie prawnym Unii lub w 

prawie państwa członkowskiego, o których mowa w rozporządzeniu. Zgodnie z 

postanowieniem Art. 5 ust. 1 RODO, zakres przetwarzanych danych powinien być 

adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne dla celów,  

w których są przetwarzane.  

 

4) § 21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Interpretacja niniejszej Uchwały 

przysługuje Zarządowi PZPN. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje 

się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 

§ 9 

 
W Uchwale nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej  

z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany:  

1) W § 8 dodaje się nowy punkt 5, w następującym brzmieniu: Zasady przetwarzania 

danych osobowych zawodników profesjonalnych, w tym zawodników niepełnoletnich, 

w szczególności dotyczące okresów w jakich dane osobowe zgodnie z Art. 17 RODO, 

powinny zostać usunięte po zakończeniu obowiązywania kontraktów zawodników w 

sektorze zawodowej piłki nożnej, reguluje odrębna uchwała Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej. Dotyczy także sytuacji, kiedy pomimo nie zawarcia kontraktu, o 

którym mowa powyżej, zawodnik jest uznawany za zawodnika profesjonalnego, jeżeli 

otrzymuje jakiekolwiek świadczenie, oprócz świadczeń określonych § 7 niniejszej 

Uchwały.  

 

2) W § 9 dodaje się nowy punkt 8, w następującym brzmieniu: Zasady przetwarzania 

danych osobowych zawodnika o statusie amatora, w tym zawodników niepełnoletnich, 

w szczególności dotyczące okresów w jakich dane osobowe zgodnie z Art. 17 RODO, 

powinny zostać usunięte po zakończeniu obowiązywania statusu zawodnika amatora 

lub po zwolnieniu zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu i potwierdzenie go w 

nowym klubie w okresach transferowych, reguluje odrębna uchwała Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej.  

 

3) § 16 punkt 1 b), otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Uzyska pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku, gdy nie ukończył 18 roku życia. Wzór 

pisemnej zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 



4) § 16 punkt 1 c), otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Zostanie zarejestrowany 

w systemie Extranet na podstawie właściwie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

 

5) § 16 punkt 3, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wymagane dokumenty Klub 

weryfikuje i przekazuje do właściwego Związku Piłki Nożnej celem potwierdzenia, na 

zasadach określonych przez ten Związek. 

 

6) § 16 punkt 4, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość informacji i danych osobowych podanych  

w złożonych dokumentach. 

 

7) Dodaje się nowy § 20.1, w następującym brzmieniu: Uwzględniając charakter, 

zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw 

lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie  

i wadze zagrożenia, Klub pozyskujący zawodnika, zgodnie z postanowieniami  

§ 18 niniejszej uchwały, przedkładając do właściwego Związku Piłki Nożnej dokumenty 

potwierdzające: 

1. Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 32 RODO, 

aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie  

z zasadami bezpieczeństwa, i aby móc to wykazać. Środki te są w miarę potrzeby 

poddawane przeglądom i uaktualniane. 

2. Uzyskuje stosowne zgody, w tym zgody wyrażone przez rodziców lub opiekunów 

prawnych zawodników niepełnoletnich, które reguluje Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

3. Informacje o karach dyscyplinarnych, które przetwarzane mogą być jedynie  

z zachowaniem postanowień Art. 9 ust. 2 lit. a) i b) i Art. 10 RODO. 

4. Realizuje obowiązek informacyjny względem osób, które są podmiotami 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 13 RODO.  

 
8) W § 29 dodaje się nowy punkt 6, w następującym brzmieniu: Organy właściwe do 

podejmowania decyzji w sprawach zmiany przynależności klubowej zawodników, o 

których mowa w § 29 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, uwzględniając charakter, zakres, 

kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie  

i wadze zagrożenia, wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie 

z art. 32 RODO, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 

i aby móc to wykazać. Środki te są w miarę potrzeby poddawane przeglądom i 

uaktualniane. 

 

9) W § 38 dodaje się nowy punkt 4, w następującym brzmieniu: W przypadku braku 

w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony  

w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 

 

 

 

 



§ 10 

 

Uchwała nr VI/171 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Członek Honorowy Polskiego Związku 

Piłki Nożnej”, z późniejszymi zmianami. 

 

1) Punkt 4, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: We wnioskach o przyznanie 

Tytułu Członka Honorowego należy szczegółowo i konkretnie opisać wymogi określone 

w pkt 2) lit. a), b) i c), ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez kandydata 

do Tytułu odznaczeń, odznak i innych wyróżnień sportowych. Wzór wniosku o 

przyznanie Tytułu Członka Honorowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2) Dodaje się nowy punkt 10, w następującym brzmieniu: Uwzględniając charakter, 

zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw 

lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, 

Komisja Odznaczeń PZPN w procesie przyznawania tytułu „Członek Honorowy PZPN” 

oraz przy prowadzeniu Rejestru przyznanych tytułów, wdraża odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 32 RODO, aby przetwarzanie danych 

osobowych odbywało się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, i aby móc to wykazać. 

Środki te są w miarę potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.  

 

3) Dodaje się nowy punkt 11, w następującym brzmieniu: Administrator  

w procesie przyznawania tytułów zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny 

względem osób, które są podmiotami przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Art. 

13 i 14 RODO. 

 

10) Dodaje się nowy punkt 12, w następującym brzmieniu: W przypadku braku  

w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony  

w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 

§ 11 

 

Uchwała nr VI/175 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Diamentowego Odznaczenia PZPN,  

z późniejszymi zmianami. 

 

1) § 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wnioski o przyznanie 

Diamentowego Odznaczenia PZPN należy szczegółowo opisać, zgodnie  

z kryteriami z §3 ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych odznaczeń, odznak i 

wyróżnień sportowych. Wzór wniosku o przyznanie Tytułu Członka Honorowego 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2) W § 5 dodaje się nowy ust. 4, w następującym brzmieniu: Jeśli wnioski dotyczą 

zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich, oraz innych osób 

fizycznych w związku ze znaczącymi zasługami tych osób w rozwoju  

i propagowaniu piłkarstwa polskiego, i tym samym zawierają dane osobowe, 



Administrator uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych 

osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia i wdraża odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne, zgodnie z art. 32 RODO, aby przetwarzanie danych osobowych 

odbywało się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, i aby móc to wykazać. Środki te są 

w miarę potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. 

 

3) W § 5 dodaje się nowy ust. 5, w następującym brzmieniu: Administrator  

w procesie przyznawania tytułów zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny 

względem osób, które są podmiotami przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 

13 i 14 RODO.  

 

4) W § 5 dodaje się nowy ust. 6, w następującym brzmieniu: W przypadku braku w 

niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony  

w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 

§ 12 

 

Uchwała nr VI/173 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania przez Zarząd PZPN odznak i wyróżnień, z 

późniejszymi zmianami. 

 

1) Punkt 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: We wnioskach  

o przyznanie jednej z ww. odznak lub wyróżnień należy szczegółowo opisać konkretne 

osiągnięcia sportowe, szkoleniowe oraz w działalności osób lub instytucji o 

uhonorowanie których się występuje. Należy także przedstawić informację dotyczącą 

posiadania odznaczeń i wyróżnień przyznanych danej osobie przez poszczególne 

Kluby, Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej lub PZPN. Wzór wniosku o przyznanie jednej 

z ww. odznak lub wyróżnień stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2) Dodaje się nowy punkt 10, w następującym brzmieniu: Administrator  

w procesie o przyznanie jednej z ww. odznak lub wyróżnień zobowiązany jest wypełnić 

obowiązek informacyjny względem osób, które są podmiotami przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z Art. 13 i 14 RODO. 

 

3) Dodaje się nowy punkt 11, w następującym brzmieniu: W przypadku braku  

w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony  

w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 



tj. U. nr V/75 z 25.05.2017 r. 

zm. U. nr IX/146 z 4.11.2020 r. 

 
 

Uchwała nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami 

Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA 

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

ROZDZIAŁ I 
 

§ 1 

Cel Uchwały 
 

1. Celem niniejszej uchwały jest prowadzenie w Polskim Związku Piłki Nożnej kursów kształcenia 

trenerów piłki nożnej w systemie organizacyjnym zgodnym z wymogami Konwencji UEFA o 

Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich oraz Karty Grassroots UEFA.  

 

2. Prowadzenie kursów kształcenia trenerów w ramach Programu Kształcenia Trenerów UEFA 

(zwanym dalej: PKT UEFA) oraz wydawanie dyplomów i licencji kategorii: UEFA PRO, UEFA 

ELITE YOUTH A, UEFA A, UEFA B+A, UEFA B i A ZINTEGROWANY, UEFA GOALKEEPER A, 

UEFA B, UEFA B WYRÓWNAWCZY, UEFA FUTSAL B, GOALKEEPER B, GRASROOTS C, 

FUTSAL C, GRASSROOTS D - przysługuje wyłącznie Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.     

 

3.  Mając na uwadze ust. 1 niniejszego paragrafu Polski Związek Piłki Nożnej może udzielić 

jednorazowej zgody na organizację kursu kształcenia trenerów: UEFA A, UEFA B i A 

ZINTEGROWANY, UEFA B, UEFA B WYRÓWNAWCZY, UEFA FUTSAL B, GOALKEEPER B,  

GRASROOTS C, FUTSAL C, GRASSROOTS D -  Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej  pod 

warunkiem, że pełny nadzór nad organizacją i realizacją programu w/w kursów przysługuje zgodnie 

z wymogami Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu  Kwalifikacji Trenerskich oraz niniejszej 

Uchwały - Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.   

 

4. WZPN-y mają obowiązek przygotowania i zarejestrowania w Extranet24 rocznego planu kursów.  

 

5.Co do zasady, wymagane jest, aby uczestnik był obecny na 100% zajęć kursu trenerskiego 

organizowanego na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Na pisemną i uzasadnioną prośbę 

organizator kursu może zezwolić uczestnikowi na odrobienie opuszczonych części kursu pod 

warunkiem, że łączna nieobecność nie przekracza 10%. Wszystkie opuszczone zajęcia muszą 

zostać odrobione w ciągu dwóch lat i nie mogą zostać rozdzielone na więcej niż jeden kurs 

dodatkowy. 

 

6. Dyplomy i licencje są wydawane bezpłatnie osobom, które ukończyły kurs oraz zdały egzamin 

końcowy na okres minimum 3 lat, do 31 grudnia danego roku.  

 

6.1. Uczestnicy kursów trenerskich organizowanych na zasadach określonych w niniejszej 
uchwale otrzymują dyplom i licencje. Zakres publikowanych danych osobowych na 
dyplomie oraz licencji musi być adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co 



niezbędne do celów ich przetwarzania, zgodnie z art. 5 pkt. 1 lit c) RODO - „minimalizacja 
danych”. 

7. Uczestnik, o którym mowa ust. 5, ma prawo do dwukrotnej poprawki egzaminu końcowego w 

przeciągu 2 lat od daty pierwotnego egzaminu końcowego. Koszt pierwszego egzaminu 

poprawkowego wynosi 5% opłaty za dany kurs, a drugiego 10% opłaty za kurs.     

 

8. W przypadku niezaliczenia egzaminów końcowych kursu, kandydat musi ponownie 

ukończyć kurs. Dane osobowe kandydata, w tym informacje, o niezaliczeniu egzaminów 

końcowych do czasu ponownego przystąpienia i ukończenia kursu przez kandydata, będą 

przetwarzane i zabezpieczone w systemie Extranet24 Polskiego Związku Piłki Nożnej, jako 

Administratora. Na podstawie Art. 32 RODO, Administrator systemu wdroży odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa adekwatny do 

ryzyka w zakresie przetwarzania danych osób aplikujących i uczestniczących w kursach 

trenerskich.  

 

9. Okres ważności licencji osoby, o której mowa w ust.6 biegnie od daty zakończenia kursu, w 

którym ta osoba uczestniczyła.  

 

10. Zasady odbywania stażów trenerskich określa każdorazowo organizator kursu.   

 

§ 2 

Nadzór organizacyjno-merytoryczny kursów kształcenia trenerów 
                                           
1.  Organem Polskiego Związku Piłki Nożnej nadzorującym program kształcenia trenerów i 

udzielającym zgody na organizację kursów kształcenia trenerów jest Komisja Techniczna PZPN 

oraz działający w jej ramach Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.  

 

2.  Nadzór nad zgodną z wymogami PKT UEFA realizacją kursów trenerskich, organizowanych 

przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, sprawują osoby wyznaczane przez PZPN - w ramach 

przeprowadzanych hospitacji. 

 

3.   Osoby, o których mowa w ust. 2., są zobowiązane do złożenia do Zespołu Kształcenia i 

Licencjonowania Trenerów PZPN raportu z odbytej hospitacji w terminie do 7 dni po jej 

przeprowadzeniu, zgodnie z regulaminem. 

 

4. Z tytułu przeprowadzanych hospitacji, konsultacji organizacyjno-merytorycznych oraz złożonego 

raportu, przedstawicielowi PZPN, o którym mowa w ust. 2 przysługuje zwrot kosztów podróży oraz 

ekwiwalent w wysokości 600 zł za każdy dzień hospitacji. Powyższe koszty są pokrywane przez 

PZPN. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT, 

kwota ta jest powiększona o wysokość tego podatku. 

 

5. Członkom Komisji Technicznej PZPN oraz działającym w jej ramach członkom Zespołu 
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, oraz osobom wyznaczanym do 
przeprowadzania hospitacji i innym osobom sprawującym nadzór nad realizacją kursów 
trenerskich, zostaną nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, lub 
stosownie do formy współpracy z tymi osobami (forma umowy) zawarte zostaną umowy 
powierzenia przez Administratorów tj. Polski Związek Piłki Nożnej lub właściwy Wojewódzki 
Związek Piłki Nożnej, zgodnie z zasadami obowiązującymi u Administratorów w zakresie 
nadawania upoważnień lub powierzania danych osobowych do przetwarzania.  
 



§ 3 

Kwalifikacje kadry wykładowców na kursach kształcenia trenerów 
 

1. Zgodnie z art. 19 Konwencji Trenerskiej UEFA, na każdym kursie organizowanym w ramach 

PKT UEFA mogą wykładać wyłącznie osoby stanowiące wykwalifikowaną kadrę Trenerów 

Edukatorów. 

 

2. Kwalifikowany Trener Edukator jest upoważniony do prowadzenia wykładów na wszystkich 

kursach w ramach Programu Kursów Trenerskich UEFA i PZPN.  

 

3. Dla uzyskania statusu kwalifikowanego Trenera Edukatora niezbędne jest spełnienie 

następujących warunków: 

 

a. legitymowanie się znacznym doświadczeniem i dorobkiem w pracy trenerskiej, 

b. wykazanie się aktywnością w sferze kształcenia i dokształcania kadr trenerskich, 

c. posiadanie ważnej licencji trenera UEFA PRO, UEFA ELITE YOUTH A lub UEFA A,  

d. ukończenie kursu dla Trenerów Edukatorów, 

e. posiadanie ważnej licencji Trenera Edukatora. 

 

3.1. Dla potrzeb uzyskania statusu kwalifikowanego Trenera Edukatora, przetwarzane są 
dane osobowe, o których mowa w pkt. 3 a-e) niniejszego paragrafu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 
lit f) RODO, ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a ich przetwarzanie musi 
być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są 
przetwarzane. 
 
3.2. Adekwatnie do pkt. 3.1, zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stosuje się 
względem wykładowców nie posiadających wymaganych licencji UEFA  
i nieposiadających licencji Trenera Edukatora, gdzie na prowadzenie wykładów na kursach 
trenerskich PZPN udzieliła zezwolenia Komisja Techniczna PZPN na wniosek Zespołu 
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. 
 
4. Licencja Trenera Edukatora jest wydawana po zakończonym kursie dla Trenerów Edukatorów 

organizowanym przez PZPN lub UEFA i ważna przez minimum 3 lata - do 31 grudnia danego roku. 

W celu przedłużenia licencji Trenera Edukatora wnioskodawca jest zobowiązany do udziału w 

specjalistycznym kursie dla Trenerów Edukatorów organizowanym przez UEFA lub PZPN w 

wymiarze min. 20 godz. (raz na 3 lata).  

 

5. Komisja Techniczna PZPN na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, 

może zezwolić na prowadzenie wykładów na kursach trenerskich PZPN przez wykładowców nie 

posiadających wymaganych licencji UEFA i nieposiadających licencji Trenera Edukatora. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

§ 4 

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy 
 

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu 

informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  - wniosek 

zawierający: 

 

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


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

mail wnioskodawcy, 

b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z 

wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich 

wnioskodawca wykonywał swój zawód,   

c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery 

zawodniczej, 

d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu 

z pełni praw publicznych,  

e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN 

obowiązków trenera piłki nożnej.  

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

 
a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,  

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na 

dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami 

niniejszej uchwały,  

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty 

wystawienia, 

d. 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, 

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia 

zajęć praktycznych na kursie trenerskim, 

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy. 

 
3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu 

informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych 

osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego 

paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek 

informacyjny Art.13 RODO.  

 

4. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane 

dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie 

przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 

lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.  

 
ROZDZIAŁ III - KURSY 

 

§ 5  

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA PRO 
 
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA PRO przysługuje wyłącznie Szkole 
Trenerów PZPN.  Maksymalna liczba uczestników kursu to 24 osoby. 

 
 



§ 6 
 

Szczegółowe kryteria przyjęć na Kurs Trenerów UEFA PRO 
 
Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA PRO może być osoba, 

która spełnia następujące kryteria: 

 

1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA ELITE YOUTH A lub UEFA A,   

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA A minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu 

UEFA PRO,  

1.3 pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej  

          oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 

 
                                                    § 7 
 

Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA PRO 
 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie zagranicznego stażu trenerskiego, 

1.4 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej, 

1.5 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 

praktyczna). 

 
§ 8 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA PRO 

 

Dyplomy i licencje UEFA PRO dla absolwentów kursu wydaje PZPN.   
 

§ 9 

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA Elite Youth A 
 
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA Elite Youth A przysługuje wyłącznie 
Szkole Trenerów PZPN. Maksymalna ilość uczestników kursu to 24 osoby.        

 
§ 10 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA Elite Youth A 

 
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA Elite Youth A może 
być osoba, która spełnia następujące kryteria: 
 

1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA A,   

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA A minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu 

UEFA Elite Youth A, 

1.3 pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.    

 

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA Elite Youth A zobowiązany 

jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.  

 



§ 11 
 

Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA Elite Youth A 
 

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie  dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.4 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej, 

1.5 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 

praktyczna). 

 

§ 12 
 

Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA Elite Youth A 
 

Dyplomy i licencje UEFA ELITE YOUTH A dla absolwentów kursów wydaje PZPN.   
 

§ 13 

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA A 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów UEFA A przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 

 
1.Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i 
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c. listą maksymalnie 24 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
§ 14 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A 

 
1.Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, 
która spełnia następujące kryteria: 
 

1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA B,   

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu 

UEFA A, 

1.3 pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej. 

           

2.W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest 

zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.  

  



§ 15 
 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A 
 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.3 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej, 

1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 

praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN 

wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN.       

 
§ 16 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA A 

 

Dyplomy i licencje UEFA A dla absolwentów kursów wydają właściwe Wojewódzkie Związki Piłki 
Nożnej.  

 
§ 17 

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA B + A dla byłych profesjonalnych 
zawodników 

 
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA B+A dla byłych zawodników przysługuje 
wyłącznie Szkole Trenerów PZPN.  Maksymalna ilość uczestników kursu to 20 osób.                

 
§ 18 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych zawodników 

 
Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B+A dla byłych 
profesjonalnych zawodników może być były zawodnik posiadający udokumentowany staż 
zawodniczy (minimum 7 lat na poziomie Ekstraklasy lub dawnej I ligi). 

 
§ 19 

 
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych 

zawodników 
 

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie dwóch stażów trenerskich, 

1.3 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej, 

1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 
praktyczna). 

 
 

§ 20 
 

Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA A 
 



Dyplomy i licencje UEFA A dla absolwentów kursów wydaje PZPN.   
 

§ 21 

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY 
 

Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków: 

 
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i 
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 60 dni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
§ 22 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY 

 
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, 
która spełnia następujące kryteria: 
 

1.1  posiada dyplom Trenera klasy M lub klasy I-szej, lub klasy II-giej, 

1.2 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, 

1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej. 

 
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu wyrównawczego UEFA B i A 

ZINTEGROWANY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla 

kobiet.  

 

§ 23 
 

Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY 
 

1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.4 przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej, 



1.5 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 

praktyczna).  

 
2.W pracach Komisji Egzaminacyjnej musi brać udział w charakterze przewodniczącego Komisji 

- przedstawiciel PZPN wyznaczony przez Komisję Techniczną PZPN.      

  
§ 24 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA A 

 

Dyplomy i licencje UEFA A dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie Związki 
Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.    

 
§ 25 

Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA GOALKEEPER A 
 

Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA GOALKEEPER A przysługuje wyłącznie 
Szkole Trenerów PZPN. Maksymalna ilość uczestników kursu to 16 osób. 
                

§ 26 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA GOALKEEPER A 
  

Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA Goalkeeper A może 
być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

  

1.1 posiada ważną licencję trenera UEFA B,   

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu 

UEFA Goalkeeper A oraz 

1.3 legitymuje się co najmniej 5 letnim stażem gry na pozycji bramkarza w najwyższej klasie 

rozgrywkowej (dawniej I liga) i rozegrała 10 meczy w Reprezentacji A,  

1.4 lub legitymuje się co najmniej 3 letnim stażem pracy jako trener bramkarzy w trzech 

najwyższych klasach rozgrywkowych (w obecnym systemie: ESA, I Liga, II Liga),  

1.5 lub ukończyła kurs i posiada dyplom Goalkeeper B minimum 2 (dwa) lata rzed rozpoczęciem 

kursu UEFA Goalkeeper A i 

1.6 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny. 

 

§ 27 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA GOALKEEPER UEFA A 
 

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 
1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

 1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego - egzamin 
praktyczny w warunkach klubowych.  

 
§ 28 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA GOALKEEPER A 

 

Dyplomy i licencje UEFA GOALKEEPER A dla absolwentów wydaje PZPN.   



 
§ 29 

Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA B 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów UEFA B przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 

 
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i 
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
§ 30 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B 

 
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, 
która spełnia następujące kryteria: 
  

1.1 posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz 

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B minimum 1 

(jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B, 

1.3 lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie 

III ligi lub dawnej IV ligi (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu 

UEFA B) i  

1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej. 

 

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest 

zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet. 

 
§ 31 

 
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B 

 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 
praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy osoba reprezentująca PZPN 
wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN.       

 
 
 
 
 



§ 32 
 

Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA B 
 
Dyplomy i licencje UEFA B dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie Związki 
Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.   
 

§ 33 

Uprawnienia do organizacji Kursu Trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY 
 

Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów UEFA B Wyrównawczy przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków: 

 
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i 
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
 - listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni 
przed kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
§ 34 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY 

 
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA B Wyrównawczy 
może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 

  
1.1 posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi - do 23 

sierpnia 2013 roku, 

1.2 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, 

1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej. 

 
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B WYRÓWNAWCZY 
zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.  
 
 
 
 
 
 



§ 35 
 

Kryteria egzaminacyjne Kursu Trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY 
 

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 
praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego 
osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN. 

 

§ 36 
 

Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA B 
 

Dyplomy i licencje UEFA B dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie Związki 
Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.   
 

§ 37 

Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA FUTSAL B 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów UEFA Futsal B przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 
 

1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i 
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c.listą maksymalnie 30 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 
 

§ 38 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA FUTSAL B 
 
1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA Futsal B może być 
osoba, która spełnia następujące kryteria: 
  

1.1 posiada ważna licencję UEFA C, GRASSROOTS C lub Futsal C, 

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom GRASSROOTS C, UEFA C lub FUTSAL C minimum 1 

(jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA Futsal B, 

1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej. 

 

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA FUTSAL B zobowiązany 
jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet. 
 



§ 39 
 

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA FUTSAL B 
 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

      1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i 
praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego 
osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną. 

 
§ 40 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich UEFA FUTSAL B 

 
Dyplomy i licencje UEFA FUTSAL B dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie 
Związki Piłki Nożnej wydaje PZPN.   
 

§ 41 

Uprawnienia i warunki organizacji kursów Goalkeeper B 
 
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów Goalkeeper B przysługuje wyłącznie Szkole 
Trenerów PZPN.  Maksymalna ilość uczestników kursu to 24 osoby.                
 

§ 42 
 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Goalkeeper B 
 

Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów Goalkeeper B może być osoba, 
która spełnia następujące kryteria: 
  

1.1 posiada ważną licencję UEFA C lub GRASSROOTS C, 

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C lub UEFA C minimum 1 (jeden) rok przed 

rozpoczęciem kursu Goalkeeper B, 

1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny. 

 

§ 43 
 

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Goalkeeper B 
 

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 

1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego. W składzie Komisji 
Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN 
wyznaczona przez Komisję Techniczną. 

 
§ 44 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich Goalkeeper B 

 
Dyplomy i licencje Goalkeeper B dla absolwentów kursu wydaje PZPN.   
 



 
§ 45 

Uprawnienia i warunki organizacji kursów Grasroots C 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów Grassroots C przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 

 
1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i 
tematy zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
§ 46 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grasroots C 

 
Kandydatem na kurs trenerów Grasroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne 

określone w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
§ 47 

 
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Grasroots C 

 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

            1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 
 1.3 odbycie stażu trenerskiego, 

1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna 
i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze 
przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.  

 
§ 48 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich Grasroots C 

 
Dyplomy i licencje Grasroots C dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie 
Związki Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN. 
 

§ 49 

Uprawnienia i warunki organizacji kursów Futsal C 
 

Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów Futsal C przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 
 



1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy 
zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   
2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
§ 50 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów Futsal C 

 
Kandydatem na kurs trenerów Futsal C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone 

w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
§ 51 

 
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Futsal C 

 
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

            1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika, 
1.3 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną WZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna 
i praktyczna). 

 
§ 52 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich Futsal C 

 
Dyplomy i licencje Futsal C dla absolwentów kursów organizowanych przez Wojewódzkie Związki 
Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.   
 

§ 53 

Uprawnienia i warunki organizacji kursu Grasroots D 
 
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały, PZPN może udzielić jednorazowej zgody na 
organizację kursu trenerów Grassroots D przez Wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 
 

1. Złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany Wojewódzki 
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o 
uruchomienie, poprzez system Extranet24, kursu kształcenia trenerów wraz z niżej 
wymienionymi dokumentami:  
a. listą wykładowców spełniających wymagane przepisami niniejszej Uchwały warunki, 
posiadających licencję Trenera Edukatora,  
b. harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym: datę i czas trwania zajęć, miejsca i tematy 
zajęć, imiona i nazwiska prowadzących zajęcia,  
c.listą maksymalnie 32 uczestników kursu. Lista może być uzupełniania do 2 tygodni przed 
kursem.   



2.Uzyskania decyzji akceptującej wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów PZPN. 

 
§ 54 

 
Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grasroots D 

  
Kandydatem na kurs trenerów Grasroots D może być osoba, która spełnia warunki formalne. 

określone w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

§ 55 
 

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Grasroots D 
 

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są: 
 

1.1 100% obecność na zajęciach kursu, 

1.2. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną WZPN egzaminu końcowego (część 

pisemna – test). 

 
§ 56 

 
Wydawanie dyplomów i licencji trenerskich Grasroots D 

 
Dyplomy i licencje Grasroots D dla absolwentów kursów organizowanych przez wojewódzkie 
Związki Piłki Nożnej wydają właściwe WZPN.   
 

§ 57 
 

Załączniki 
 

Schemat kształcenia oraz szczegółowe zasady dot. wysokości odpłatności za poszczególne kursy, 
wysokości stawek dla wykładowców, zostały określone w Załącznikach do niniejszej Uchwały:  
nr 1  – Schemat kształcenia trenerów  
nr 2  – Wysokość opłat za kursy 
nr 3  – Stawki wynagrodzeń wykładowców  
nr 4  – Stawki egzaminatorów na kursach 
nr 5  – Czas trwania kursu i liczba kursów w danym ZPN 
nr 6     – Wzór zgody oraz realizacja obowiązku informacyjnego Art. 13 i 14 RODO. 
 
 
II. Traci moc Uchwała Zarządu PZPN nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku dot.  organizacji kursów 
kształcenia trenerów piłki nożnej zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty 
Grassroots UEFA).  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017. 
 
IV. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa  
i ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 
1. Rozporządzenie 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 
 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  



Zał. 1  

Schemat kształcenia trenerów 

  



Zał. 2  

Wysokość opłat za kursy 

 

 

 

 

 



Zał.3  

Stawki wynagrodzeń wykładowców  

  



Zał.4  

Stawki egzaminatorów na kursach 

 

  



Zał.5  
 
Czas trwania kursu i liczba kursów w danym ZPN 
 

 

 
 

 
 



Zał. 6 
 
Wzór zgody oraz realizacja obowiązku informacyjnego Art. 13 i 14 RODO. 

 
ZGODY OBLIGATORYJNE:  

TAK    NIE 

W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 

1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa (dalej PZPN) moich danych osobowych w związku 

z udziałem w Kursie Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej zgodnie z Wymogami 

Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA (dalej Kurs), w tym w 

celach elektronicznej rejestracji na Kurs w systemie Extranet/PZPN24 oraz portalu 

www.laczynaspilka.pl, prowadzenia komunikacji elektronicznej związanej z 

Kursem a także  

w celu informowania mnie o projektach PZPN realizowanych w ramach działań 

statutowych. 

TAK    NIE 

W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej Prawo autorskie) wyrażam 

zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas Kursu oraz udzielam 

nieodpłatnej licencji nie ograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie na 

wykorzystanie utrwalonego wizerunku dla celów Kursu oraz działalności 

statutowej PZPN, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej.  

 

TAK    NIE 

W rozumieniu Prawa autorskiego wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, 

powielanie  

i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych 

zawierających mój wizerunek i moje wypowiedzi, utrwalonych podczas realizacji 

Kursu jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, wyłącznie na potrzeby 

promocji Kursu oraz PZPN. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 

ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

 

TAK    NIE 

W rozumieniu Prawa autorskiego wyrażam zgodę, aby dla potrzeb realizacji 

działań informacyjno-promocyjnych Kursu oraz PZPN,  mój wizerunek mógł być 

użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji (obraz, dźwięk  

i nagrania), a także zestawiony z wizerunkami innych osób, mógł być uzupełniony 

towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z  moim 

udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 

materiałów powstających na potrzeby wydarzenia - bez obowiązku akceptacji 

produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie pola eksploatacji w sieciach 

telefonii komórkowej oraz w Internecie. 

 

ZGODY DOBROWOLNE: 

TAK    NIE 

               Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Polskiego Związku Piłki Nożnej z 

siedzibą w Warszawie przy  

http://www.laczynaspilka.pl/


ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa informacji handlowych drogą 

elektroniczną. 

TAK    NIE 

               Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą 

elektroniczną, pochodzących od podmiotów współpracujących z Polskim Związkiem 

Piłki Nożnej. Przez podmioty współpracujące rozumie się w szczególności podmioty, 

z którymi Polski Związek Piłki Nożnej ma zawarte umowy na świadczenie usług drogą 

elektroniczną. 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, 

s.1) informuję, że:  

1) Administratorem Danych Osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w 

Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7, 02-366 Warszawa (dalej jako „PZPN”). 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować  

z wyznaczonym przez PZPN inspektorem ochrony danych: 

• mailowo: daneosobowe@pzpn.pl, 

• korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-

366 Warszawa. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

realizacji umowy (umowy o świadczenie usługi Kursu), której Pan/Pani jest stroną lub 

do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

− wyrażona przez Panią/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

− konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków i uprawnień 

wynikających z umowy zawartej między stronami – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

− konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych 

wynikających  

z ustawy Kodeks cywilny oraz obowiązków związanych z rozliczeniami finansowymi, 

w tym podatkowymi – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

− prawnie uzasadniony interes Administratora danych związany z ewentualną 

koniecznością odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych - art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. 

5) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych szczególnych kategorii oraz 

danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na 

podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz 

Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO 

6) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych 

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas 

w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym 



zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których 

są przetwarzane Pani/Pana dane. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, 

jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym 

związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania lub zakończenia umowy – 

zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, 

mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.  

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. 

9) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa 

(wymóg ustawowy). 

11) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda 

Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 

 



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 VII/106 z 12.07.2019 r. 
 
zm. U. nr XII/187 z 6.12.2019 r. 
 
zm. U. nr IX/146 z 4.11.2020 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: 
 

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


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. 7.1   

W zakresie przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, wstrzymania, zawieszania lub 

pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez trenerów zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, Administrator bezpośrednio lub za 

pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24, zbiera określony zestaw danych 

osobowych. Wskazany został on w Art. 6 i 7, niniejszego rozdziału. Trener  

w przedstawionym przez Administratora zakresie wyraża stosowne zgody na przetwarzanie 

jego danych osobowych oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO w pierwszym 

możliwym kontakcie z Administratorem, w tym podczas rejestracji  

i logowania się w systemie PZPN24.  

Art. 7.2 
 
PZPN jako Administrator, wypełnia obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 RODO. 
Informacje podawane są w przypadku zbierania danych od osoby, w sposób zwięzły, 
przejrzysty, zrozumiały, wyrażony w łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem,  
w rozsądnym terminie tj. po uzyskaniu danych osobowych najpóźniej w ciągu 30 dni, mając 
na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych, lub najpóźniej przy 
pierwszej komunikacji. Obowiązek informacyjny wypełniany jest bezpośrednio lub za 
pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24. 
 
Art. 7.3 

Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane 

dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie 

przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. z zachowaniem 

postanowień Art. 9 ust. 2 lit. a) i b) i Art. 10 RODO.  



 
 
 
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 
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. 
 
 
Art. 17.1 

W nawiązaniu do Art. 14, rozdział IV w zakresie przyznawania, odmowy przyznania, 

przedłużania, licencji przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, na podstawie decyzji 

właściwego organu ds. licencjonowania trenerów, w sprawach dotyczących przetwarzania 

i ochrony danych osobowych adekwatnie stosuje się zapisy Art. 7.1, 7.2, 7.3 niniejszej 

Uchwały. 

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 

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


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).  
 
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 
 
Trenerzy, którzy uczestniczą w kursie UEFA PRO mogą wystąpić do Zespołu ds. Kształcenia i 

Licencjonowania Trenerów o wydanie zgody na prowadzenie zespołu uczestniczącego w 

rozgrywkach I lub II ligi. W takim przypadku trenerowi może zostać wydana warunkowo zgoda na 

prowadzenie danego zespołu I lub II ligi na okres trwania kursu (wzór zgody stanowi załącznik nr 

3 do niniejszej Uchwały). Zgoda może zostać wydana tylko raz przez czas trwania kursu i dotyczyć 

może wyłącznie jednego zespołu I lub II ligi. Zespół ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

cofa wydaną zgodę w przypadku usunięcia trenera z kursu lub jego rezygnacji z udziału w kursie.   

 
Art.35. 
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. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa  
i ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 
1. Rozporządzenie 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 
 
 
IV. 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  
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Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

PRZEPISY W SPRAWIE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Spotkania piłki nożnej rozgrywane są według obowiązujących Przepisów Gry, niniejszych 

postanowień oraz regulaminów wydanych przez PZPN, ligę zawodową i Wojewódzkie ZPN.  

2. Każdy klub biorący udział w zawodach mistrzowskich i pucharowych obowiązany  

jest wystawić najlepszą drużynę będącą do jego dyspozycji w danej klasie.  

3. Kluby piłkarskie będące członkami właściwego Wojewódzkiego ZPN oraz PZPN uczestniczące 

we współzawodnictwie sportowym zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Sporcie muszą posiadać 

formę osób prawnych.  

4. Dopuszcza się przejściowo uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich zespołów nie będących 

członkami PZPN, a posiadających inną formę organizacyjną niż określona w ust. 3. Decyzję w 

tym przedmiocie podejmuje właściwy związek piłki nożnej.  

 

 

 



§ 2 

 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:  

a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako rozgrywki szczebla centralnego, Superpuchar; 

b) juniorzy Centralna Liga Juniorów U-18; 

c) juniorzy młodsi – Centralna Liga Juniorów U-17; 

d) trampkarze – Centralna Liga Juniorów U-15; 

e) młodzieżowe reprezentacje Wojewódzkich ZPN.  

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa 

w ust. 1 pkt b) – e) właściwym Wojewódzkim ZPN.  

3. Wojewódzkie ZPN prowadzą rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:  

a) seniorzy III liga –Wojewódzkie ZPN prowadzą rozgrywki przemiennie, a od sezonu 

2021/2022 rozgrywki III ligi będą prowadzone przez PZPN; 

b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C;  

c) Puchar Polski na szczeblu ZPN; 

d) juniorzy: klubowe mistrzostwa Wojewódzkiego ZPN wg odrębnego regulaminu. 

4. Ekstraklasa SA prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn Ekstraklasy oraz jest upoważniona 

do prowadzenia rozgrywek o Puchar Ekstraklasy. 

5. Wiek zawodników w rozgrywkach młodzieżowych określają regulaminy poszczególnych 

rozgrywek i zawodów, zgodnie z kategoriami wiekowymi ustalonymi przez UEFA.  

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą posiadać jedną lub więcej drużyn w 

klasach rozgrywek seniorów, niższych od tej, w której uczestniczy pierwszy zespół danego 

klubu. Zasada ta może być zmieniona przez Zarządy Wojewódzkich ZPN w odniesieniu do 

rozgrywek prowadzonych przez dany Związek.  

7. Dwie drużyny tego samego klubu nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach tej samej klasy. 

8. We wszystkich przypadkach spadku pierwszej drużyny klubu do klasy niższej lub awansu 

drużyny rezerw do klasy wyższej, drużyna rezerw tego klubu musi być automatycznie 

przeniesiona do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli pozostanie jej w dotychczasowej klasie 

rozgrywkowej lub awans do klasy wyższej byłyby sprzeczne z postanowieniami ust. 7. 

9. Zarząd PZPN, uwzględniając stosowne przepisy licencyjne, ustala liczbę zespołów 

młodzieżowych dla klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN  

i Wojewódzkie ZPN.  

10. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą mieć dowolną liczbę 

drużyn w rozgrywkach Pucharu Polski oraz rozgrywkach juniorów wszystkich kategorii 

wiekowych.  

 

§ 2 a 

 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących klasach:  

a) Ekstraliga,  

b) I liga,  

c) II liga,  

d) Puchar Polski na szczeblu centralnym, 

e) rozgrywki młodzieżowe zgodnie z decyzją Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa 

w ust. 1 a)-e) właściwym organom Wojewódzkich ZPN.  

 

 

 

 



§ 2 b 

 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki futsalu w następujących klasach:  

a) I liga,  

b) II liga, 

c) Halowy Puchar Polski, 

d) rozgrywki młodzieżowe zgodnie z decyzją Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa 

w ust. 1 a) -d) właściwym organom Wojewódzkich ZPN.  

3. Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. prowadzi rozgrywki Ekstraklasy Futsalu. 

 

§ 2 c 

 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej plażowej.  

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek piłki nożnej 

plażowej właściwym organom Wojewódzkich ZPN.  

 

§ 3 

 

1. W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować klub wyłącznie piłkarze 

potwierdzeni do klubu i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie 

Extranet.  

2. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki może uprawnić do gry w 

zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych 

warunków: 

a) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 

b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej 

lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w 

rozgrywkach seniorów; 

3. Zasady występów juniorek w zespołach seniorskich określają szczegółowo regulaminy 

poszczególnych rozgrywek. 

4.1.Dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych zawodniczek, jak i 

drużyny) w rozgrywkach chłopców do kategorii Orlik U-11 włącznie z zachowaniem poniższych 

zasad: 

a) w rozgrywkach chłopców w kategorii Skrzat U-7 i Skrzat U-6 mogą uczestniczyć 

dziewczęta, odpowiednio z kategorii Żak U-9 i Żak U-8; 

b) w rozgrywkach chłopców w kategorii Żak U-9 i Żak U-8 mogą uczestniczyć dziewczęta, 

odpowiednio z kategorii Orlik U-11 i Orlik U-10; 

c) w rozgrywkach chłopców w kategorii Orlik U-11 i Orlik U-10 mogą uczestniczyć 

dziewczęta, odpowiednio z kategorii Młodzik U-13 i Młodzik U-12. 

4.2. W rozgrywkach prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, za zgodą organu 
prowadzącego rozgrywki, dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych 
zawodniczek, jak i drużyny) w kategorii od Młodzik U-12 do Trampkarz U-15 w rozgrywkach tej 
samej lub niższej kategorii wiekowej chłopców, jednakże z zachowaniem poniższych zasad: 
a) w rozgrywkach chłopców w kategorii Młodzik U-12 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio 
z kategorii Młodziczka U-12, maksymalnie do kategorii Trampkarka U-14; 
b) w rozgrywkach chłopców Młodzik U-13 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio  
z kategorii Młodziczka U-13, maksymalnie do Trampkarka U-15; 
c) w rozgrywkach chłopców w kategorii Trampkarz U-14 mogą uczestniczyć dziewczęta, 
odpowiednio z kategorii Trampkarka U-14, maksymalnie do Trampkarka U-15; 



d) w rozgrywkach chłopców w kategorii Trampkarz U-15 mogą uczestniczyć dziewczęta, 
odpowiednio maksymalnie do kategorii Trampkarka U-15. 
4.3. Do udziału dziewcząt w rozgrywkach WZPN chłopców w kategorii wiekowej od Młodzik U-12 
do Trampkarz U-15, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 
5.Każdorazowo odebranie zgody od rodziców lub opiekunów prawnych osoby małoletniej 
powinno odbywać się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych musi zostać wyrażona w taki sposób, aby język informowania był dla wszystkich 
użytkowników zrozumiały i czytelny. Zebranie danych szczególnych kategorii w tym danych 
związanych ze stanem zdrowia reguluje art. 9 ust. 2 lit a i b) RODO. Wzór zgody stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
6.Względem osób, o których mowa w § 3, Administrator wypełnia obowiązek informacyjny 
zgodnie z Art. 13 RODO. Informacja ta powinna zostać przekazana na piśmie lub w formie 
elektronicznej, w dedykowanym systemie Extranet. Klauzula informacyjna musi być: 
zwięzła, przejrzysta, zrozumiała, wyrażona w łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym 
językiem. Wzór Klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4 

 

1. O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku 

klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry zgodnie z następującymi 

zasadami:  

a) Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego 

klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym 

wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji 

bramkarza);  

b) Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek 

obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze 

nieprzekraczającym połowy czasu gry; 

c) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 

klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 

zawodników występujących na pozycji bramkarza); 

 

2. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny, z których przynajmniej jedna uczestniczy w 

rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi: 

a) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu 

rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy, może bez ograniczeń uczestniczyć w 

meczach z udziałem drużyny klasy niższej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt d; 

b) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu 

rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w okresie od 

1 lipca do 31 grudnia 5 meczów z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej 

(mistrzowskich lub pucharowych) nie może występować w tym okresie w meczach z 

udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych); 

c) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu 

rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w okresie po 

1 stycznia 3 mecze z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej (mistrzowskie lub 

pucharowe)., nie może występować w meczach z udziałem drużyny klasy niższej 

(mistrzowskich lub pucharowych); 

d) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z 

udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile w danym sezonie 

rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z udziałem 



drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych), z zastrzeżeniem postanowień, 

odpowiednio pkt b) lub c) - przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w 

rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów 

należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do 

klubu. 

 

3. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych 

klas rozgrywkowych lub klubów uczestniczących w rozgrywkach kobiet:  

 

a) Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych meczów 

z udziałem drużyny klasy wyższej (mistrzowskich lub pucharowych) w danym sezonie (przepis 

ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). Przy określeniu 

liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie 

po potwierdzeniu zawodnika do klubu; 

b) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z udziałem 

drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych)., o ile w danym sezonie rozgrywkowym 

wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z udziałem drużyny niższej klasy 

(mistrzowskich lub pucharowych) - przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w 

rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy 

uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu. 

4. Zasady określone w ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku klubów posiadających trzy 

lub więcej drużyn. 

 

§ 5 

 

1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić  

na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią.  

2. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem meczu czyni 

zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.  

3. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje 

sędziego do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu, a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji 

spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości 

podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.  

4. Wzór sprawozdania/raportu sędziowskiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

Uchwały. 

 

§ 6 

 

1. Organy Wojewódzkich ZPN, właściwe do spraw gier i ewidencji, prowadzą wykazy boisk  

i kwalifikują ich przydatność do gier mistrzowskich poszczególnych klas.  

2. Protokoły weryfikacji boisk do rozgrywek są przechowywane w dokumentacji właściwych 

Wojewódzkich ZPN. W protokołach należy uwzględnić dane techniczne obiektu, w tym 

dotyczące elektrycznego oświetlenia boiska.  

3. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozgrywane wyłącznie na boiskach 

zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu określonym 

w jego statucie lub wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.  



4. Klub – gospodarz spotkania ma obowiązek powiadomienia przeciwnika o terminie, miejscu i 

rodzaju nawierzchni boiska, na którym zostaną rozegrane zawody, zgodnie z regulaminem 

danych rozgrywek oraz przygotowania wskazanego boiska, zgodnie z Przepisami Gry.  

5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 

rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inne 

boisko odpowiadające warunkom podanym w ust. 3. Drużyna gości każdorazowo zobowiązana 

jest do uwzględniania możliwości rozegrania meczu na boisku innym niż wskazane w 

powiadomieniu, o którym mowa w ust. 4. 

6. W spotkaniach rozgrywanych na neutralnym boisku obowiązki gospodarza przejmuje 

organizator, wyznaczony przez właściwe wydziały w sprawach gier i ewidencji odpowiednio 

PZPN, Wojewódzkiego ZPN lub innego organu prowadzącego rozgrywki. Za boiska neutralne 

uważa się:  

a) dla drużyn z tej samej miejscowości: boisko innego klubu w tej miejscowości  

(z zachowaniem przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu), a w przypadku braku 

odpowiedniego boiska – uzgodnione lub wylosowane w obecności przedstawiciela organu 

prowadzącego rozgrywki – boisko jednego z zainteresowanych klubów;  

b) dla drużyn z różnych miejscowości: boisko w innej miejscowości, możliwe w równej 

odległości od siedzib obu zainteresowanych klubów.  

7. Mecze piłki nożnej nie mogą odbywać się na boiskach zamkniętych na mocy decyzji organu 

dyscyplinarnego PZPN, właściwego Wojewódzkiego ZPN, państwowej lub samorządowej 

władzy administracyjnej.  

8. Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy i delegaci mają obowiązek sprawdzenia 

dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.  

9. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego  

lub związkowego, właściwy organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję o zmianie 

terminu zawodów piłkarskich lub uznaniu ich za nieodbyte bez przyznawania punktów.  

 

§ 7 

 

I. Zawody nierozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry:  

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych  

od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie  

to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało 

rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku,  

gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, 

itp.) należy, gdy pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym 

przy świetle dziennym.  

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do 

zasady, organ prowadzący dane rozgrywki. W drodze wyjątku, o ile przepisy szczególne nie 

stanowią inaczej, decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje 

Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną 

nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

okoliczności siły wyższej, jak określono w ust. 1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia 

(rozegrania) spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym.”  

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, 

obserwatora i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz 

spotkania.  



4. W przypadku podjęcia przez organ prowadzący rozgrywki decyzji o rozegraniu w nowym 

terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z 

przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje 

się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.  

5. W przypadku podjęcia przez organ prowadzący rozgrywki decyzji o dokończeniu zawodów 

przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym 

terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 

wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów, 

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych, 

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry  

w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

▪ którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 

czerwonej kartki lub w wyniku wymiany,  

▪ którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego 

barwach występują w chwili dokańczania zawodów,  

▪ którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu liczby 

kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę 

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono 

obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć  

tej kary w dokończonych zawodach”.  

 
II. Zawody weryfikowane jako walkower: 

6. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 (0:5 w rozgrywkach Futsalu) na niekorzyść:  

1) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa  

w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22; 

2) drużyny, która nie staje do zawodów w terminie wskazanym w terminarzu rozgrywek lub 

spóźni się więcej niż 15 minut;  

3) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5;  

4) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia 

nie zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką;  

5) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie 

usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;  

6) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego 

zgodnie z przepisami;  

7) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony  

lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;  

8) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece 

lekarskiej, o których mowa w § 24;  

9) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba 

zawodników będzie mniejsza niż 7;  

10) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie 

znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały 

przerwane;  

11) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył 

któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały 

przerwane;  



12) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone 

przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;  

13) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu  

2 minut;  

14) drużyny, która nie dostarczy sędziemu protokołu, zawierającego listę zawodników i osób 

funkcyjnych; 

15) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników, u których stwierdzono 

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;  

16) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry 

narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również  

z uwzględnieniem postanowień § 20; 

17) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego 

powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu 

gry; 

18) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza 

od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych;  

19) drużyny gospodarza, który nie dokona przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania 

sędziów, obserwatorów i delegatów, a z tego powodu zawody zostaną odwołane -  

w przypadku, jeśli regulamin rozgrywek nakłada na klub obowiązek dokonania takiej 

opłaty. 

7. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 18, od uznania winy klubu należy odstąpić  

w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego  

na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu wymian) bądź  

w przypadku, gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą 

liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym.  

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

walkowerem.  

9. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower – 

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

10. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia  

tej decyzji.  

11. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki 

sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy 

rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie  

jak najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora  

lub innego przedstawiciela PZPN lub ZPN wszczęcie przez właściwy organ prowadzący 

postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym 

PZPN.  

12. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów  

jako przegranych 0:3 na niekorzyść drużyny gospodarza z przyczyn wiążących  

się z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.  

13. Wzór sprawozdania obserwatora lub innego przedstawiciela PZPN lub ZPN stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 8 

 

W przypadku, gdy drużyna gości naruszy przepisy § 7 ust. 6 pkt 2 lub 9, organ prowadzący 

rozgrywki może jej nakazać zwrócenie wydatków poniesionych przez gospodarza  

oraz odszkodowania za utracony udokumentowany dochód z nieodbytych zawodów.  

 



§ 9 

 

1. Zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone do sędziego przed zawodami oraz 

w ich trakcie. Zastrzeżenia te muszą być przez sędziego zbadane, a w uzasadnionych 

przypadkach musi on – poprzez kapitana drużyny gospodarzy – wyznaczyć organizatorom 

czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia zawiera w sprawozdaniu z zawodów treść 

tych zastrzeżeń i wydane zarządzenia, tylko jeśli miało to praktyczne znaczenie (np. 

opóźnione rozpoczęcie meczu). 

2. Protesty dotyczące tożsamości zawodników drużyny przeciwnej mogą być wnoszone – 

najpóźniej do momentu zakończenia zawodów – przez kapitana drużyny. Sprawdzenia 

tożsamości zawodników dokonuje sędzia przed zawodami, w czasie przerwy między 

częściami gry lub po zawodach (zależnie od tego, kiedy wpłynął protest), zawsze w obecności 

kapitanów obu drużyn (w zawodach drużyn młodzieżowych kapitanowi może towarzyszyć 

jedna z wpisanych do protokołu osób funkcyjnych). Przekazana przez sędziego kapitanowi 

informacja o pomeczowym sprawdzaniu tożsamości zobowiązuje wskazanych zawodników, 

uczestniczących w meczu w chwili zgłaszania protestu, do pozostania w miejscu rozgrywania 

zawodów do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu. Jeżeli opinia 

sędziego dotycząca protestu nie satysfakcjonuje wnoszącego kapitana, sędzia musi umieścić 

w sprawozdaniu z zawodów treść jego protestu, wraz z podpisem wnoszącego kapitana (w 

zawodach drużyn młodzieżowych – kierownika drużyny). 

3. Protesty w sprawie zawodów muszą być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki w 

terminie 48 godzin od zakończenia meczu, przy czym kopie protestów powinny być 

przekazane stronie przeciwnej. 

4. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują protokoły z 

wypisanymi imionami nazwiskami zawodników zgłoszonych do zawodów oraz osób 

funkcyjnych zajmujących miejsca w strefie technicznej. Po zakończeniu zawodów kierownicy 

drużyn podpisują sporządzoną przez sędziego informację (załącznik do sprawozdania) o 

karach indywidualnych i innych zdarzeniach dyscyplinarnych – bez względu na to, że wnoszą 

do tych opisów uwagi. 

5. W sprawach dot. weryfikacji meczów oraz przy rozpatrywaniu protestów w sprawie zawodów 

obowiązuje zasada dwuinstancyjności: 

1) w rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Ekstraklasy pierwszą instancją jest Komisja Ligi 

Ekstraklasy SA, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN; 

2) w rozgrywkach I i II ligi, Pucharu Polski na szczeblu centralnym, Superpucharu, 

Centralnej Ligi Juniorów U-18, Centralnej Ligi Juniorów U-17, Centralnej Ligi Juniorów 

U-15, Ekstraligi, I i II ligi kobiet, Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym, 

Centralnej Ligi Juniorek U-17, Centralnej Ligi Juniorek U-15 na szczeblu centralnym, I 

Polskiej Ligi Futsalu, Halowego Pucharu Polski, Ekstraligi i I ligi Futsalu kobiet pierwszą 

instancją jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą 

instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN; 

3) w rozgrywkach III ligi i III ligi kobiet prowadzonych przez Wojewódzkie ZPN pierwszą 

instancją jest właściwy organ danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą instancją Komisja 

ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN; 

4) w rozgrywkach innych niż wymienione w pkt 3 prowadzonych przez Wojewódzkie ZPN 

pierwszą instancją jest właściwy organ danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą instancją 

związkowa komisja odwoławcza; 

5) w rozgrywkach młodzieżowych reprezentacji Wojewódzkich ZPN, prowadzonych z 

upoważnienia przez wyznaczone Wojewódzkie ZPN, pierwszą instancją jest wydział 

właściwy w sprawie gier i ewidencji danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą instancją 

Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN; 



6) w młodzieżowych rozgrywkach piłki nożnej kobiet organizowanych przez Komisję ds. 

Piłkarstwa Kobiecego PZPN, innych niż wymienione w pkt 2, pierwszą instancją jest 

Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN; 

7) w rozgrywkach Ekstraklasy futsalu pierwszą instancją jest Komisja Ligi Futsal 

Ekstraklasy, drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN; 

8) w młodzieżowych rozgrywkach futsalu organizowanych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN, pierwszą instancją jest Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, a 

drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

6. W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

we wszystkich rodzajach rozgrywek. 

7. Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5, mogą być 

wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji  

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

8. W przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie 

zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji, 

składanej bezpośrednio organu do drugiej instancji. 

9. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 

10. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 

§ 10 

 

1. Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN lub 

Wojewódzkich ZPN. 

 

2. W rozgrywkach prowadzonych przez Wojewódzki ZPN, dopuszcza się możliwość prowadzenia 

zawodów przez sędziów klubowych, na zasadach opracowanych przez dany Wojewódzki ZPN. 

 

3. Podczas meczów rozgrywanych w ramach rozgrywek, o których mowa w § 2 ust 1 i 4 oraz w § 

2a ust. 1 pkt a), b) i d) może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje 

w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

4. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne 
i nie mogą być zmienione.  
 
5. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem 
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub 
finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu. 

 

§ 11 

 

1. Jeżeli żaden z wyznaczonych sędziów związkowych z jakichkolwiek powodów nie stawi się na 

zawody, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną 

rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do 

przedstawienia kandydata do prowadzenia spotkania.  

2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. 

W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo 

prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, 

przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.  



3. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 

własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania  

z tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów. Sprawozdanie 

powinno być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie.  

4. Jeżeli wyznaczony na dane zawody sędzia z jakichkolwiek powodów nie stawi  

się na nie, nie może ich rozpocząć lub kontynuować, jego funkcję przejmuje: 

• Sędzia Asystent nr 1 – jeśli na zawody wyznaczono dwóch lub trzech sędziów 

związkowych; 

• Sędzia Techniczny – jeśli na zawody wyznaczono czterech sędziów związkowych (chyba 

że Kolegium Sędziów zdecyduje inaczej dla danych zawodów); 

• Dodatkowy Sędzia Asystent nr 1 – jeśli na zawody zostali wyznaczeni dodatkowi 

sędziowie asystenci. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest 

niedopuszczalne.  

5. W przypadku niestawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan drużyny 

gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydata na sędziego asystenta.  

6. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie lub pucharowe, niezależnie od zaistniałych 

opóźnień lub niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe,  

pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako 

towarzyskie, jest nieważna.  

 
§ 12 

 

1. Przed zawodami kierownik drużyny obowiązany jest do wypełnienia protokołu zawierającego 

skład zespołu, wpisując czytelnie imiona, nazwiska, numery kart i koszulek zawodników. 

Protokół podpisują kapitan i kierownik drużyny. 

2. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie 

zawodnikom stałych numerów. Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki, zgodnie z 

zapisem w protokole sędziowskim. W rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi drużyna winna mieć 

przygotowaną (na ławce rezerwowych) koszulkę meczową bez numeru – na wypadek 

konieczności czasowego zastąpienia zniszczonej (niezdatnej do dalszego użycia) koszulki 

jednego z grających zawodników.  

3. W rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi i Pucharu Polski na szczeblu centralnym, na ławce 

rezerwowych, poza nie więcej niż 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 

przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których 

mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, 

spośród osób pełniących następujące funkcje:  

a) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi,  

o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych, 

b) Lekarz, posiadający licencję PZPN, 

c) Trener bramkarzy, 

d) Trener przygotowania fizycznego, 

e) Drugi asystent trenera, 

f) Kierownik drużyny, 

g) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia, 

h) Masażysta, 

i) Drugi masażysta, 

j) Sprzętowy.  

 

Jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego może otrzymać dodatkowe trzy 

miejsca dla swego sztabu, na których mogą zasiadać wyłącznie osoby wskazane w pkt. a) - 



j). Jeżeli ławki rezerwowych nie zawierają więcej miejsc siedzących, co do zasady 

dodatkowe miejsca muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu 

metrów za lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska 

wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w sprawozdaniu 

sędziego lub w arkuszu dodatkowym. Do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób 

do pełnienia określonej funkcji upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny 

zawodów. 

4. W rozgrywkach innych niż wskazane w ust. 3, na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami 

rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli 

klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska 

tych osób winny być wpisane do protokołu. 

5. Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych.  

6. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11, jednak nie mniejszą niż 

7, to skład drużyny może być uzupełniony jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do protokołu.  

7. Liczbę dopuszczalnych wymian zawodników określają regulaminy poszczególnych rozgrywek, 

z zastrzeżeniem zasad określonych w Przepisach Gry i Postanowieniach PZPN do Przepisów 

Gry.  

8. Wymiana zawodników powinna być sygnalizowana za pomocą tablic z numerami zawodnika 

wchodzącego do gry i zawodnika schodzącego z boiska (dotyczy szczebla centralnego).  

9. W rozgrywkach futsalu oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 12 ust. 1)-8) 

będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.  

 

§ 13 

 

1. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 

klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów 

powinien poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpić. Drużyna gości jest 

zobowiązana uwzględnić otrzymaną informację, przy doborze strojów meczowych. 

2. Jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 

drużyna gospodarzy ma obowiązek – na polecenie sędziego – zmienić ubiór. 

Odpowiedzialność dyscyplinarną za kolizję strojów ponosi drużyna gości (w przypadku 

prawidłowego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1). 

3. Jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn – 

zmiany koszulki musi dokonać bramkarz.  

 

§ 14 

 

1. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, zawodników i osób 

funkcyjnych oraz za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu sportowego przed 

rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu.  

2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa polega na:  

1) zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom, 

działaczom i zawodnikom; 

2) wyznaczeniu odpowiedniej liczby porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach, którzy 

mają czuwać nad zachowaniem się publiczności; 

3) w przypadku klubu Ekstraklasy, I i II ligi wyznaczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa; 

4) umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy na trybunach regulaminu obiektu sportowego 

zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; 

5) zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom radiowym 

i telewizyjnym, fotoreporterom i ich obsłudze technicznej, a także przedstawicielom policji;  



6) zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom, 

delegatom, obserwatorom oficjalnie skierowanym na zawody oraz innym uprawnionym 

osobom; 

7) zapewnieniu ochrony pojazdów osób, wymienionych w ust. 6.  

3. W przypadku rozgrywania meczów Ekstraklasy, I i II ligi na boiskach z nawierzchnią naturalną 

obowiązują następujące zasady koszenia trawy: 

• w polach karnych - 3 pasy zieleni (równoległe do linii bramkowej), każdy po 5,5 metra 

szerokości, 

• obszar między linią pola karnego, a linią środkową – 6 pasów zieleni, każdy po 6 metrów 

szerokości, 

• w przypadku boisk krótszych niż 105 metrów, pas przylegający do linii środkowej winien 

być odpowiednio krótszy (np. na połowie 100-metrowego pola gry powinno być 5 pasów 

po 6 metrów każdy i 1 pas o szerokości 1 metra). 

4. Jeżeli organizator meczu zamierza podlewać murawę przed meczem, winien poinformować o 

tym drużynę przeciwną i sędziów na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym.  

Całe boisko winno być podlewane równomiernie, a nie tylko wybrane strefy. Podlewanie może 

odbywać się tylko w następujących okresach: 

• do 60 minut przed meczem,  

• między 10 a 5 minutą przed meczem, 

• w przerwie meczu (maksymalnie 5 minut). 

 Sędzia, po konsultacji z wyznaczonym delegatem, ma prawo zmienić powyższe        ustalenia. 

5. W przypadku meczów rozgrywanych w całości lub częściowo przy sztucznym oświetleniu, 

sędzia na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym decyduje, kiedy i w jakiej formie ma być 

włączone to oświetlenie (o ile regulamin danych rozgrywek nie reguluje tej kwestii). 

Niedopuszczalne jest włączanie sztucznego oświetlenia w czasie gry. 

 

§ 15 

 

1. Organ prowadzący rozgrywki może z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego klubu 

delegować na zawody swojego przedstawiciela.  

2. Pisemne sprawozdanie delegowanego przedstawiciela może stanowić podstawę  

do podjęcia postępowania dyscyplinarnego.  

 

§ 16 

 

O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, stosuje się następujące zasady:  
1. Zawody w rozgrywkach mistrzowskich rozgrywane są systemem mecz i rewanż (każda 

drużyna rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość).  

2. W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli i kategorii wiekowych stosuje  

się następującą punktację: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za mecz 

nierozstrzygnięty – jeden punkt, a za przegraną – zero punktów.  

3. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 

decydują:  

1) Przy dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn,  

c. przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn,  



d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach  

w danym sezonie,  

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach  

w danym sezonie,  

f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w danym sezonie, 

g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w danym 

sezonie. 

2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie 

między zainteresowanymi drużynami. 

3) postanowienia ust. 3 pkt 1) lit. a-c mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania 

wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

4. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi 

po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę 

po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich 

kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez 

przyznawania punktów.  

5. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi 

po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów 

będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z 

tytułu poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub 

anulowanych rozgrywkach. 

§ 17 

 

1. Klub zgłaszający się do PZPN rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od najniższej klasy  

w danym Wojewódzkim ZPN. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego Wojewódzkiego ZPN 

prowadzącego dane rozgrywki, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek 

drużynę w kategorii seniorów może rozpocząć rozgrywki mistrzowskie od klasy A, klasy 

okręgowej lub IV ligi. 

3. Zasady określone w ust. 2 nie dotyczą klubów, których drużyna uczestniczyła wcześniej  

w rozgrywkach w kategorii seniorów, za wyjątkiem zgłoszenia drużyny rezerw.  

 

§ 18 

 

1. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna 

drużyna tego samego klubu.  

2. Drużyny rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas noszą 

nazwę klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: Orkan II, itp.  

3. W rozgrywkach futsalu oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 18 ust. 1-2 będą 

określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.  

 

§ 19 

 

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej 

klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek 

niżej o dwie klasy rozgrywkowe.  



2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej 

winy, zostanie automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych przesunięta niżej o dwie 

klasy rozgrywkowe bez względu na liczbę zdobytych punktów.  

3. Weryfikacje spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:  

a. w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych 

meczów,  

b. w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane 

na boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika.  

4. W przypadku zawodów rozgrywanych na zasadzie dwumeczu (mecz i rewanż), rezygnacja z 

udziału w jednym meczu oznacza rezygnację z udziału w dwumeczu. 

 

§ 20 

 

1. ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, powołanie do pierwszej reprezentacji, 

reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze eliminacyjne i turniej finałowy juniorów U-17  

i U-19, a także na zgrupowania poprzedzające ww. imprezy, co najmniej trzech zawodników 

jednego klubu bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry  

w klubie do rozgrywek seniorów, w których odrębne przepisy związkowe wprowadzają 

obowiązek udziału w meczach takich zawodników, może stanowić podstawę do złożenia przez 

zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu zawodów na inny, wyznaczony  

z urzędu przez organ prowadzący rozgrywki. Organ prowadzący rozgrywki  

przy podejmowaniu decyzji uwzględnia właściwe przepisy oraz terminy FIFA w tym zakresie.  

2. Zawodnik powołany do jednego z zespołów, o których mowa w ustępie 1 lub na zgrupowanie 

kadry tych zespołów, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na zgrupowanie. 

3.  Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do podejmowania 

decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry.  

4. W przypadku, gdy zawodnik jest kontuzjowany, a może chodzić, zobowiązany jest  

do stawienia się na miejsce zbiórki, a o dalszym ewentualnym zwolnieniu zadecyduje lekarz 

kadry.  

5. Zawodnik, który na skutek kontuzji lub choroby nie może stawić się na wezwanie PZPN, 

zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza 

klubowego. O zwolnieniu zadecyduje lekarz kadry.  

6. Zawodnik powołany na zgrupowanie reprezentacji narodowych, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, ale w nich nieuczestniczący bez zgody PZPN lub lekarza kadry, nie jest 

uprawniony do udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich i pucharowych. 

 

§ 21 

 

1. Kluby są zobowiązane uzyskać zgodę organów prowadzących rozgrywki na udział  

w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich  

i/lub pucharowych. Bez zgody organu prowadzącego rozgrywki kluby nie mogą uczestniczyć 

w jakichkolwiek towarzyskich spotkaniach międzynarodowych, jeżeli kolidują one z terminami 

spotkań mistrzowskich i/lub pucharowych.  

2. Kluby mogą występować do organu prowadzącego rozgrywki o zmianę terminów spotkań 

mistrzowskich i pucharowych kolidujących z oficjalnymi międzynarodowymi imprezami 

piłkarskimi.  

 

 

 

 



§ 22 

 

1. Kluby zawieszone w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach  

i zawodach nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach piłki nożnej, a rozgrywanie spotkań 

z ich drużynami będzie karane.  

2. Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu klubu należy zweryfikować 

jako walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu do końca rozgrywek 

obowiązuje stosowanie zasad § 19 ust.3.  

 

OPIEKA ZDROWOTNA 

 

§ 23 

 

1. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia 

lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy 

czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez: 

a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego 

certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny 

sportowej. 

2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy 

profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub 

pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza 

specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny 

udział we współzawodnictwie sportowym. 

3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub 

pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w 

nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.  

4. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może 

zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie 

medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we 

współzawodnictwie sportowym. 

5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz 

przeprowadzania badań określają: 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy 

uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz 

zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych 

orzeczeń (z późn. zm.); 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o 

zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku 

życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.). 

6. Zbieranie danych szczególnych kategorii w tym danych związanych ze stanem zdrowia 

regulują przepisy szczególne, o których mowa w § 23 pkt. 5, oraz przepisy Art. 9 ust. 2 lit. a) 

i b) RODO.  

 

§ 24 

 

1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 23 jest ważne przez okres nie dłuższy niż 

dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem 



dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 

miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało 

wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli 

orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 

23:59,59). 

2. W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt 

posiadania przez zawodnika orzeczenia, o którym mowa w § 23 ust. 1 i 2 lub oświadczenia, 

o którym mowa w § 23 ust. 3 potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener 

drużyny. 

3. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane w formie 

umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, możliwe jest przez okres nie 

dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 

Szczegółowe regulacje przewidziane są Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 

listopada 2015 roku w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej 

oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 poz. 2069), oraz Ustawą z dnia  

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.0.1318). 

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną 

przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej 

ostatniego wpisu. 

 

§ 25 

 

1. Upoważnieni przez PZPN i Wojewódzkie ZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach 

próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych 

Instytutu Sportu.  

2. Kluby Ekstraklasy, I i II ligi mają obowiązek posiadać stałego lekarza klubowego, zgodnie z 

właściwymi przepisami licencyjnymi PZPN.  

3. Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu 

przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:  

a) lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi,  

b) lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi, 

lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki 

przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych.  

4. Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej 

apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.  

5. Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli 

zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby. 

 

§ 26 

 

1. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej.  

2. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust. 1 spoczywa na klubie,  

który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez drużynę tego klubu. 

Odpowiednio, obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust 1 spoczywa  

na właściwym Wojewódzkim ZPN, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych 

przez reprezentację tego Wojewódzkiego ZPN.  

3. PZPN i Wojewódzkie ZPN nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w 

czasie i po zawodach organizowanych przez kluby.  



 

 

PRZEPISY FINANSOWE 

 

§ 27 

 

1. Wszystkie umowy między członkami PZPN, w szczególności dotyczące zmiany przynależności 

klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą być zawierane w postaci 

pisemnego dokumentu podpisanego przez statutowych przedstawicieli obu stron, ujawnionych 

we właściwych rejestrach sądowych.  

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z przepisami państwowymi  

i związkowymi, obowiązującymi członków PZPN.  

 

§ 28 

 

Rozgrywki mistrzowskie i pucharowe prowadzone są według następujących zasad finansowych:  

1. W rozgrywkach dwurundowych (mecz i rewanż) gospodarz pokrywa pełne koszty organizacji 

spotkania, a drużyna przeciwnika – koszty uczestnictwa w meczu.  

2. W przypadku rozgrywania jednego meczu, kluby rozliczają całość kosztów i dochodów, 

uczestnicząc solidarnie w zyskach lub stratach, z uwzględnieniem następujących zasad 

naliczania kosztów:  

1) w koszty organizacji spotkania nie mogą wchodzić wydatki związane z korzystaniem  

z obiektu sportowego, jeżeli mecz odbywa się na boisku jednej z tych drużyn,  

2) wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniu przysługują jedynie klubom, które mają 

siedzibę poza miejscem zawodów; koszty uczestnictwa mogą obejmować tylko wydatki za 

przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w danej miejscowości, według 

obowiązujących przepisów.  

3. Wszelkie odstępstwa od postanowień, określonych w ust. 1 i 2 są dopuszczalne za zgodą 

organu prowadzącego rozgrywki na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

zainteresowanymi klubami.  

§ 29 

 

W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz 

zostanie przerwany przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się  

w następujący sposób:  

1. Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna była 

od nich niezależna (katastrofy, klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie zakwalifikowania 

przyczyny należy do organów prowadzących rozgrywki.  

2. Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania, 

jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika.  

3. Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot poniesionych kosztów, jeśli winę ponosi gospodarz 

spotkania.  

 

§ 30 

 

W sprawach dotyczących kosztów poniesionych w zakresie nierozgranych zawodów, o których 

mowa w § 29 rozstrzygają organy prowadzące rozgrywki.  

 

§ 31 

 



1. Wynikające z niniejszej uchwały uprawnienia Wojewódzkich ZPN nie mogą być przekazane 

innym podmiotom, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 

roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podmiotów upoważnionych do 

prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.  

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do organów prowadzących rozgrywki 

piłki nożnej kobiet, futsalu oraz piłki nożnej plażowej.  

 

§ 32 

 

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§ 33 

 

Traci moc uchwała Zarządu PZPN z 29 września 2000 roku „Przepisy w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną”. 

 

 

§ 34 

 

Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do wszystkich rozgrywek, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się 

odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 

 

§ 35 

 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

   

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 
Załącznik nr 1 – wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych osoby małoletniej. 
Załącznik nr 2 - wzór Klauzuli informacyjnej Art. 13 RODO dla osoby której dane są przetwarzane, 
także dla rodziców lub opiekunów prawnych osoby małoletniej. 
Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania/raportu sędziowskiego. 
Załącznik nr 4 – wzór sprawozdania obserwatora lub innego przedstawiciela PZPN lub ZPN. 
 

  



 
Załącznik nr 1 

 
_______________________    
miejscowość i data 

 
 

Zgody rodziców/opiekunów prawnych 
dotyczące przetwarzania danych dziecka/podopiecznego   

 

Imię i nazwisko zawodnika/uczestnika*:  

Data urodzenia zawodnika/uczestnika*:  

PESEL zawodnika/uczestnika*:  

(inne niezbędne dane)  

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego zawodnika 
(I)*: 

 

Numer kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 
zawodnika (I*): 

 

PESEL rodzica/opiekuna prawnego zawodnika*:  

  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego zawodnika 
(II)**: 

 

Numer kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 
zawodnika (II)**: 

 

PESEL rodzica/opiekuna prawnego zawodnika**:  

 

OŚWIADCZENIE JEDNEGO RODZICA:  
 
W przypadku niemożności uzyskania zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych, poniższe 
oświadczenie wypełnia jeden z rodziców/opiekunów prawnych: 
Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 97 1) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy (Dz.U. 2019 poz. 2086 z późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź 
uzyskałam/em zgodę na przetwarzanie danych od drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 

1) Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i 
uprawnione do jej wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają 
wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. 

____________________________________ 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
Jako rodzic/e bądź opiekun/owie prawny/ni 

zawodnika/uczestnika____________________________ (imię i nazwisko) uczestniczącego w  

___________________________________________________ (nazwa wydarzenia), którego 

organizatorem jest ____________________________(nazwa podmiotu),  

Oświadczam/y co następuje: 



A. nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego 

dziecka/podopiecznego  

w_________________________________________(nazwa wydarzenia/formy udziału 

np. treningi itp.) oraz jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy 

mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje. 

B. znane są mi i będę przestrzegać zapisy Polityki Bezpieczeństwa Dzieci PZPN, 

dostępnej na stronie internetowej……………….. 

 
Podpis (I) ______________________________    Podpis (II) ____________________________ 
 
ZGODY OBOWIĄZKOWE: 
 
 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun 
prawny na udział mojego dziecka treningach/ zawodach/ meczach/ rozgrywkach/ 
zgrupowaniach/ turniejach/ inne organizowanych przez 
………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. (nazwa podmiotu).  
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun 
prawny na udział mojego dziecka w formach aktywności wskazanych w powyższej 
zgodzie organizowanych przez 
……………………………………………………………………………. (nazwa podmiotu), 
poza jego siedzibą – wyjazdy, wypoczynek związany z przemieszczaniem się dziecka.  
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
……………………………………………………………………………………(nazwa 
podmiotu)  
z 
siedzibą………………………………………………………………………………………...(adr
es) moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w formach 
aktywności wskazanych w powyższych zgodach, w tym w celach elektronicznej 
rejestracji mojego dziecka w systemie Extranet Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej 
PZPN) oraz portalu www.laczynaspilka.pl lub inne. 
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
…………………………………………………………………………………… (nazwa 
podmiotu) danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem mojego dziecka 
w formach aktywności wskazanych  
w powyższych zgodach w tym w celach elektronicznej rejestracji mojego dziecka  
w systemie Extranet PZPN oraz portalu www.laczynaspilka.pl lub inne. 
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na rejestrowanie 
wizerunku mojego dziecka podczas aktywności sportowej w ramach rozgrywek i 
innych form aktywności wspomnianych wyżej oraz udzielam nieodpłatnej licencji nie 
ograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie na rejestrowanie wizerunku 
mojego dziecka podczas tych aktywności oraz na bezpłatne wykorzystanie tego 
wizerunku na potrzeby …………………… 
………………………………………………………………….. (nazwa podmiotu) oraz 
działalności statutowej, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów  
w przestrzeni publicznej.  

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

http://www.laczynaspilka.pl/
http://www.laczynaspilka.pl/


 

 W rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne 
rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających 
wizerunek  
i wypowiedzi dziecka, utrwalonych podczas wspomnianej wyżej aktywności 
sportowej jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii  
i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji 
……………………………………………………………………………………………………..
…. (nazwa podmiotu) oraz na potrzeby działalności statutowej. Niniejsza zgoda jest 
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
 

 W rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych wyrażam zgodę, aby dla potrzeb realizacji działań informacyjno-
promocyjnych ………………………………………………………….. (nazwa podmiotu) 
oraz jego działalności statutowej, wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w 
różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, 
kadrowania  
i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, mógł być uzupełniony 
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem 
mojego dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 
materiałów powstających na potrzeby wydarzenia - bez obowiązku akceptacji 
produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie pola eksploatacji w szczególności 
plakaty, ulotki, bilbordy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty 
telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii 
komórkowej oraz w Internecie. 

 
 
Podpis (I) _____________________________   Podpis (II) ______________________________                                                                                                        
 
 
ZGODY DOBROWOLNE: 
 

 TAK  NIE Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez mnie oraz przez moje 
dziecko/podopiecznego informacji handlowych drogą elektroniczną, 
pochodzących od 
………………………………………………………………………………………………………
.. (nazwa podmiotu).  

 
 

Podpis (I) ______________________________    Podpis (II) ____________________________ 
 

*pole obowiązkowe, **pole nieobowiązkowe w przypadku, gdy zawodnik ma tylko jednego 
rodzica/opiekuna prawnego lub zgoda została uzyskana na odległość (oświadczenie 
jednego rodzica)  

 
 
 
 
 

TAK  NIE 

TAK  NIE 



 
 
Załącznik nr 2  

 
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), 
uprzejmie informujemy, że w związku z udziałem Państwa dziecka lub podopiecznego w 
treningach/ zawodach/ meczach/ rozgrywkach/ zgrupowaniach/ turniejach/ inne 
organizowanych przez ………………………………………………………(nazwa podmiotu):  
 
I. Administrator danych osobowych  
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka lub 
podopiecznego (dalej jako „dziecko”) jest …………………………………………..……..(nazwa  
i adres podmiotu).  
 
II. Inspektor ochrony danych  
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować  
z wyznaczonym przez ………………………………………………………(nazwa podmiotu) 
inspektorem ochrony danych:  
− mailowo: …………………………………………. (mail),  

− korespondencyjnie: …………………………………………………………………………….. 
(adres). 
 
III. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych  
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka są przetwarzane przez 
……………………………………………………… (nazwa podmiotu) w następujących celach:  
1) udziału w treningach/ zawodach/ meczach/ rozgrywkach/ zgrupowaniach/ turniejach/ inne 
(dalej jako Wydarzenia) na zasadach określonych Regulaminie, który to udział obejmuje 
przetwarzanie danych osobowych dziecka, m.in. takich jak wizerunek, głos, a także dane 
biograficzne dziecka w celach ewidencyjnych i sprawozdawczych oraz rejestrację danych 
w wewnętrznym systemie PZPN Extranet. Podstawę przetwarzania stanowi akceptacja 
niniejszego Regulaminu w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

2) publikacji danych na portalu www.laczynaspilka.pl. Podstawą prawną przetwarzania 
danych w formie imienia i nazwiska zawodnika drużyny jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora związany z realizacją Wydarzenia (art. 6 ust. 1. lit. f RODO), publikacja 
wizerunku (zdjęcia zawodnika) możliwa jest po wyrażeniu zgoda na publikację danych  
w ramach portalu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

3) związanych z ochroną zdrowia i życia dziecka w zakresie szczególnych kategorii danych, 
jak stan zdrowia, brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w Wydarzeniu, oraz 
związanych z udzieleniem dziecku pierwszej pomocy. Podstawą prawną przetwarzania jest 
wyrażona przez Państwa zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz ochrona żywotnych interesów 
(art. 6 ust. 1 lit d RODO),  
4) marketingu produktów i usług własnych Administratora. Podstawą prawną przetwarzania 
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 
marketingu produktów i usług Administratora. Ponadto, podejmując czynności 
marketingowe drogą elektroniczną (sms/e-mail), zgodnie z art. 172 prawa 
telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
opieramy je na pozyskanej od Państwa zgodzie,  
5) marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem (dalej 
jako „partnerzy”) poprzez przesyłanie przez partnerów informacji handlowych drogą 
elektroniczną (sms/e-mail).  



Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
Aktualna lista partnerów jest dostępna pod adresem: www………………………………...pl 
(adres strony),  
6) na potrzeby marketingu, reklamy i promocji Wydarzenia, które to obejmują przetwarzanie 
danych osobowych dziecka, takich jak w szczególności wizerunek, głos, a także dane 
biograficzne dziecka. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  
7) na potrzeby marketingu, reklamy i promocji innych projektów Administratora 
realizowanych w ramach działań statutowych oraz rozpowszechniania walorów piłki nożnej 
wśród dzieci  
i młodzieży, które to obejmują przetwarzanie danych osobowych dziecka, takich jak  
w szczególności wizerunek, głos, a także dane biograficzne dziecka. Podstawą prawną 
przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  
8) w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Podstawą prawną przetwarzania jest 
niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),  
9) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
rozumiany jako możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń,  
10) archiwalnych w interesie publicznym lub celach statystycznych. Podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
rozumiany jako archiwizacja historii piłki nożnej, w tym przetwarzanie informacji o 
Wydarzeniu w celach ewidencji, statystyk oraz zasobów archiwalnych.  
 
IV. Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które są upoważnione do 
tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył dane w 
celu realizacji Wydarzenia, jak obsługa informatyczna, doradcza, księgową czy 
ubezpieczeniowa a także krajowe i międzynarodowe struktury piłki nożnej, kontrahenci i 
sponsorzy współpracujący z Administratorem, PZPN lub UEFA/FIFA przy realizacji 
Wydarzenia.  
 
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych  
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. W przypadku zaistnienia przekazania stosowane będą odpowiednie  
i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz 
umożliwione będzie uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. 
 
VI. Czas przechowywania danych osobowych  
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przez PZPN przechowywane:  
1) w celu udziału w Wydarzeniu, w tym rejestracji w Extranecie, na zasadach określonych 
Regulaminem Wydarzenia – przez okres udziału w Wydarzeniu,  

2) w celu udostępnienia na portalu www.laczynaspilka.pl – do momentu wniesienia 
skutecznego sprzeciwu (publikacja imienia i nazwiska) lub cofnięcia zgody (publikacja 
wizerunku),  

3) w celu udziału w Wydarzeniu, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dziecka szczególnych kategorii, dotyczących stanu 
zdrowia dziecka, w tym dotyczących braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 
dziecka w Wydarzeniu oraz związanych z udzieleniem dziecku pierwszej pomocy – do 
momentu cofnięcia zgody,  

4) w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora – do momentu wniesienia 
skutecznego sprzeciwu, a w przypadku czynności marketingowych dokonywanych drogą 
elektroniczną – do momentu cofnięcia zgody,  

5) w celu marketingu produktów i usług partnerów Administratora poprzez przesyłanie 
informacji handlowych drogą elektroniczną (sms/e-mail) – do momentu cofnięcia zgody,  



6) na potrzeby marketingu, reklamy i promocji Wydarzenia, które to obejmują przetwarzanie 
danych osobowych dziecka, takich jak w szczególności wizerunek i głos – do momentu 
cofnięcia zgody,  

7) na potrzeby marketingu, reklamy i promocji innych projektów Administratora 
realizowanych w ramach działań statutowych, które to obejmują przetwarzanie danych 
osobowych dziecka, takich jak w szczególności wizerunek, głos dziecka – do momentu 
cofnięcia zgody,  

8) w celu wypełnienia obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia stosownych 
obowiązków prawnych,  

9) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – do momentu 
przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami (6 lat od dnia wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego roszczenie) lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 
przy czym termin przedawnienia roszczeń może ulec zmianie w razie zmiany przepisów 
prawa, lub w przypadkach prawem określonych,  
10) w celach archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych – przez okres 
umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.  
 
VII. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych  
Przysługuje Państwu oraz dziecku prawo do:  
1) dostępu do treści danych,  

2) sprostowania danych,  

3) usunięcia danych,  

4) ograniczenia przetwarzania,  

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

6) przenoszenia danych.  
 
VIII. Przetwarzanie danych na podstawie zgody  
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu oraz dziecku 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
IX. Skarga do organu nadzorczego  
Przysługuje Państwu oraz dziecku prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych 
lub danych osobowych dziecka narusza przepisy RODO.  
 
X. Wymogi podania danych i konsekwencje ich niepodania  
Podanie danych osobowych w celu udziału w Wydarzeniu (akceptacja Regulaminu 
Wydarzenia) jest wymogiem umownym i stanowi warunek na udział dziecka w wydarzeniu. 
Niepodanie tych danych skutkuje odmową zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w 
pozostałych przypadkach nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i jest w pełni 
dobrowolne.  
 
XI. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany  
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, polegający na przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz danych 
osobowych dziecka w celu stworzenia profili zawodniczych i statystyk zawodów. Działanie 
to nie wywołuje jednak skutków prawnych ani nie wpływa istotnie na osobę, której dane są 
przetwarzane.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Pieczątka lub numer licencji 

Załącznik nr 3  
 

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO 
 

 

z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo, pucharowych □ …… liga     □ Klasa Okręgowa, grupa .…   

□ Puchar Polski     □ ……   □ Inne 
 

ORGANIZATOR ___________________________________________________________________ 
 
Zawody pomiędzy zespołami: ______________________________  –  _______________________________ 
 
Miejsce zawodów: __________________________________ data zawodów ___________________ godz._______ 
 
Sędzia  ___________________________________________________ z KS_______________________________ 
 
Sędzia  - asystent nr 1 _______________________________________ z KS________________________________ 
 
Sędzia  - asystent nr 2 _______________________________________ z KS _______________________________ 
 
Rezultat  ____________ – ___________  dla zespołu _____________________________________________ 
 
Rezultat  do przerwy  _____________ – ___________  dla zespołu _______________________________________ 
 
Rezultat  po dogrywce  ____________ – ____________  dla zespołu ________________________________ 
 
Rezultat  rzutów z punktu karnego  ________ – ______ dla zespołu _______________________________________ 
 
Godzina rozpoczęcia zawodów __________ Czas trwania przerwy _______ Godzina zakończenia zawodów ______ 
 
Doliczony czas gry:        1.  połowa _________      2. połowa __________ 
 
 
Opieka medyczna: ____________________________________           
                                                    (imię i nazwisko osoby z uprawnieniami) 
Funkcję tę może sprawować lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny 
 
 

 
Adnotacje sędziego 

 

 dobre normalne złe 

a) przygotowanie i organizacja zawodów    

b) zachowanie zespołu gospodarzy    

c) zachowanie zespołu gości    

d) zachowanie publiczności     

e) zachowanie służb ochrony    

f) czy sprawdzono karty zgłoszeń i zdrowia (zaznaczyć) Tak Nie 

g) czy sprawdzono licencje trenerów (zaznaczyć) Tak Nie 

h) czy sprawdzono buty i stroje (zaznaczyć) Tak Nie 

i) czy dostarczono listę porządkowych (zaznaczyć) Tak Nie 

 
Uwagi sędziego:  
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________     podpis sędziego _____________________ 
 
 
Uwaga: wypełniony protokół należy zwrócić sędziemu najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem zawodów 
 

 



GOSPODARZE:  ___________________________________  kolor strojów:  _________________________________ 

 

F nr 
NAZWISKO  I  IMIĘ   ZAWODNIKA      
(wypisywać drukowanymi literami) 

 

data urodzenia  
(dd-mm-rr) 

bramki 

ilość minuty 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

F nr 
NAZWISKO   I   IMIĘ   ZAWODNIKA   REZERWOWEGO     

(wypisywać drukowanymi literami) 
data urodzenia 

(dd-mm-rr) 
 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
F– FUNKCJA :  BR  – bramkarz ; M – młodzieżowiec ; K – kapitan       
 
Kapitan, numer : ____________              podpis __________________________________ 

 

Wykaz osób uprawnionych do przebywania na ławce dla zawodników rezerwowych 

 NAZWISKO I IMIĘ (wypisywać drukowanymi literami) 
NUMER  

LICENCJI 
TRENERA 

F U N K C  J A  

1                     

 

 T R E N E R 

2                        II T R E N E R 

3                      K I E R O W N I K 

4                      M A S A Ż Y S T A 

5                               

6                               

7                                

 

Potwierdzam prawidłowość powyższych danych oraz posiadanie przez zawodników ważnych badań lekarskich w dniu 

meczu.  Protokół  dostarczono sędziemu na  ______  minut  przed  rozpoczęciem  zawodów. 

                                                                          

                                                                         Kierownik drużyny (podpis): __________________________ 

 
Uwaga: wypełniony protokół należy zwrócić sędziemu najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem zawodów 

 

 

 

 



GOŚCIE:  ____________________________________________  kolor strojów :  ________________________________ 

 

F nr 
NAZWISKO  I  IMIĘ   ZAWODNIKA      
(wypisywać drukowanymi literami) 

 

data urodzenia  
(dd-mm-rr) 

bramki 

ilość minuty 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

F nr 
NAZWISKO   I   IMIĘ   ZAWODNIKA   REZERWOWEGO     

(wypisywać drukowanymi literami) 
data urodzenia 

(dd-mm-rr) 
 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

F– FUNKCJA:  BR  –  bramkarz ; M – młodzieżowiec ; K – kapitan       
 
 
Kapitan, numer : ____________              podpis __________________________________ 

 

 

Wykaz osób uprawnionych do przebywania na ławce dla zawodników rezerwowych 

 

 NAZWISKO I IMIĘ (wypisywać drukowanymi literami) 
NUMER  

LICENCJI 
TRENERA 

F U N K C  J A  

1                     

 

 T R E N E R 

2                        II T R E N E R 

3                      K I E R O W N I K 

4                      M A S A Ż Y S T A 

5                               

6                               

7                                

 

Potwierdzam prawidłowość powyższych danych oraz posiadanie przez zawodników ważnych badań lekarskich w dniu 

meczu.  Protokół  dostarczono sędziemu na  ______  minut  przed  rozpoczęciem  zawodów. 

  
 
 
Kierownik drużyny (podpis): ________________________________ 

 
 

 
 
Organizator zawodów jako Administrator danych zawartych w niniejszym sprawozdaniu informuje, że dane zawodników 
i innych osób będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, jakim jest 
udokumentowanie przebiegu zawodów piłki nożnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Osobom których dane dotyczą przysługuje 
prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie 
na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego 
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane.  
W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych osobom których dane dotyczą przysługuje 
również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do 
realizacji celu, dla którego są gromadzone, po jego realizacji dane mogą być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji odnośnie skorzystania ze swoich praw można 
odnaleźć na stronie Organizatora w zakładce RODO.  



 
Załącznik do sprawozdania sędziego 

 
Zawody o mistrzostwo _________________ pomiędzy zespołami: ___________   –  ________________ 
 
Miejsce zawodów: ___________________________ data  _____________ godz. ______ wynik ______ –  _______ 
               

Napomnienia zawodników: 

Nr zaw. Imię nazwisko   zespół 
minut
a 

opis przewinienia 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Wykluczenia zawodników: 

Nr zaw. Imię nazwisko   zespół 
minut
a 

opis przewinienia 

      

      

      

      

 

Opis zdarzeń  
(kontuzje zawodników, zachowanie się osób towarzyszących drużynom i publiczności, zachowanie porządku przez organizatora zawodów, 
protesty drużyn, informacja o zakończeniu zawodów przed upływem regulaminowego czasu gry i inne okoliczności) 
 

___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 

___________________________________________ 

 
___________________________________________ 
 

 
 

    

    

    

  

  

  

  



___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________  
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Zmiany zawodników 

GOSPODARZE (wypełnia sędzia po zakończeniu zawodów) 

 
 

nr 

 
NAZWISKO   I   IMIĘ   ZAWODNIKA    (wypisywać drukowanymi literami) 

  

1 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

2 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

3 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

4 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

5 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

6 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

7 
                       zszedł minuta 

 
 

                      wszedł    

  
 

 

GOŚCIE (wypełnia sędzia po zakończeniu zawodów) 

 
 

nr 

 
NAZWISKO I  IMIĘ ZAWODNIKA (wypisywać drukowanymi literami) 

  

1 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

2 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

3 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

4 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

5 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

6 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

7 
                       zszedł minuta 

 
 

                      wszedł    

  
 



Przyjąłem do wiadomości: kierownik drużyny gospodarzy _________________________________________ 

 

 

Przyjąłem do wiadomości: kierownik drużyny gości  _________________________________________ 

 

 

Data  ____ – ____ – 202____ r.  podpis sędziego  _________________________________________ 
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Załącznik nr 4 

 

Raport Obserwatora 
 
 

 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 
02-366 Warszawa 
Telefon 22 55 12 319 
Fax 22 55 12 240 
sedzia@pzpn.pl  

 
 

Polski Związek 
Piłki Nożnej 

 

 
 

Raport musi być doręczony do KS PZPN drogą mailową w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu. 
 

1 
DRUŻYNA A:  DRUŻYNA B:  

 

Miasto:   Data:  Godzina:  

 

Wynik końcowy: –        w normalnym czasie Wynik do przerwy:  Rozgrywki:  

 

Sędzia:  –  ZPN Ocena:  

Sędzia asystent nr 1:  –  ZPN Ocena:  

Sędzia asystent nr 2  –  ZPN Ocena:  

Sędzia techniczny:  –  ZPN Ocena:  

Obserwator:  –  ZPN 
 

 
 

 Poziom trudności: 

Sędzia:  

Sędzia asystent nr 1:  

Sędzia asystent nr 2:  

Sędzia techniczny:  

 

Skala ocen: 

9.0  -  10 
8.5  - 8.9 
8.0  - 8.4 

7.9 
7.8 

7.5  - 7.7 
7.0  - 7.4 
6.0  - 6.9 
5.0  - 5.9 

Znakomite (wyjątkowo dobre) prowadzenie zawodów 
Bardzo dobre (wysoce rekomendowane prowadzenie zawodów)  
Dobre (spełniające oczekiwania KS PZPN)  
Jeden znaczący błąd, w innym przypadku 8.3 lub więcej 
Jeden znaczący błąd, w innym przypadku 8.0 do 8.2 
Satysfakcjonujące (kilka punktów do poprawy) 
Niesatysfakcjonujace (poniżej oczekiwań)  
Słaby występ (całkiem niesatysfakcjonujące)  
Bardzo słaby występ (nieakceptowalne) 

 

Poziom trudności musi być zbieżny z oceną i powinien on być oszacowany dla każdego z sędziów OSOBNO, adekwatnie do przebiegu 
meczu. 

Łatwe: 
Normalne: 
Dość wymagające: 
Bardzo trudne: 

Zawody łatwe, bez wyzwań w stosunku do sędziów  
Zawody normalne dla sędziów; kilka sytuacji  dość trudnych sytuacji 
Zawody ciężkie z kilkoma trudnymi sytuacjami dla sędziów 
Zawody bardzo ciężkie z wieloma trudnymi sytuacjami dla sędziów  

 

mailto:observer.report@uefa.ch


Opis meczu:  
 
 
 
 

SĘDZIA 

 

2 Stosowanie i interpretacja Przepisów Gry / kontrola nad zawodami, podejście taktyczne i zarządzanie podczas meczu z 
opisem sytuacji:  

Komentarz (uwagi): Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 
  

 

Minuta Opis sytuacji 

Błąd! 
Niepra
widłow
y 
odsyła
cz do 
zakładk
i: 
wskazu
je na 
nią 
samą. 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 

Błąd! 
Niepra
widłow
y 
odsyła
cz do 
zakładk
i: 
wskazu
je na 
nią 
samą. 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 

Błąd! 
Niepra
widłow
y 
odsyła
cz do 
zakładk
i: 
wskazu
je na 
nią 
samą. 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 

 

 



3 
Kontrola dyscyplinarna, zarządzanie zawodnikami i oficjelami (ławka rezerwowych) z opisem sytuacji: 
 

Komentarz (uwagi):  

 

Minuta Opis sytuacji 

Błąd! 
Niepra
widłow
y 
odsyła
cz do 
zakładk
i: 
wskazu
je na 
nią 
samą. 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 

Błąd! 
Niepra
widłow
y 
odsyła
cz do 
zakładk
i: 
wskazu
je na 
nią 
samą. 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 

Błąd! 
Niepra
widłow
y 
odsyła
cz do 
zakładk
i: 
wskazu
je na 
nią 
samą. 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 

 

 

4 Kondycja fizyczna: 
 

Bardzo dobra 
 
Ustawianie się i poruszanie:   
 

+ Normalne -  

    Zawsze blisko gry, podąża za grą cały czas I nie przeszkadza w grze  

   Elastyczna diagonalna 

   Zdolny do przewidywania rozwoju akcji 

   Wbiega w pole karne, gdy jest to konieczne 

   
Odpowiednie ustawienie przy stałych fragmentach gry / gdy piłka jest poza grą  
(np. rzut rożny, rzut wolny, rzut od bramki) 

Proszę opisać sytuacje z wykazem minutowym - obligatoryjnie, jeżeli zaznaczono "-" (punkt negatywny) w którymkolwiek z 
okienek: 

Minuta Opis sytuacji 

Błąd! 
Niepra
widłow
y 
odsyła
cz do 
zakładk
i: 
wskazu
je na 
nią 
samą. 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 

Błąd! 
Niepra
widłow
y 
odsyła
cz do 
zakładk
i: 
wskazu
je na 
nią 
samą. 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 

 

 



5 Współpraca z sędziami asystentami i sędzią technicznym: 
 
            

 
 

6 Osobowość: 
 
         

 

7 Uwagi o charakterze ogólnym, zalecenia do prowadzenia zawodów i cech osobowościowych: 
 
 
 

 

8 Punkty omówione z sędzią: 

 

Elementy pozytywne: 1)  

 2)  

 3)  

 

Elementy do poprawy: 1)  

 2)  

 3)  

SĘDZIA ASYSTENT NR 1 
 



9 Postawa sędziego asystenta (proszę wykazać ważne decyzje z podaniem minut): 
 

+ Normalne -  

x    Dobre decyzje przy ocenie spalonego i dobre stosowanie techniki "czekaj i patrz" 
     Dobre ustawianie się i poruszanie 

   Odpowiednia koncentracja I dobra współpraca z sędzią głównym 

   Stosowna reakcja na grę faul w pobliżu sędziego asystenta 

   
Odpowiednia kontrola zdarzeń podczas stałych fragmentów gry / gdy piłka jest 
poza grą (np. rzut rożny, rzut wolny, rzut od bramki) 

 

Komentarze (uwagi):              

Proszę opisać sytuacje z wykazem minutowym - obligatoryjnie, jeżeli zaznaczono "-" (punkt negatywny) w którymkolwiek z 
okienek: 

Minuta Opis sytuacji 

Błąd! 
Niepra
widłow
y 
odsyła
cz do 
zakładk
i: 
wskazu
je na 
nią 
samą. 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 

Błąd! 
Niepra
widłow
y 
odsyła
cz do 
zakładk
i: 
wskazu
je na 
nią 
samą. 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 

  
SĘDZIA ASYSTENT NR 2 

 

10 Postawa sędziego asystenta (proszę wykazać ważne decyzje z podaniem minut): 
 

+ Normalne -  

   Dobre decyzje przy ocenie spalonego i dobre stosowanie techniki "czekaj i patrz" 
     Dobre ustawianie się i poruszanie 

   Odpowiednia koncentracja I dobra współpraca z sędzią głównym 

   Stosowna reakcja na grę faul w pobliżu sędziego asystenta 

   
Odpowiednia kontrola zdarzeń podczas stałych fragmentów gry / gdy piłka jest poza  
grą (np. rzut rożny, rzut wolny, rzut od bramki) 

 

Komentarze (uwagi):  

Proszę opisać sytuacje z wykazem minutowym - obligatoryjnie, jeżeli zaznaczono "-" (punkt negatywny) w którymkolwiek z 
okienek: 

Minuta Opis sytuacji 

Błąd! 
Niepra
widłow
y 
odsyła
cz do 
zakładk
i: 
wskazu
je na 
nią 
samą. 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 

Błąd! 
Niepra
widłow
y 
odsyła
cz do 
zakładk
i: 
wskazu
je na 
nią 
samą. 

Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz do zakładki: wskazuje na nią samą. 

 

 
SĘDZIA TECHNICZNY 

11 Komentarz (uwagi) dotyczące sędziego technicznego: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 Kary indywidualne: 
 

Czas 
Żółta 

Czerwona 
Numer 

zawodnika 
Drużyna                                          Opis przewinienia 

    

 
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



SYTUACJE SZCZEGÓLNE 
 

 
 

 
Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa (PZPN), jako Administrator 
danych zawartych w niniejszym sprawozdaniu informuje, że dane zawodników i innych osób będą przetwarzane na podstawie 
prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, jakim jest udokumentowanie przebiegu zawodów piłki nożnej (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO). Osobom których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz 
wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. Dane mogą być udostępniane 
podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył 
dane. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych osobom których dane dotyczą przysługuje również 
prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla 
którego są gromadzone, po jego realizacji dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Więcej informacji odnośnie skorzystania ze swoich praw można odnaleźć na stronie PZPN w 
zakładce RODO.  

 



 

tj.    U nr III/42 z 27.03.2015 r. 
 
zm. U nr VIII/143 z 30.08.2017 r. 
 
zm. U. nr IX/146 z dnia 4.11.2020 r. 
 
 

Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi 

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

I.  Niniejszym przyjmuje się postanowienia określające standardy i wymogi stawiane przez Polski 

Związek Piłki Nożnej osobom, które od dnia 1 kwietnia 2015 roku będą pośredniczyły na terenie 

Polski przy negocjowaniu i zawieraniu umów w sprawie zmian przynależności klubowej przez 

piłkarzy (zwanych dalej „umowami transferowymi”) oraz kontraktów o profesjonalne uprawianie 

piłki nożnej podpisywanych przez zawodników z klubami.  Poniższe przepisy zastępują w całości 

regulacje ujęte dotychczas w treści Uchwały nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku Zarządu PZPN w 

sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy w związku z uchyleniem przez Kongres 

Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) w czerwcu 2014 roku Regulaminu dot. Agentów 

Piłkarskich uchwalonego w dniu 29 października 2007 roku.  

II. Zgodnie z Regulaminem FIFA dot. współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, celem niniejszej 

regulacji jest promocja i zabezpieczenie realizacji optymalnych standardów etycznych w relacjach 

pomiędzy klubami, zawodnikami i osobami trzecimi będącymi pośrednikami przy negocjowaniu i 

zawieraniu umów transferowych oraz kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, 

chroniących kluby oraz zawodników przed jakimkolwiek wystąpieniem nieuczciwych lub 

nielegalnych praktyk bądź zachowań w trakcie zawierania umów transferowych lub kontraktów o 

profesjonalne uprawianie piłki nożnej.  

Postanowienia Uchwały powinny być uwzględnione przy formułowaniu praw i obowiązków stron 

wynikających z powierzenia pośrednikowi transakcyjnemu przez klub lub zawodnika czynności 

pośrednictwa przy negocjowaniu i zawieraniu transakcji. 

III. Dla realizacji celów, o których mowa w pkt I i II, przyjmuje się poniższe przepisy określające 

standardy i wymogi, które muszą być zachowane przy podpisywaniu z udziałem pośrednika każdej 

umowy transferowej lub każdego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej podpisywanego 

z zawodnikiem. Niniejsze postanowienia oraz potencjalne zapisy dodatkowe wykraczające poza 

sformułowane standardy i wymogi nie mogą mieć żadnego wpływu na ważność umów 

transferowych i kontraktów:  

Art. 1  

W rozumieniu niniejszych przepisów: 

1. „Ekwiwalent” oznacza opłatę za wyszkolenie lub rozwój zawodnika, jaką klub pozyskujący 

zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu.  

2. „Klubem” jest podmiot uczestniczący we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej na 

zasadach określonych przez właściwą federację piłkarską.   



3. „Umową pośrednictwa” jest pisemna umowa zawarta przez klub lub zawodnika z pośrednikiem 

mająca postać umowy cywilnoprawnej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa. 

4. „Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej” (dalej „kontrakt”) oznacza umowę regulującą 

wzajemne prawa i obowiązki Klubu i zawodnika profesjonalnego, przy uwzględnieniu 

obowiązujących regulacji piłkarskich.  

5. „Pośrednikiem transakcyjnym” (dalej „pośrednikiem”) jest osoba fizyczna, prawna lub inna 

jednostka organizacyjna, zarejestrowana w PZPN zgodnie z postanowieniami nin. Uchwały, która 

nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje Klub lub zawodnika przy negocjacjach  

i zawieraniu umowy transferowej względnie Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej  

(w tym umowy zlecenia lub agencyjnej), pośrednictwa pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku 

prawnego.  

6. „PZPN” oznacza Polski Związek Piłki Nożnej.   

7. „Sezon rozgrywkowy” oznacza okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następnego. 

8. „Systemem rejestracyjnym” jest ewidencja Pośredników i dokonywanych przez nich czynności, 

prowadzona i upubliczniona przez PZPN na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.  

9. „Transakcja” oznacza negocjowanie i zawarcie Umowy transferowej lub Kontraktu.  

10. „Umową transferową” jest cywilnoprawne porozumienie dwóch klubów piłkarskich, na 

podstawie, którego następuje, za zgodą zawodnika, odpłatna lub nieodpłatna zmiana jego 

przynależności klubowej. 

11. „Zasadnicze wynagrodzenie Zawodnika” oznacza wynagrodzenie określone w Kontrakcie, 

którego wypłata i wysokość nie może być w żaden sposób warunkowana.  

12. „Zawodnikiem” jest osoba uprawiająca sport piłki nożnej w sposób amatorski lub profesjonalny.  

13. „Zawodnikiem niepełnoletnim” jest zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia. 

Art. 2 

1. Przy zawieraniu Umowy transferowej lub Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej 

Zawodnik i Klub są uprawnieni do korzystania wyłącznie z usług Pośredników.  

2. Przy wyborze Pośrednika Zawodnik lub Klub muszą postępować z należytą starannością oraz 

poszanowaniem regulacji PZPN. W szczególności, możliwość skorzystania przy Transakcji z usług 

Pośrednika uzależniona jest od: 

1) istnienia nieposzlakowanej reputacji Pośrednika, 

2) zarejestrowania i zweryfikowania Pośrednika w Systemie rejestracyjnym, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Uchwały, nie później niż w dniu zawarcia Umowy pośrednictwa, 

3) zawarcia z Pośrednikiem Umowy pośrednictwa i jej niezwłocznego złożenia do PZPN. 

3. Pośrednikiem nie może być osoba sprawująca funkcje zarządzające, administracyjne, 

techniczne lub medyczne w FIFA, konfederacji kontynentalnej, krajowym lub regionalnym związku 

piłkarskim, lidze zawodowej oraz klubie piłkarskim, a także osoba będąca członkiem tych 

organizacji, sędzią piłkarskim, sędzią asystentem, trenerem oraz instruktorem, jak również każdy 

inny podmiot zobowiązany do przestrzegania Statutów FIFA i PZPN, podległy ich władztwu 

dyscyplinarnemu z każdego innego tytułu uczestnictwa w sporcie piłki nożnej. 



4. Pośrednikiem działającym jako osoba fizyczna może być osoba posiadająca nieposzlakowaną 

reputację, w tym w szczególności w przeszłości nie została skazana prawomocnym wyrokiem 

skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego (chyba, że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji 

w okresie obejmującym Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała w 

przeszłości karze dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.  

5. Pośrednikiem działającym jako osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna może być osoba 

prawna lub inna jednostka organizacyjna, której osoby upoważnione do reprezentacji posiadają 

nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności w przeszłości żadna z tych osób nie została 

skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (chyba, że nastąpiło zatarcie 

skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym Deklarację Pośrednika lub 

karze regulaminowej oraz nie podlegała karze dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.   

6. Osoba, występująca w imieniu i na rzecz Pośrednika działającego jako osoba prawna lub inna 

jednostka organizacyjna musi posiadać nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności w 

przeszłości nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek 

przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

(chyba, że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym 

Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała w przeszłości karze 

dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.  

7. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie może być powiązana (kapitałowo lub 

osobowo) z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub działaniami tych podmiotów, mającymi 

na celu ominięcie obowiązujących regulacji.   

8. Osoba fizyczna działająca jako Pośrednik bądź osoba fizyczna, działająca w imieniu i na rzecz 

osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej będącej Pośrednikiem nie może działać jako 

Pośrednik w imieniu i na rzecz kolejnej osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej.     

Art. 3 

1. Przed skorzystaniem z usług Pośrednika, Zawodnik lub Klub zobowiązani są do dołożenia 

wszelkich starań, aby zapewnić, że w związku z zawarciem Umowy pośrednictwa nie występuje 

lub nie może wystąpić konflikt interesów dla Zawodnika lub Klubu, jak również dla Pośrednika. 

2. Konflikt interesów w rozumieniu niniejszej Uchwały istnieje, gdy Pośrednik w zakresie 

negocjowania lub zawierania Transakcji może realizować swój osobisty (prywatny) interes lub 

korzyść majątkową kosztem interesu Klubu, Zawodnika, sportu piłki nożnej lub interesu 

publicznego.  

3. Konflikt interesów nie występuje wtedy, gdy Pośrednik ujawni na piśmie wszystkim podmiotom 

biorącym udział w danej Transakcji, każdy rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, jaki ma 

lub może mieć miejsce pomiędzy nim a innymi podmiotami biorącymi udział w danej Transakcji, i 

otrzyma, przed rozpoczęciem negocjacji, wyraźną pisemną zgodę na wzięcie udziału w tej 

Transakcji od wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów. 

4. W przypadku, gdy Zawodnik i Klub chcą skorzystać z usług tego samego Pośrednika w 

odniesieniu do tej samej Transakcji na warunkach ustalonych w ust. 3, podmioty te powinny wyrazić 

swoją zgodę na piśmie co do możliwości równoległego ich reprezentowania przez tego samego 

Pośrednika oraz wskazać na piśmie, która ze stron (Zawodnik czy Klub) zapłaci pośrednikowi 



stosowne wynagrodzenie. Pośrednik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania 

przedmiotowych ustaleń oraz powyższych dokumentów do PZPN. 

5. W przypadku, gdy Pośrednik nie dostarczy do PZPN, zgody o której mowa w ust. 4, nie może 

on kontynuować świadczenia usług drugiej stronie lub otrzymywać wynagrodzenia od drugiej 

strony w odniesieniu do danej Transakcji, a druga strona nie może korzystać z żadnych usług 

Pośrednika lub dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Pośrednika w odniesieniu do danej 

Transakcji. Pośrednik może nadal reprezentować tylko stronę, która wyraziła zgodę na piśmie, w 

odniesieniu do danej Transakcji i otrzymywać zapłatę za takie usługi zgodnie warunkami Umowy 

pośrednictwa. 

Art. 4 

1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nabywa uprawnienia 

Pośrednika poprzez wpis do Systemu rejestracyjnego. Proces rejestracji kończy się po dokonaniu 

weryfikacji danych. 

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od złożenia 

dokumentów, wymaganych niniejszą Uchwałą.    

3. Rejestracja w systemie rejestracyjnym następuje po spełnieniu następujących warunków:  

1) samodzielnym wprowadzeniu przez Pośrednika do Systemu rejestracyjnego: 

a) prawidłowo podpisanej Deklaracji pośrednika, o treści wskazanej, w zależności od 

formy prowadzenia działalności przez Pośrednika, odpowiednio w Załączniku nr 1 lub 

2 do niniejszej Uchwały wraz z potwierdzeniem wysłania listem poleconym do PZPN 

oryginału Deklaracji, o której mowa powyżej, przy czym każda osoba działająca w 

imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej musi złożyć oddzielny 

formularz Deklaracji pośrednika; 

b) potwierdzenia wysłania listem poleconym do PZPN oryginalnego egzemplarza 

Deklaracji, o której mowa w pkt a; 

c) dowodu uiszczenia, na wskazane konto PZPN, opłaty za wpis do Systemu 

rejestracyjnego, w wysokości określonej na dany sezon rozgrywkowy przez Zarząd 

PZPN; 

d) umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawodowej w związku w 

wykonywaną działalnością  

 

2) spełnieniu pozostałych wymogów, o których mowa w niniejszej Uchwale.  

4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, umożliwia Pośrednikowi działalność przez okres 

jednego sezonu rozgrywkowego. Przed rozpoczęciem działalności w każdym sezonie 

rozgrywkowym wszystkie podmioty zamierzające prowadzić działalność Pośrednika zobowiązane 

są do ponownego spełnienia tychże warunków. 

5. Jeżeli jakiekolwiek dokumenty wprowadzone do Systemu rejestracyjnego nie spełniają 

warunków formalnych lub jeżeli nie uiszczono należnej opłaty, PZPN wzywa osobę je składającą, 

do poprawienia, uzupełnienia lub dokonania opłaty w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym 

upływie terminu ww. dokumenty podlegają zwrotowi. Dokumenty poprawione lub uzupełnione w 

terminie wywołują skutki od chwili ich wniesienia.  



6. Odmowa wpisu do Systemu rejestracyjnego pośredników, w przypadku, gdy podmiot nie spełnia 

wymogów przewidzianych niniejsza Uchwałą, następuje decyzją Zespołu działającego w ramach 

Komisji ds. Prawnych, od której przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej.  

7. Po zawarciu Umowy pośrednictwa, Pośrednik zobowiązany jest w terminie 3 dni, nie później 

jednak niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej, wprowadzić ją do Systemu 

rejestracyjnego oraz przesłać listem poleconym do PZPN jej oryginał, pod rygorem 

bezskuteczności wobec PZPN. 

8. Po zawarciu umowy transferowej lub kontraktu Pośrednik zobowiązany jest w terminie 7 dni 

wprowadzić ww. dokumenty do Systemu rejestracyjnego oraz złożyć ich odpisy do PZPN.  

9. W Systemie rejestracyjnym ujawniane jest każde indywidualne zaangażowanie Pośrednika w 

czynność z zakresu pośrednictwa przy negocjowaniu lub podpisywaniu Umowy transferowej lub 

Kontraktu. Zakresem rejestracji objęte są w szczególności dane dotyczące podmiotów 

uczestniczących w danej transakcji, jej rodzaj oraz płatności stanowiące wynagrodzenie za 

świadczone usługi pośrednictwa.  

10. Pośrednik lub osoba fizyczna pełniąca kontrolę lub zasiadająca w organach zarządzających 

lub nadzorczych Pośrednika zobowiązana jest do wskazania w Systemie rejestracyjnym, pod 

sankcją dyscyplinarną, wszelkie umowy oraz inne dokumenty zawarte przez niego jako osobę 

fizyczną lub przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną, nad którym osoba ta sprawuje 

kontrolę lub zasiada w jej organach zarządzających lub nadzorczych, z jakimkolwiek Klubem lub 

Zawodnikiem będącym stroną Transakcji, przy której świadczył usługi. 

11. Dane osobowe Pośrednika zarejestrowanego i zweryfikowanego w Systemie 

rejestracyjnym PZPN przetwarzane są przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b) 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy.  

12. PZPN jako Administrator, wypełnia obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 RODO. 

Informacje podawane są w przypadku zbierania danych od osoby, w sposób zwięzły, 

przejrzysty, zrozumiały, wyrażony w łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem,  

w rozsądnym terminie tj. po uzyskaniu danych osobowych najpóźniej w ciągu 30 dni, mając 

na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych, lub najpóźniej przy 

pierwszej komunikacji z taką osobą. Obowiązek informacyjny wypełniany jest bezpośrednio 

lub za pośrednictwem systemu rejestracyjnego PZPN.   

13. Dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących  

i czynów zabronionych przetwarzane są z zachowaniem postanowień Art. 9 ust. 2 lit. a) i b) 

i Art. 10 RODO. 

Art. 5 

1. Pośrednik lub osoba fizyczna będąca udziałowcem/partnerem/wspólnikiem/członkiem lub 

zasiadająca w organach zarządzających lub nadzorczych Pośrednika zobowiązana jest do 

niezawierania, pod sankcją dyscyplinarną, umów cywilnoprawnych z Zawodnikami lub ich 

przedstawicielami ustawowymi innych niż Umowy pośrednictwa, których przedmiotem będzie 

reprezentowanie interesów takich Zawodników lub ich przedstawicieli ustawowych w odniesieniu 

do negocjowania i zawierania Umów transferowych lub Kontraktów. 

2. Zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób 

zawarcia przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę 



organizacyjną umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa z nim lub jego 

przedstawicielami ustawowymi, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów 

takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i 

zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu. 

3. Klub zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób zawarcia 

z nim przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną 

umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa, której przedmiotem będzie m.in. 

reprezentowanie interesów takiego Klubu w odniesieniu do negocjowania i zawierania Umowy 

transferowej lub Kontraktu. 

4. Zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób 

powoływania się przez Pośrednika lub przez inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę 

organizacyjną reprezentującą Klub na umowę cywilnoprawną inną niż Umowa pośrednictwa, której 

przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego Klubu w odniesieniu do 

negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu. 

5. Klub zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób 

powoływania się przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę 

organizacyjną reprezentującą Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych na umowę 

cywilnoprawną inną niż Umowa pośrednictwa z Zawodnikiem, której przedmiotem będzie m.in. 

reprezentowanie interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu 

do negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu.  

Art. 6 

1. Umowa pośrednictwa musi zawierać co najmniej następujące elementy: imiona i nazwiska lub 

nazwy stron, zakres świadczonych usług, okres obowiązywania umowy (z datą rozpoczęcia 

świadczenia usług i ich zakończenia), wysokość wynagrodzenia ustalonego za realizację 

pośrednictwa, sposób jego zapłaty, postanowienia dotyczące rozwiązania lub wygaśnięcia 

kontraktu oraz podpisy stron.  

2. W przypadku, gdy pośrednikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna w umowie 

pośrednictwa musi zostać ujawniona/e osoba/y fizyczne działające przy danej Transakcji.  

3. Umowę pośrednictwa można zawrzeć tylko z Zawodnikiem:  

a) który ukończył 15 lat, lub 

b) otrzymał od Klubu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami PZPN, ofertę pierwszego 

profesjonalnego kontraktu.     

4. Umowa pośrednictwa z Zawodnikiem niepełnoletnim musi zostać podpisana również przez jego 

rodziców lub innych opiekunów prawnych, zgodnie z postanowieniami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

5. Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do umowy pośrednictwa, zawiera załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 
 
6. Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do umowy pośrednictwa dla zawodnika niepełnoletniego, 
zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
 



7. Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawiera 
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
 

8. Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do umowy transferowej zawiera załącznik nr 6 do niniejszej 
uchwały. 
 

Art. 7 

1. Pośrednik może być wynagradzany wyłącznie przez Klub lub Zawodnika, z którym zawarł 

Umowę pośrednictwa.  

2. Wysokość wynagrodzenia należnego Pośrednikowi działającemu w imieniu Zawodnika ustalona 

zostaje w Umowie pośrednictwa, którą strony zobowiązane są zawrzeć przed zawarciem Kontraktu 

i powinna zostać określona na podstawie Zasadniczego wynagrodzenia Zawodnika w czasie 

całego okresu objętego Kontraktem.  

3. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna 

Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Zawodnika nie przekraczała 3% (słownie: 

trzech procent) Zasadniczego wynagrodzenia Zawodnika za cały okres obowiązywania danego 

Kontraktu. 

4. Klub korzystający z usług Pośrednika wypłaci mu wynagrodzenie uzgodnione w Umowie 

pośrednictwa. Dozwolone jest dokonywanie płatności ratalnych. 

5. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna 

Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Kontraktu z 

Zawodnikiem nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznego, Zasadniczego 

wynagrodzenia za cały okres obowiązywania tego Kontraktu.  

6. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna 

Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Umowy transferowej 

nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznej opłaty za transfer zapłaconej w związku 

ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika.  

7. Kluby zobowiązane są zapewnić, iż każda płatność uiszczana przez jeden z nich na rzecz 

drugiego w związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika jako: suma transferowa, 

Ekwiwalent czy wkład solidarnościowy nie były płacone w całości lub w części za pośrednictwem 

lub do Pośrednika oraz że te płatności nie będą uiszczane przez Pośrednika.  

8. Zakaz, o którym mowa w ust. 7 obejmuje również zakaz udziału Pośrednika w jakiejkolwiek 

płatności w związku z przyszłą zmianą przynależności klubowej Zawodnika albo zawarciem w 

przyszłości kolejnego kontraktu przez Zawodnika. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, gdy w 

Umowie pośrednictwa zawartej przez Pośrednika z klubem odstępującym zawodnika warunki 

płatności prowizji z tytułu przyszłego transferu tego zawodnika zostały sformułowane kwotowo w 

stosunku do sumy transferowej. Zabroniona jest również cesja roszczeń związanych ze zmianą 

przynależności klubowej z udziałem pośredników. 

9. Z zastrzeżeniem treści postanowień niniejszej Uchwały jakiekolwiek wynagrodzenie za usługi 

Pośrednika może zostać wypłacone wyłącznie przez podmiot, tj. Klub lub Zawodnika, który zawarł 

z Pośrednikiem Umowę pośrednictwa, bezpośrednio Pośrednikowi. 



10. Zawodnik może upoważnić Klub do realizacji, w imieniu Zawodnika, wymagalnej na podstawie 

Umowy pośrednictwa płatności wobec Pośrednika, która zostanie pokryta z wynagrodzenia 

wynikającego z Kontraktu. Upoważnienie takie, pod rygorem nieważności, musi zostać 

umieszczone, wraz ze wskazaniem wysokości tejże płatności, w Kontrakcie. 

11. Zabrania się osobom, w rozumieniu zdefiniowanym w punkcie 11 rozdziału Definicji Statutu 

FIFA przyjmowania jakichkolwiek płatności za pośrednictwo z całości lub części opłaty uiszczanej 

na rzecz Pośrednika przez reprezentowaną przez niego stronę Transakcji. Każda osoba, która 

naruszy niniejsze postanowienie będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.  

12. Zabrania się uiszczania przez Zawodnika niepełnoletniego lub Klub jakichkolwiek opłat na rzecz 

Pośrednika w związku z zawarciem Kontraktu lub umowy transferowej Zawodnika niepełnoletniego 

lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Pośrednika w 

związku z zawarciem takiego Kontraktu lub Umowy transferowej w przyszłości. Naruszenie 

niniejszego postanowienia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

Art. 8 

1. Zawodnik korzystający z usług Pośrednika niezwłocznie po zawarciu Kontraktu, jest 

zobowiązany do przesłania do PZPN wszelkiej dokumentacji związanej ze współpracą z 

Pośrednikiem przy takiej Transakcji, niezależnie od obowiązku przedstawienia przez Klub przy 

uprawnianiu Zawodnika do gry Kontraktu zawartego przy udziale Pośrednika. Ponadto Zawodnik 

jest zobowiązany do przekazania do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej Transakcji 

dokonanej z udziałem Pośrednika oraz wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, 

które uiścił lub które mają zostać uiszczone na rzecz Pośrednika. 

2. Klub korzystający z usług Pośrednika niezwłocznie po zawarciu Umowy transferowej lub 

Kontraktu jest zobowiązany do przesłania do PZPN wszelkiej dokumentacji związanej ze 

współpracą z Pośrednikiem przy takiej Transakcji. Obowiązek złożenia powyższych dokumentów, 

dotyczy zarówno Klubu, który odstępuje Zawodnika, jak i Klubu pozyskującego Zawodnika, jeżeli 

korzysta on przy Transakcji z usług Pośrednika. Ponadto Klub zobowiązany jest do przekazania 

do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej Transakcji dokonanej z udziałem Pośrednika oraz 

wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, które uiścił lub które mają zostać 

uiszczone na rzecz Pośrednika. 

3. Zawodnik lub Klub są zobowiązani, aby każda Umowa transferowa lub Kontrakt negocjowane 

lub podpisane z udziałem Pośrednika działającego na podstawie Umowy pośrednictwa zawierały 

imię i nazwisko oraz podpis takiego Pośrednika, a także datę zawarcia z nim Umowy pośrednictwa.  

4. Wskazanie Pośrednika w Umowie transferowej lub Kontrakcie stanowi potwierdzenie 

skutecznego świadczenia usług pośrednictwa przez Pośrednika na podstawie Umowy 

pośrednictwa i podstawę do uznania wynagrodzenia ustalonego w Umowie pośrednictwa za 

należne.   

5. W przypadku, jeżeli Zawodnik lub Klub nie korzystali z usług Pośrednika przy negocjacjach lub 

zawarciu Umowy transferowej lub Kontraktu, okoliczność ta musi zostać uwidoczniona w Umowie 

transferowej lub Kontrakcie.  

 

 



Art. 9 

1. Do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, celem wykonania obowiązującej między 
Stronami umowy oraz za zgodą Pośrednika tj. Art. 6 ust. 1 lit. a) i b) z zachowaniem zasady 
minimalizacji danych tj. art. 5 ust. 1 lit c) RODO, PZPN opublikuje na swojej stronie 
internetowej listę Pośredników. 

2. Zakres publikowanych danych obejmować będzie:  
1) informację o zarejestrowaniu w związku z czynnościami objętymi treścią niniejszej 

Uchwały oraz wszystkich transakcji, w których brali oni udział w ciągu ostatnich  

12 miesięcy; 

2) łączną wysokość wynagrodzeń lub innych należności, jakie Zawodnicy  

i Kluby wypłacili Pośrednikom, w postaci kwoty łącznej wypłaconej przez wszystkich 

Zawodników wszystkim Pośrednikom oraz w postaci kwoty łącznej wypłaconej 

wszystkim Pośrednikom przez dany Klub.  

 
3. PZPN opublikuje w Systemie rejestracyjnym informacje o wszystkich podpisanych 

umowach oraz terminach ich obowiązywania. Informacje te będą udostępnione aktywnym 

użytkownikom Systemu rejestracyjnego.    

4. PZPN może udostępnić Zawodnikom lub Klubom, na ich wniosek, określone informacje  

z Systemu rejestracyjnego dotyczące Transakcji, w której Pośrednik brał udział, jeżeli przy 

ich wykorzystaniu mają być stwierdzone lub wyeliminowane nieprawidłowości dotyczące 

przeprowadzanych czynności objętych treścią niniejszej. Uchwały. Wnioskując Zawodnik 

lub Kluby zobowiązane są podać podstawę oraz cel, dla którego wnoszą o udostępnienie 

wskazanych danych.  

 Art. 10 

1. Klub lub Zawodnik, który zawiera Umowę pośrednictwa z osobą nieposiadającą uprawnień 

Pośrednika podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

2. Klub, Zawodnik lub Pośrednik, który narusza lub stosuje postanowienia nin. Uchwały w sposób 

niezgodny z jej treścią oraz innymi postanowieniami regulacji PZPN podlega odpowiedzialności 

dyscyplinarnej. 

3. Osoba, która podejmie działania lub zawiera Umowę pośrednictwa nie posiadając uprawnień 

Pośrednika nie może być wpisana na listę Pośredników na dwa kolejne sezony, a w przypadku 

podjęcia dalszego działania lub kolejnego zawarcia Umowy pośrednictwa bez uprawnień 

Pośrednika osoba taka nie może być wpisana na listę Pośredników na okres pięciu kolejnych 

sezonów lub na stałe. 

4.Postępowanie dyscyplinarne prowadzone jest na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

oraz innych właściwych przepisów, na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, 

Rzecznika Dyscyplinarnego lub Zespołu działającego w ramach Komisji ds. Prawnych.  

5. Sankcje dyscyplinarne nałożone na Pośrednika, Zawodnika lub Klub w związku z realizacją 

postanowień nin. Uchwały są publikowane na stronie internetowej PZPN. O ich treści 

powiadamiana jest także FIFA. 

6. Komisja Dyscyplinarna FIFA może zdecydować o rozszerzeniu nałożonych sankcji zgodnie z 

Kodeksem Dyscyplinarnym FIFA. 



7. Spory majątkowe, powstające pomiędzy Pośrednikami a Klubami lub Zawodnikami, wynikające 

z umów pośrednictwa, w związku z realizacją nin. Uchwały, poddawane będą pod rozstrzygnięcie 

Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. 

8. PZPN może odrębną Uchwałą Zarządu PZPN wprowadzić obowiązek ubezpieczenia 

Pośredników oraz inne obowiązki związane z wykonywaniem działalności pośrednika.    

Art. 11  

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Uchwale stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 

cywilnego.  

2. Prawo interpretacji postanowień niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

3. Niniejsza Uchwała zastępuje obowiązującą do dnia 31 marca 2015 roku Uchwałę Zarządu PZPN 

nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku (z późn. zmian) w sprawie licencji dla menedżerów ds. piłkarzy i 

wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały wygasa dotychczasowy system licencji dla 

menedżerów ds. piłkarzy, tym samym wszystkie dotychczas wydane licencje tracą ważność i winny 

zostać zwrócone do PZPN.  

5. Dotychczasowy licencjonowani menedżerowie ds. piłkarzy zostaną wpisani do Systemu 

rejestracyjnego jako Pośrednicy po spełnieniu warunków, o których mowa w Art. 4 ust. 3 pkt 1) – 

3).   

6. Spełnienie warunków, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1) – 3), w okresie od 1 kwietnia do 30 

czerwca 2015 roku umożliwia Pośrednikowi również działalność w sezonie rozgrywkowym 

2015/2016. 

7. Wszystkie umowy o świadczenie usług menedżerskich, zawarte przed dniem wejścia w życie 

niniejszej Uchwały objęte są postanowieniami niniejszej Uchwały, o ile były złożone w PZPN w 

terminie 30 dni od ich zawarcia, do daty wygaśnięcia i nie mogą być przedłużane, przy czym ich 

skuteczność wobec PZPN jest uzależniona od spełnienia przez Pośrednika wszystkich 

obowiązków, określonych w niniejszej Uchwale. 

8. Postanowienia nin. Uchwały mają zastosowanie do wszystkich spraw zawisłych przed organami 

PZPN wynikających z treści umów zgłoszonych do Systemu rejestracyjnego. 

9. W celu realizacji postanowień niniejszej Uchwały upoważnia się Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN do opracowania założeń technicznych oraz wdrożenia i nadzorowania 

funkcjonowania Systemu Rejestracyjnego Pośredników umożliwiającego: 

• rejestrację i weryfikację Pośredników zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 

Uchwale, z uwzględnieniem zasad ochrony danych, o których mowa w zapisach 

niniejszej Uchwały; 

• rejestrację umów zawieranych przez Pośredników; 

• publikację na stronach internetowych PZPN informacji o których mowa w art. 10 

niniejszej uchwały; 

• wykonywanie innych czynności umożliwiających realizację postanowień Uchwały. 

Weryfikacji merytorycznej złożonych dokumentów, dokonuje Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN we współpracy z Zespołem działającym w ramach Komisji Prawnej. 



Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych w 

strukturach Pośredników transakcyjnych PZPN, oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, upoważniony przez 

Administratora do wdrożenia i nadzorowania funkcjonowania Systemu Rejestracyjnego 

Pośredników, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN wdraża i nadzoruje odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 32 RODO, aby przetwarzanie w ramach 

Systemu Rejestracyjnego Pośredników odbywało się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 

i aby móc to wykazać. Środki te są w miarę potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. 

Realizując swoje obowiązki PZPN w tym zakresie współpracuje z procesorami, 

współadministratorami i osobami, których dane dotyczą, a także organem nadzorczym. 

10. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

  



 

Załącznik nr 1 

Deklaracja Pośrednika dla osoby fizycznej 

Imię (imiona): 

Nazwisko (nazwiska): 

Data urodzenia: 

PESEL:  

Obywatelstwo/obywatelstwa: 

Pełny stały adres (w tym nr telefonu/faksu i adres e-mail) 

 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM CO NASTĘPUJE: 

1. W trakcie wykonywania przeze mnie czynności jako Pośrednik w zakresie piłki nożnej 

zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego i 

krajowego prawa, mającego zastosowanie przy wykonywaniu wskazanych czynności. Niezależnie 

od powyższego wyrażam zgodę na stosowanie wobec mojej osoby postanowień Statutu FIFA oraz 

Regulaminu FIFA, dotyczącego pośrednictwa w piłce nożnej, odpowiednich przepisów UEFA w 

tym zakresie, jak również postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności Statutu, 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Uchwały Zarządu PZPN, której załącznikiem jest 

niniejsza deklaracja.  

Równocześnie oświadczam, iż jako Pośrednik świadczący usługi w zakresie piłki nożnej poddaję 

się niniejszym odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z treści Statutu oraz Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN i regulaminowej, realizowanej przez stosowne organy PZPN, a także 

odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Kodeksie Dyscyplinarnym FIFA.  

2. Oświadczam, iż obecnie nie zajmuję stanowiska urzędnika w rozumieniu zdefiniowanym w 

punkcie 11 rozdziału Definicji Statutu FIFA i w art. 1 ust. 4 Uchwały, do której załącznikiem jest 

niniejsza Deklaracja oraz że nie obejmę takiego stanowiska w okresie obowiązywania danego 

oświadczenia. 

3. Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną reputację, a także w przeszłości nie zostałem 

skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub nie podlegam karze 

dyskwalifikacji w okresie obejmującym niniejszą deklarację lub nie podlegałem karze 

dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.   

4. Oświadczam, iż nie zawarłem (ani nie współpracuję w zakresie świadczenia usług pośrednictwa 

w piłce nożnej z podmiotem, który zawarł) obowiązującej w okresie ważności niniejszej Deklaracji 

ani nie zawrę w tym okresie umowy cywilnoprawnej z Zawodnikiem zarejestrowanym w systemie 

Extranet PZPN lub jego przedstawicielami ustawowymi, innej niż Umowy pośrednictwa, o której 

mowa w Uchwale, której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja, na podstawie której będę 

uprawniony do reprezentowania interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych 

w odniesieniu do negocjowania i zawierania umów transferowych lub kontraktów w rozumieniu 

wskazanej powyżej Uchwały Zarządu PZPN. 

5. Oświadczam, że nie mam żadnych powiązań kontraktowych z FIFA, konfederacjami 

kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskimi, względnie ligami 

zawodowymi, które mogłyby stwarzać potencjalny konflikt interesów. Równocześnie deklaruję, że 

w przypadku powstania jakiejkolwiek wątpliwości ujawnię niezwłocznie każdą relację prawną, 



łączącą mnie z ww. podmiotami. Równocześnie oświadczam, że w związku z pełnieniem moich 

czynności w charakterze Pośrednika w zakresie piłki nożnej nie będę dążył do nawiązania 

jakichkolwiek relacji kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, narodowymi lub 

regionalnymi federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi.    

6. Oświadczam, iż zgodnie z treścią artykułu 7 § 4 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikami, 

nie będę przyjmować żadnych płatności uiszczanych przez jeden Klub na rzecz drugiego Klubu w 

związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika, w szczególności jakichkolwiek sum 

transferowych, ekwiwalentu z tytułu wkładu solidarnościowego oraz jakichkolwiek rekompensat za 

wyszkolenie Zawodnika. 

7. Oświadczam, zgodnie z artykułem 7 § 8 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, że nie 

będę przyjmować żadnych płatności od którejkolwiek ze stron, jeżeli zmiana przynależności 

klubowej dotyczy Zawodnika niepełnoletniego. 

8. Oświadczam, że nie jestem i nie będę związany w sposób bezpośredni lub pośredni, w tym nie 

będę brał osobistego udziału w zakładach bukmacherskich, loteriach, grach hazardowych lub 

innych zakładach wzajemnych, względnie w podobnych wydarzeniach lub transakcjach, 

związanych z meczami piłki nożnej. Równocześnie przyjmuję do wiadomości, iż nie posiadam 

żadnych udziałów w koncernach, firmach i innych organizacjach, które promują, aranżują, 

negocjują lub przeprowadzają jakiekolwiek transakcje lub wydarzenia, związane z powyższymi 

grami.      

9. Wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, na 

przekazywanie do PZPN szczegółowych informacji, dot. wszystkich płatności jakiejkolwiek natury, 

uzyskiwanych przeze mnie od Klubu lub Zawodnika, w związku ze świadczeniem usług 

pośrednictwa.     

10. Wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na 

przekazanie, jeżeli zajdzie taka konieczność, do FIFA, konfederacji kontynentalnych, narodowych 

lub regionalnych związków piłkarskich oraz lig zawodowych, w celu stosownego sprawdzenia 

wszelkich kontraktów, umów oraz innych dokumentów, związanych z moją działalnością, jako 

Pośrednika w piłce nożnej. Równocześnie zgadzam się na to, aby wskazane powyżej podmioty 

uzyskały każdy inny, stosowny dokument od jakiejkolwiek osoby trzeciej, świadczącej także usługi 

doradcze i biorącej czynny udział w negocjacjach lub konsultacjach, za których przeprowadzenie 

ponoszę odpowiedzialność.       

11. Wyrażam zgodę, stosownie do artykułu 6 § 3 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem na 

przechowywanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, przez PZPN, w 

celu ich publikacji, w związku z pełnioną przeze mnie funkcją Pośrednika, w zakresie określonym 

w przepisach FIFA i PZPN, jak również przesyłania tych danych do państwa trzeciego.  

12. Wyrażam zgodę, stosownie do artykułu 9 § 2 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na 

publikację przez PZPN informacji o wszystkich sankcjach dyscyplinarnych na mnie nałożonych 

oraz na poinformowanie o tych sankcjach FIFA. 

13. Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na to, że niniejsza deklaracja będzie udostępniana 

członkom właściwych organów PZPN, związków regionalnych i ligi zawodowej.14. Wyrażam zgodę 

w przypadku naruszenia postanowień Uchwały nr III/42 Zarządu PZPN z dnia 27 marca lub innej 

regulacji PZPN na publikację informacji o wykreśleniu Pośrednika z Systemu rejestracyjnego.  

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (nr telefonu, mail) przez 

Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.  



nr 7, 02-366 Warszawa, w celu umożliwienia kontaktu PZPN ze mną jako Pośrednikiem, 

zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

15. Jestem świadom, że PZPN pozyskując oraz przetwarzając moje dane staje się ich 

Administratorem zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). Moje dane osobowe przetwarzane są przez PZPN w celu niezbędnym do realizacji 

następujących zadań:(a) wykonania zadań Pośrednika transakcyjnego na podstawie 

akceptowanych przeze mnie wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego  

i krajowego prawa oraz Regulaminów dot. Pośredników, mających zastosowanie przy 

wykonywaniu wskazanych czynności pośrednika oraz podjęcia działań na moje żądanie 

przed ostatecznym potwierdzeniem zapisów, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, (b)  

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności 

obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO, (c) 

ustanowionych przez PZPN, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), celami i zadaniami statutowymi PZPN oraz uchwałami PZPN 

dotyczącymi Pośredników transakcyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO. 

Przysługuje mi prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych 

w art. 15-22 RODO. Moje dane mogą być udostępnione podmiotom, które są upoważnione 

do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym PZPN powierza dane w celu 

prawidłowego korzystania z praw oraz wykonania zobowiązań wynikających z umowy  

w niezbędnym zakresie, jak obsługa informatyczna, prawna i tym podobne. W sprawach 

spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje mi także prawo 

wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych jest niezbędne do 

podjęcia współpracy. Dane będą przetwarzane do czasu zaprzestania moich działań jako 

Pośrednik transakcyjny zgodnie z zapisami dotyczącymi Pośredników transakcyjnych, 

natomiast po zakończeniu wspomnianych działań, dane mogą być przechowywane jedynie 

w celu realizacji roszczeń (6 lat) i w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W celu skorzystania ze swoich praw mogę skontaktować się z PZPN osobiście 

w jego siedzibie, mailowo lub telefonicznie zgodnie z informacjami zamieszczonymi na 

www.pzpn.pl w zakładce RODO. 

16. Uwagi i obserwacje, które potencjalnie mogą mieć znaczenie: 

 

Niniejszą deklarację składam w dobrej wierze, której prawdziwość bazuje na informacjach 

i materiałach obecnie dla mnie dostępnych oraz zgadzam się, że PZPN będzie uprawniony do 

realizacji funkcji kontrolnych, w związku z koniecznością weryfikacji informacji zawartych w 

niniejszej deklaracji. Uznaję również, że po złożeniu niniejszej deklaracji, w przypadku zmiany 

któregokolwiek z elementów powyższych informacji, jestem zobowiązany do bezzwłocznego 

poinformowania PZPN o zaistniałej zmianie. 

 

(Miejsce i data)     (Podpis) 

 

  

 

http://www.pzpn.pl/


Załącznik nr 2 

Deklaracja Pośrednika dla osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej  

Nazwa (osoba prawna/podmiot prawny): 

Adres (w tym nr telefonu/faksu, e-mail i strona internetowa): 

NIP (osoba prawna/podmiot prawny): 

Dalej określana jako „osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna” 

Imię (imiona), nazwisko i PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania wyżej wymienionej osoby 

prawnej lub innej jednostki organizacyjnej (osoba prawna/ podmiot prawny) 

(Uwaga: każda osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej musi 

złożyć oddzielny formularz Deklaracji Pośrednika): 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM CO NASTĘPUJE: 

1. W trakcie wykonywania czynności Pośrednika w zakresie piłki nożnej przez osobę prawną lub 

inną jednostkę organizacyjną, którą niniejszym reprezentuję zobowiązuję się w jej imieniu i 

osobiście do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego i 

krajowego prawa, mającego zastosowanie przy wykonywaniu wskazanych czynności. Niezależnie 

od powyższego wyrażam zgodę na stosowanie wobec osoby prawnej lub innej jednostki 

organizacyjnej, którą reprezentuję oraz osobiście mojej osoby postanowień Statutu FIFA oraz 

Regulaminu FIFA, dot. pośrednictwa w piłce nożnej, odpowiednich przepisów UEFA w tym 

zakresie, jak również postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności Statutu, 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Uchwały, do której załącznikiem jest niniejsza 

Deklaracja.  

Równocześnie oświadczam, iż osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, 

poddaje się jako Pośrednik świadczący usługi w zakresie piłki nożnej odpowiedzialności 

dyscyplinarnej wynikającej z treści Statutu oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN i 

regulaminowej, realizowanej przez stosowne organy PZPN, a także odpowiedzialności 

dyscyplinarnej na zasadach określonej w Kodeksie Dyscyplinarnym oraz innych regulacjach FIFA.    

2. Oświadczam, iż żadna z osób mająca świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w piłce nożnej, 

w ramach osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję oraz ja osobiście 

nie zajmuję stanowiska urzędnika, w rozumieniu zdefiniowanym w punktu 11 rozdziału Definicji 

Statutu FIFA i w art. 1 ust. 4 Uchwały, do której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja oraz że nie 

obejmę takiego stanowiska w okresie obowiązywania niniejszej Deklaracji. 

3. Oświadczam, że każda osoba, mająca w ramach osoby prawnej lub innej jednostki 

organizacyjnej, którą reprezentuję, pełnić funkcje związane z pośrednictwem w zakresie piłki 

nożnej oraz ja osobiście mamy nieposzlakowaną reputację, jak również żadna z niniejszych osób 

nie została skazana prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub nie podlegają karze 

dyskwalifikacji w okresie obejmującym niniejszą Deklarację lub nie podlegały karze dyskwalifikacji 

za korupcję w sporcie.  

4. Oświadczam, iż żadna z osób mająca świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w piłce nożnej 

w ramach osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, ani żadna osobą z 

podmiotem tym współpracująca w zakresie świadczenia usług w zakresie pośrednictwa w piłce 

nożnej, nie zawarła obowiązującej w okresie ważności niniejszej Deklaracji ani nie zawrze w tym 



okresie umowy cywilnoprawnej z Zawodnikiem zarejestrowanym w systemie Extranet PZPN lub 

jego przedstawicielami ustawowymi, innej niż Umowa pośrednictwa, o której mowa w Uchwale do 

której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja, na podstawie której będzie uprawniona do 

reprezentowania interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu 

do negocjowania i zawierania umów transferowych lub kontraktów w rozumieniu wskazanej 

powyżej Uchwały Zarządu PZPN. 

5. Oświadczam, że ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani 

żadna z osób, które w jej ramach będzie zajmować się pośrednictwem w zakresie piłki nożnej, ani 

ja osobiście nie mamy żadnych powiązań kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, 

narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi, które mogłyby 

stwarzać potencjalny konflikt interesów. Równocześnie deklaruję, iż w przypadku powstania 

jakichkolwiek wątpliwości osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, 

osoby w niej zatrudnione w zakresie pośrednictwa w sferze piłki nożnej oraz ja osobiście, ujawnimy 

niezwłocznie każdą umowę, łączącą nas z ww. podmiotami. Równocześnie oświadczam, iż osoba 

prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, osoby w niej zatrudnione w sferze 

pośrednictwa w piłce nożnej oraz ja osobiście nie będziemy dążyli do nawiązania jakichkolwiek 

relacji kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi 

federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi.      

6. Oświadczam, zgodnie z treścią artykułu 7 § 4 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikami, że 

ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani żadna z osób, która 

świadczy w jej ramach usługi pośrednictwa, ani też ja osobiście nie będziemy przyjmować żadnych 

płatności uiszczanych przez jeden Klub na rzecz drugiego Klubu w związku ze zmianą 

przynależności klubowej Zawodnika, w szczególności jakichkolwiek sum transferowych, 

Ekwiwalentu z tytułu wkładu solidarnościowego oraz jakichkolwiek rekompensat za wyszkolenie 

Zawodnika.  

7. Oświadczam, iż zgodnie z artykułem 7 § 9 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem ani osoba 

prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani żadna z osób zajmująca się w 

niej pośrednictwem w piłce nożnej, ani ja osobiście, nie będziemy przyjmowali żadnych płatności 

od którejkolwiek ze stron, jeżeli zmiana przynależności klubowej dotyczy Zawodnika 

niepełnoletniego.  

8. Oświadczam, że ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani 

żadna z osób w niej zatrudnionych, ani ja osobiście nie będziemy brać osobistego udziału w 

zakładach bukmacherskich, loteriach, grach hazardowych lub innych zakładach wzajemnych, 

względnie w podobnych wydarzeniach lub transakcjach, związanych z meczami piłki nożnej. 

Równocześnie uznaję, że zarówno osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą 

reprezentuję, ani żadna z osób, zajmująca się w jej ramach pośrednictwem, ani ja osobiście nie 

posiada żadnych udziałów w koncernach, firmach i innych organizacjach, które promują, aranżują, 

negocjują lub przeprowadzają jakiekolwiek transakcje lub wydarzenia, związane z powyższymi 

grami.      

9. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób 

wykonujących w jej ramach czynności pośrednictwa w zakresie piłki nożnej oraz osobiście 

wyrażam zgodę, stosownie do treści artykułu 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, 

na pozyskiwanie przez PZPN szczegółowych informacji, dot. wszystkich płatności jakiejkolwiek 

natury, uzyskiwanych przez nas od Klubu lub Zawodnika w związku ze świadczeniem usług 

pośrednictwa.  



10. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób 

zatrudnionych w niej w zakresie pośrednictwa w sferze piłki nożnej oraz ja osobiście wyrażamy 

zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikami, na przekazanie, 

jeżeli zajdzie taka konieczność do FIFA, konfederacji kontynentalnych, narodowych lub 

regionalnych związków piłkarskich oraz liga zawodowych, w celu stosownego sprawdzenia 

wszelkich kontraktów, umów oraz innych dokumentów, związanych z naszą działalnością, jako 

pośrednika w piłce nożnej. Równocześnie zgadzamy się na to, aby wskazane powyżej podmioty 

uzyskały każdy inny, stosowny dokument od jakiejkolwiek osoby trzeciej, świadczącej także usługi 

doradcze i biorącej czynny udział w negocjacjach lub konsultacjach, za których przeprowadzenie 

ponosimy odpowiedzialność.       

11. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję wyrażam zgodę, 

zgodnie z artykułem 6 § 3 Regulaminu FIFA nt. pracy z Pośrednikiem, odnośnemu związkowi na 

magazynowanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, w celu ich 

publikacji, w zakresie określonym w przepisach FIFA i PZPN.  

12. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób 

zatrudnionych w niej w charakterze Pośrednika w sferze piłki nożnej oraz osobiście, wyrażam 

zgodę, stosownie do artykułu 9 § 3 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na 

przechowywanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, przez PZPN, w 

celu ich publikacji, w związku z pełnioną przez nas funkcją Pośrednika. W imieniu osoby prawnej 

lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób zatrudnionych w niej w charakterze 

pośrednika w sferze piłki nożnej oraz osobiście wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 9 paragraf 

2 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem na publikację przez PZPN informacji o wszystkich 

sankcjach dyscyplinarnych oraz o poinformowaniu o tych sankcjach FIFA. 

13. Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na to, że niniejsza deklaracja będzie udostępniana 

członkom właściwych organów PZPN, związków regionalnych i ligi zawodowej. 

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (prywatnego nr telefonu 

oraz/lub maila) przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy 

Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa, w celu umożliwienia kontaktu PZPN ze mną 

jako Pośrednikiem, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

15. Jestem świadom, że PZPN pozyskując oraz przetwarzając dane osobowe osób 

prywatnych bądź osób zatrudnionych w charakterze pośrednika staje się ich 

Administratorem zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). Administrator przetwarza wówczas przede wszystkim dane kontaktowe (nr tel. 

lub/oraz mail) w celu umożliwienia kontaktu i korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

lub f RODO. Wspomnianym osobom przysługuje wówczas prawo żądania dostępu, 

aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie 

danych osobowych na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. Dane mogą być 

udostępnione wyłącznie podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów 

prawa oraz podmiotom, którym PZPN powierza dane w celu prawidłowego korzystania  

z praw oraz wykonania zobowiązań wynikających z umowy w niezbędnym zakresie, jak 

obsługa informatyczna, prawna i tym podobne. W sprawach spornych dotyczących 

przetwarzania danych osobowych przysługuje osobom których dane są przetwarzane także 

prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych wspomnianych 

danych jest niezbędne do podjęcia współpracy. Dane będą przetwarzane do czasu 

zaprzestania moich działań z zakresu pośrednictwa transakcyjnego zgodnie z zapisami 

dotyczącymi pośredników transakcyjnych, natomiast po zakończeniu wspomnianych 



działań, dane mogą być przechowywane jedynie w celu realizacji roszczeń (6 lat) i w celach 

archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu skorzystania ze swoich praw 

wspomniane osoby mogą skontaktować się z PZPN osobiście w jego siedzibie, mailowo lub 

telefonicznie zgodnie z informacjami zamieszczonymi na www.pzpn.pl w zakładce RODO. 

16. Uwagi i obserwacje, które potencjalnie mogą mieć znaczenie: 

 

 

 

Niniejszą deklarację składam w dobrej wierze, której prawdziwość bazuje na informacjach 

i materiałach obecnie dla mnie dostępnych oraz zgadzam się, że PZPN będzie uprawniony do 

realizacji funkcji kontrolnych, w związku z koniecznością weryfikacji informacji zawartych w 

niniejszej deklaracji. Uznaję również, że po złożeniu niniejszej deklaracji, w przypadku zmiany 

któregokolwiek z elementów powyższych informacji, jestem zobowiązany do bezzwłocznego 

poinformowania PZPN o zaistniałej zmianie. 

 

(Miejsce i data)     (Podpis) 

 
 
  



 
 
Załącznik nr 3 
 
 

[Ochrona danych] 
 

1. Pośrednik, informuje Zawodnika, że pozyskując oraz przetwarzając dane Zawodnika staje 

się ich Administratorem zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO).  

2. Dane osobowe Zawodnika przetwarzane są przez Pośrednika w celu niezbędnym do 
realizacji następujących zadań: 

a) wykonania niniejszej umowy oraz podjęcia działań na żądanie Zawodnika przed 

zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności 

obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO, 

c) zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133  

z późn. zm.) oraz uchwałami PZPN dotyczącymi Pośredników transakcyjnych, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO. 

3. Zawodnikowi przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia 
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych na 
zasadach określonych w art. 15-22 RODO.  
4. Pośrednik może udostępniać dane Zawodnika podmiotom, które są upoważnione do tego 
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Pośrednik powierza dane w celu 
prawidłowego korzystania z praw oraz wykonania zobowiązań wynikających z umowy  
w niezbędnym zakresie, jak obsługa informatyczna, prawna i tym podobne.  
5. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje 
Zawodnikowi prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).  
6. Podanie danych jest niezbędne do podjęcia współpracy.  
7. Dane będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia umowy przez Stronę, natomiast po 
rozwiązaniu umowy, dane mogą być przechowywane jedynie w celu realizacji roszczeń  
(6 lat) i celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
8. W celu skorzystania ze swoich praw Zawodnik może skontaktować się z Pośrednikiem 
osobiście w jego siedzibie lub mailowo. 
 
 
* Zapis dotyczący przetwarzania danych osobowych stosowany przez Pośrednika będącego 
osobą prawną.  

 

  



 

Załącznik nr 4 

 

[Ochrona danych] 
 

1. Pośrednik, informuje Rodziców/Opiekunów prawnych Zawodnika oraz Zawodnika, że 

pozyskując oraz przetwarzając dane Rodziców/Opiekunów prawnych Zawodnika oraz 

Zawodnika staje się ich Administratorem zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych (RODO).  

2. Dane osobowe Rodziców/Opiekunów prawnych Zawodnika oraz Zawodnika przetwarzane 
są przez Pośrednika w celu niezbędnym do realizacji następujących zadań: 

d) wykonania niniejszej umowy oraz podjęcia działań na żądanie Strony przed 

zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, 

e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności 

obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO, 

f) zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133  

z późn. zm.) oraz uchwałami PZPN dotyczącymi Pośredników transakcyjnych, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO. 

3. Zawodnikowi oraz jego opiekunom prawnym przysługuje prawo żądania dostępu, 
aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie 
danych osobowych na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.  
4. Pośrednik może udostępniać dane Zawodnika oraz jego opiekunów prawnych 
podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, 
którym Pośrednik powierza dane w celu prawidłowego korzystania z praw oraz wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy w niezbędnym zakresie, jak obsługa informatyczna, 
prawna i tym podobne.  
5.W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje 
Zawodnikowi oraz jego opiekunom prawnym prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO 
(uodo.gov.pl).  
6.Podanie danych jest niezbędne do podjęcia współpracy. Dane będą przetwarzane do 
czasu wypowiedzenia umowy przez Stronę, natomiast po rozwiązaniu umowy, dane mogą 
być przechowywane jedynie w celu realizacji roszczeń (6 lat) i celach archiwalnych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  
7.W celu skorzystania ze swoich praw Zawodnik oraz Rodzice/Opiekuni prawni Zawodnika 
mogą skontaktować się z Pośrednikiem osobiście w jego siedzibie lub mailowo. 
 
 
* Zapis dotyczący przetwarzania danych osobowych stosowany przez Pośrednika będącego 
osobą prawną.  

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik 5 

 

Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. 
 

[Ochrona danych]  
 

1. Podmiot piłkarski*, informuje Rodziców/Opiekunów prawnych Zawodnika oraz/lub 

Zawodnika**, że pozyskując oraz przetwarzając dane Rodziców/Opiekunów prawnych 

Zawodnika oraz/lub Zawodnika** staje się ich Administratorem zgodnie z art. 13 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  

2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zawodnika w niżej wskazanym zakresie:  

a) informacje podstawowe: imię, imiona i nazwisko oraz dane teleadresowe (adres 

zamieszkania lub pobytu, prywatny numer telefonu i dane kontaktowe w razie nagłych 

wypadków), adres poczty elektronicznej, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia,  

nr PESEL, obywatelstwo, status osobisty (stan cywilny, osoby pozostające na 

utrzymaniu), seria i numer dowodu osobistego, a także inne dane, których gromadzenie 

jest dozwolone lub wymagane zgodnie z przepisami prawa polskiego; 

b) informacje organizacyjne: pozycja/stanowisko, data obowiązywania obecnie 

zawartej umowy, rodzaj umowy, czas trwania umowy, wszelkie inne poprzednie okresy 

zatrudnienia lub świadczenia usług, poprzedni klub, historia występów u Administratora; 

c) informacje dotyczące wynagrodzenia: aktualne wynagrodzenie indywidualne wraz  

z elementami zmiennymi, wynagrodzenie w przypadku awansu, wynagrodzenie roczne, 

premie, nagrody, historia wynagrodzeń;  

d) informacje kadrowo-płacowe: numer rachunku bankowego, informacje dotyczące 

zajęć i potrąceń komorniczych, przepracowany czas, informacje  o urlopach oraz 

innych płatnych dniach wolnych od pracy, informacje na temat usprawiedliwionych  

i nieusprawiedliwionych nieobecności podczas treningów, meczy, oraz dane na temat 

rozwiązania umowy; 

e) wizerunek - obraz z monitoringu, na którym widoczny jest wizerunek m. in. 

zawodników lub wizerunek zawodnika utrwalony na fotografiach i nagraniach wideo;  

f) informacje o wynikach i kwalifikacjach: wykształcenie, kwalifikacje, dodatkowe 

kursy, prawo jazdy, dotychczasowe doświadczenie, oceny, planowanie rozwoju oraz inne 

oceny dotyczące zarządzania kompetencjami i pracy zespołowej;  

g) informacje odnoszące się do stanu zdrowia zawodnika: wiek, historia medyczna, 

informacje o leczeniu klinicznym, stanie fizjologicznym lub biomedycznym, informacje 

pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych 

w celu potwierdzenia właściwego stanu kondycji fizycznej i mentalnej zawodnika, które 

są niezbędne do prawidłowego wykonywania niniejszej umowy i realizacji poleceń oraz 

innych obowiązków nałożonych przez Administratora; 

h) informacje odnoszące się do statusu zawodnika: nr zawodnika, wzrost, waga, 

rozmiar ubrań, rozmiar buta w celu odpowiedniego doboru ubioru piłkarskiego dla 

zawodnika; 

i) informacje na temat zwolnień lekarskich i wypadków podczas wykonywania 

obowiązków umownych w celu określania odszkodowania i ich wypłaty (np. 

odszkodowanie z ubezpieczenia), zarządzania zawodnikami (np. planowanie obsady) 

oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami 

dotyczącymi bezpieczeństwa.   



3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Zawodnika jest:  

a) wykonywanie kontraktu zawartego z Zawodnikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO; 

b) uzasadniony interes Administratora w szczególności: zarządzanie relacjami  

z klientami i innymi formami marketingu, bezpieczeństwo fizyczne, informatyczne  

i sieciowe jak monitoring wizyjny i sieci, kontakt z Zawodnikiem oraz jego 

Rodzicami/Przedstawicielami prawnymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

c) zgoda, w zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit a RODO; 

d) przestrzeganie wymogów prawnych – w zakresie ustawy o sporcie oraz ustaw 

podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

e) ochrona żywotnych interesów Pana lub innych osób, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d 

RODO; 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii Zawodnika, czyli tzw. 

danych wrażliwe jest: 

a) wyraźna zgoda Zawodnika lub/i Rodziców/Opiekunów prawnych Zawodnika** (zgody 

medyczne), zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 

b) ochrona żywotnych interesów Pana lub innych osób, w sytuacji, w której Pan nie 

będzie w stanie udzielić zgody z przyczyn fizycznych lub prawnych, zgodnie z art. 9 ust. 

2 lit. c RODO;  

c) ustalenie, wykonanie lub obrona prawa w ramach postępowania sądowego lub 

postępowania prowadzonego przed organami PZPN lub w razie potrzeby, w każdym 

przypadku, gdy sądy działają w ramach swoich uprawnień sądowniczych, zgodnie z art. 

9 ust. 2 lit. f RODO;  

d) istotny interes publiczny dopuszczony przepisami o ochronie danych,  

w szczególności w przypadku zagrożenia poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi jak epidemia/pandemia, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. i RODO; 

5. Zawodnikowi oraz jego opiekunom prawnym**w pewnych okolicznościach przysługuje 

prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 

sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w art. 

15-22 RODO. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych 

przysługuje także Zawodnikowi oraz jego opiekunom prawnym** prawo wniesienia skargi 

do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz do 

czasu pełnego rozliczenia umowy z zawodnikiem, do momentu przedawnienia roszczeń 

z tytułu zawartej umowy (6 lat) lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 

danych wynikającego z przepisów prawa, zwłaszcza obowiązku przechowywania 

dokumentów księgowych dotyczących umowy. 

7. Administrator może udostępniać dane Zawodnika oraz jego opiekunów prawnych** 

podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotom, którym Administrator powierza dane w celu prawidłowego korzystania  

z praw oraz wykonania zobowiązań wynikających z umowy w niezbędnym zakresie, jak 

obsługa informatyczna, prawna i tym podobne. 

8. Zawodnik oraz jego opiekunowie prawnii** są świadomi, że podanie danych jest 

dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizowania kontraktu o profesjonalne 

uprawianie piłki nożnej. 

9. W celu skorzystania ze swoich praw Zawodnik oraz Rodzice/Opiekuni prawni 

Zawodnika** mogą skontaktować się z Administratorem osobiście w jego siedzibie lub 

mailowo zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www Administratora w zakładce 

RODO. 

 

* Należy zastąpić zgodnie z umową nazwą KLUBU lub innego podmiotu piłkarskiego 

** Wskazać zgodnie z umowa w zależności od tego czy umowę podpisuje się  

z niepełnoletnim lub pełnoletnim zawodnikiem  



 

 

Załącznik 6 
 
Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do umowy transferowej. 
 

[Ochrona danych] * 
W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych na podstawie Art. 13 
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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) 
informujemy:   
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym  

o tym,  

w jakim celu oraz w jaki sposób będą one przetwarzane jest 

…………………………………………………………………… (nazwa i adres podmiotu 

piłkarskiego).  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem ……………………………………………… (adres), adresem 

mailowym: mail@mail.pl (mail podmiotu piłkarskiego) **. 

3. Informujemy, że dane osobowe Pana/Pani zostały pozyskane przez Administratora 

od naszego Partnera/Strony naszej umowy, który wskazał Pana/Panią do kontaktu  

w celu obsługi i realizacji zawartej z nami umowy. 

4. Administrator przetwarza dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskała,  

w następujących zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu 

kontaktowego, informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach. Zakres danych 

osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.  

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której 

Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem 

umowy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO. 

6. Dane osobowe osób, od których Administrator ich bezpośrednio nie pozyskała 

przetwarzane będą przez pracowników Administratora w celu realizacji umowy na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. 

f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie 

komunikacji związanej z realizacją przedmiotu umowy, kierowania ewentualnych 

reklamacji, skarg i roszczeń. 

7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Administrator będzie 

współpracował przy realizacji umowy, prawnikom oraz organom państwowym w 

dochodzeniu należnych roszczeń, innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa w uzasadnionych przypadkach. 

8. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym 

przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą 

być przechowywane jedynie w celu realizacji roszczeń (6 lat) i celach archiwalnych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych oraz możliwości ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy prawa.  

mailto:mail@mail.pl


10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie administratora, pisząc na 

adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres e-

mail: mail@mail.pl (mail podmiotu piłkarskiego). 

11. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

 

* Do zastosowania w formie paragrafu lub załącznika 

** Uzupełniamy, gdy podmiot piłkarski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych   
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t.j. U. nr XII/189 z 12.12.2014 r. 
 
zm. U. nr IV/62 z dn. 20.04.2017 r. 
 
zm. U. nr VI/93 z 24.07.2020 r. 
 
zm. U. nr IX/146 z 4.11.2020 r. 
 

 
Uchwała nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej 

 
Na podstawie art.36 par.1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Niniejszym przyjmuje się „Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem 
piłki nożnej” stosowane w polskiej piłce nożnej na szczeblu rozgrywek krajowych oraz 
wojewódzkich, mające następującą treść:                          
 
 
Rozdział I - Postanowienia ogólne  
 

Art.1 
 
1.Niniejsze przepisy regulują stosunki prawne pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej 
świadczącym usługi trenerskie na podstawie kontraktu trenerskiego.  
2.  Postanowienia nin. Uchwały określają w szczególności prawa i obowiązki stron wynikające z 
kontraktu cywilnoprawnego jako podstawowej formy świadczenia usług trenerskich w polskiej piłce 
nożnej. Kontrakt trenerski może mieć również postać umowy o pracę, realizowanej przy 
uwzględnieniu przepisów Kodeksu pracy i innych norm prawa pracy.   
3. Postanowienia nin. Uchwały nie wykluczają możliwości świadczenia usług trenerskich, innych 
niż prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II, III, IV ligi piłki nożnej jedenastoosobowej oraz zespołu 
biorącego udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów na podstawie umowy cywilnoprawnej nie 
będącej kontraktem trenerskim. Osoby realizujące funkcje trenerskie na tej podstawie nie są jednak 
objęte ochroną prawną Związku wynikającą z dyspozycji nin. Uchwały.    
4. Postanowienia nin. Uchwały stosuje się odpowiednio w relacjach między wojewódzkimi 
związkami piłki nożnej a trenerami świadczącymi na rzecz ich reprezentacji usługi trenerskie.  
5. Wzór zapisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w kontrakcie 
cywilnoprawnym amatorskim oraz profesjonalnym jako formy świadczenia usług 
trenerskich oraz wzór zapisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku 
ze świadczeniem umowy o pracę, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
 

Art. 2 
 
W rozumieniu niniejszych przepisów:  
 
1. trenerem piłki nożnej jest osoba posiadająca kwalifikacje określone odrębnymi przepisami 
PZPN, która na podstawie uzyskanej od Związku licencji może prowadzić zespół piłkarski lub być 
asystentem trenera, jak również pełnić w szczególności funkcje trenera: bramkarzy, przygotowania 
fizycznego oraz zespołów młodzieżowych.     
 
2. klubem piłkarskim (zwanym także w dalszej części uchwały „klubem” lub „klubem sportowym”)  
jest uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej osoba prawna będąca 
stowarzyszeniem kultury fizycznej, stowarzyszeniem, spółką akcyjną (sportową spółką akcyjną), 
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub mająca inny status prawny, zgodnie z uchwałą 
Zarządu PZPN o członkostwie.  
 



3. klubem piłkarskim szczebla centralnego – jest klub Ekstraklasy, I lub II ligi piłki nożnej 
uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, lub w 
przypadku najwyższej klasy rozgrywkowej – na podstawie umowy przez Spółkę Ekstraklasa S.A, 
jak również klub biorący udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.   
 
4. kontraktem trenerskim (zwanym w dalszej części uchwały także „kontraktem”) jest umowa 
cywilnoprawna zawarta pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej, realizowana na 
podstawie postanowień nin. Uchwały przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu Cywilnego względnie 
umowa o pracę wypełniana przez strony kontraktu zgodnie z dyspozycjami nin. Uchwały przy 
odpowiednim zastosowaniu przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie rozwiązania 
stosunku pracy.  
 
5. licencją trenerską jest zezwolenie udzielone przez PZPN lub z jego upoważnienia przez 
wojewódzkie związki piłki nożnej na prowadzenie zespołu piłkarskiego w danej klasie rozgrywkowej 
lub pełnienie innej funkcji trenerskiej na podstawie odrębnych przepisów PZPN. 
 
6. sezon piłkarski oznacza okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku 
kalendarzowego, składający się z rundy jesiennej: od 1 lipca do 31 grudnia oraz z rundy wiosennej: 
od 1 stycznia do 30 czerwca.  
 
Rozdział II – Kontrakt trenerski 
 

Art.3 
 
1.Kontrakt trenerski określa podstawowe prawa i obowiązki stron w relacjach pomiędzy klubem 
sportowym a świadczącym na jego rzecz usługi trenerem piłki nożnej.  
2. Kontrakt może mieć postać profesjonalnego lub amatorskiego kontraktu trenerskiego.  
3. Profesjonalnym kontraktem trenerskim jest umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę zawierana 
obligatoryjnie przez klub sportowy z pierwszym trenerem prowadzącym zespół Ekstraklasy, I i II 
ligi piłki nożnej jedenastoosobowej, jak również z pierwszym trenerem prowadzącym zespół 
uczestniczący w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, zaś fakultatywnie z każdym innym trenerem 
piłki nożnej.   
4. Amatorskim kontraktem trenerskim jest umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę zawierana 
obligatoryjnie przez klub sportowy z trenerem prowadzącym zespół III lub IV ligi piłki nożnej 
jedenastoosobowej – którego nie łączy z klubem podpisany profesjonalny kontrakt trenerski - a 
fakultatywnie z każdym innym trenerem piłki nożnej, z wyłączeniem trenerów prowadzących 
zespoły Ekstraklasy, I i II ligi lub klub uczestniczący w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.    
 

Art. 4 
 
Klub sportowy jest zobowiązany do: 
1.stworzenia trenerowi piłki nożnej warunków do prawidłowego wykonywania kontraktu 
trenerskiego i obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzzwiązkowych,  
2. terminowej wypłaty wynagrodzenia przysługującego trenerowi na podstawie kontraktu.  
 

Art. 5 
 
1.W przypadku choroby uniemożliwiającej trenerowi świadczenie usług trenerskich, stwierdzonej 
zaświadczeniem lekarskim, trenerowi przysługuje wynagrodzenie określone w kontrakcie. W takim 
przypadku trener otrzymuje świadczenia od klubu lub ZUS w wysokości określonej odpowiednimi 
przepisami państwowymi oraz ewentualne świadczenie uzupełniające ze strony klubu do 100% 
wynagrodzenia kontraktowego, płatne od pierwszego dnia niezdolności do świadczenia usług 
trenerskich.   
2. W przypadku choroby uniemożliwiającej trenerowi świadczenie usług trenerskich przez okres 
dłuższy niż 3 miesiące, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim klub może rozwiązać kontrakt 
trenerski lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia do kwoty 50% wynagrodzenia kontraktowego, 
płatnej nie dłużej niż do dnia zakończenia kontraktu.  



3. W sytuacjach, o których mowa w ust.1 i 2, prowadzenie zespołu – który dotychczas prowadził 
trener korzystający ze zwolnienia lekarskiego – może przejąć, na czas jego nieobecności, jego 
asystent lub inny trener mający ważną licencję trenerską, wymaganą w danej klasie rozgrywkowej. 
4. Wszelkie kwestie sporne powstające w związku z realizacją postanowień ust.1-3 rozstrzyga 
podmiot prowadzący rozgrywki piłkarskie, w których uczestniczy zespół, na rzecz którego 
świadczył ostatnio usługi trener korzystający ze zwolnienia lekarskiego.  
 

Art. 6 
 
W zakresie wykonywanych czynności i pełnionej funkcji pierwszego trenera zespołu seniorów lub 
juniorów klubu, trener jest uprawniony i zobowiązany do sprawowania kontroli nad czynnościami 
zawodników oraz osób wchodzących w skład kadry szkoleniowo-medycznej zespołu.  
 

Art. 7 
 
1.Do szczegółowych praw i obowiązków trenera pierwszego zespołu piłki nożnej klubu należy: 
 
1)planowanie i bezpośrednia realizacja procesu szkoleniowego, obejmującego w szczególności 
elementy przygotowania fizycznego, taktycznego i techniki gry w piłkę nożną,  
 
2)selekcja zawodników klubu do kadry pierwszego zespołu oraz powoływanie kadry tego zespołu 
na zgrupowania przygotowawcze i konkretne mecze ligowe, pucharowe lub towarzyskie, 
 
3) kierowanie grą pierwszego zespołu klubu w trakcie spotkań ligowych, pucharowych i 
towarzyskich, przy akceptowaniu decyzji podejmowanych przez arbitrów zawodów, 
 
4) opiniowanie przydatności poszczególnych zawodników pierwszego zespołu w związku z 
możliwością ich transferowania do klubu lub z klubu w sposób i w terminach wskazanych przez 
Zarząd klubu,   
 
5) analizowanie i ocena poziomu sportowego oraz osiąganych wyników przez pierwszy zespół 
klubu, jak też poszczególnych zawodników oraz przekazywanie informacji w tym zakresie 
Zarządowi klubu,  
 
6) udział w organizowanych konferencjach prasowych (w tym pomeczowych) oraz godne 
reprezentowanie klubu w działaniach promocyjnych podejmowanych na rzecz oraz w interesie 
klubu, 
 
7) realizacja obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzzwiązkowych i klubowych oraz 
kontraktu trenerskiego, a także dbanie o przestrzeganie dyscypliny i regulaminów sportowych 
przez podległych trenerowi zawodników klubu,  
 
8) stosowanie się do nakazów i poleceń Zarządu klubu w sprawach dotyczących realizacji 
kontraktu trenerskiego.  
 

9) Udostępnianie wizerunku trenera na rzecz klubu utrwalonego w trakcie obowiązywania 
kontraktu trenerskiego, w sposób umożliwiający również marketingowe wykorzystywanie 
jego wizerunku w związku z rozgrywkami prowadzonymi przez PZPN oraz inne uprawnione 
podmioty, możliwe jest po odebraniu stosownej zgody na przetwarzanie danych w postaci 
wizerunku oraz danych dla celów reklamowychi marketingowych. Wzór stosownej zgody 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  
 
2.Czas wykonywania obowiązków kontraktowych przez trenera określony jest wymiarem jego 
zadań wynikających z kontraktu. 

 



3. Prawa i obowiązki innych trenerów piłki nożnej, nie prowadzących pierwszego zespołu klubu, są 
określane przy uwzględnieniu specyfiki realizowanych przez nich funkcji i odpowiednim 
zastosowaniu ust.1-2.   
 

Art. 8 
 
1. Zabroniony jest udział trenera piłki nożnej w zakładach bukmacherskich dot. wszelkich 
rozgrywek sportowych odbywających się w Polsce i za granicą. Naruszenie powyższego zakazu 
pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych, łącznie z możliwością 
rozwiązania kontraktu trenerskiego w trybie natychmiastowym.  
 
2. W przypadku dopuszczenia się przez trenera piłki nożnej przestępstwa  przekupstwa 
sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego lub prawomocną decyzją 
organu dyscyplinarnego PZPN lub WZPN trener zobowiązany jest wpłacić na konto PZPN ( trener 
szczebla centralnego) lub wojewódzkiego związku piłki nożnej ( trener III ligi lub niższych klas 
rozgrywkowych) kwotę odpowiadającą rocznym zarobkom otrzymanym od klubu w sezonie, w  
którym stwierdzono popełnienie przestępstwa przekupstwa sportowego.  
 
3. Zobowiązanie określone w ust.1, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały stanowi integralną część każdego kontraktu trenerskiego.   
 

Art. 9 
 
1.Trener może w trakcie jednej rundy sezonu piłkarskiego świadczyć usługi trenerskie lub z nimi 
związane tylko w jednym klubie występującym w tej samej grupie danej klasy rozgrywkowej, chyba 
że rozwiązanie z nim kontraktu nastąpiło przed pierwszym meczem ligowym w danej rundzie.  
 
2.W sytuacji rozwiązania kontraktu w trakcie rundy rozgrywkowej, po pierwszym meczu ligowym w 
danej rundzie, trener nie może być zatrudniony lub pełnić funkcji społecznej w innym klubie, 
występującym w tej samej grupie danej klasy rozgrywkowej, do czasu zakończenia rundy, w trakcie 
której nastąpiło rozwiązanie kontraktu. 

 
3. Nieprzestrzeganie zasad, o których mowa w ust.1 i 2, stanowi rażące naruszenie prawa 
związkowego i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także skutkuje wstrzymaniem licencji 
trenerskiej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN na okres 1 roku. 
 

Art.9.1. 

 
1. Klub przed podpisaniem kontraktu z trenerem w zakresie szkolenia i pracy  

z dziećmi i młodzieżą, zobowiązany jest do weryfikacji trenera w rejestrze osób, które 
dopuściły się przestępstwa z pobudek seksualnych, wprowadzonego na mocy ustawy 
z dnia  
13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.  

2. W rejestrze znajdują się dane identyfikujące osobę, takie jak  
aktualne miejsca pobytu oraz informacją, o tym czy sprawca aktualnie odbywa karę. 
Rejestr pozwala uzyskać konkretne dane związane z rodzajem popełnionego 
przestępstwa. 

3. Zarząd Klubu wypełnia obowiązek ustawowy i dokonuje weryfikacji osobiście lub przez 
osoby upoważnione. 

4. Informacje uzyskane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym mogą być 
wykorzystywane w celu podpisania kontraktu (art. 13 ust. 1 Ustawy) lub aktualnej 
weryfikacji.  

5. Klub powinien ograniczyć się do złożenia uzyskanej informacji w pliku osoby lub aktach 
osobowych. Informacja nie może być upubliczniana w jakikolwiek sposób,  
w szczególności na posiedzeniach Zarządu Klubu. 

 
  



Rozdział III - Profesjonalny kontrakt trenerski  
 

Art. 10 
 
1. Profesjonalny kontrakt trenerski jest podpisywany na minimum jeden sezon piłkarski.  
2. Jeżeli kontrakt, o którym mowa w ust.1 jest zawierany w trakcie sezonu piłkarskiego, to musi on 
być zawarty co najmniej do końca danego sezonu piłkarskiego.   
3. Profesjonalny kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną może być również realizowany 
w formie działalności gospodarczej.    
4.   Przy zawieraniu Profesjonalnego kontraktu trenerskiego będącego umową 
cywilnoprawną realizowanego w formie działalności gospodarczej, Strony dopełniają 
obowiązku podpisania klauzuli lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
które mają zapewnić wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia 
ogólnego o ochronie danych (RODO), i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Wzór 
umowy powierzenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
 

Art. 11 
 
1. Pod rygorem nieważności, profesjonalny kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną: 
1) przed rozpoczęciem sezonu piłkarskiego podpisywany jest na czas minimum jednego sezonu 
piłkarskiego,   
2) w trakcie sezonu piłkarskiego zawierany jest na okres nie krótszy niż do zakończenia danego 
sezonu piłkarskiego,  
3)  określa wszystkie składniki wynagrodzenia trenera za cały okres obowiązywania kontraktu, 
4) sporządzony jest na piśmie w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla klubu, trenera 
i podmiotu prowadzącego rozgrywki. Trzeci egzemplarz przekazywany jest przez klub do Biura 
w.w. podmiotu w zaklejonej kopercie z formularzem zawierającym oświadczenie sporządzone 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 
5) podpisywany jest przez trenera oraz przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli klubu,   
6) zawiera zapis o poddaniu wszelkich sporów majątkowych wynikających z profesjonalnego 
kontraktu trenerskiego będącego umową cywilnoprawną kompetencji Piłkarskiego Sądu 
Polubownego PZPN.  
 
2. Piłkarski Sąd Polubowny PZPN jest również właściwy do rozpoznawania już wynikłych sporów 
z profesjonalnego kontraktu trenerskiego będącego umową o pracę.   
                                                                       

Art. 12 
 
Trener może zawrzeć profesjonalny kontrakt z klubem, jeżeli: 
1) nie jest związany z żadnym klubem piłkarskim kontraktem trenerskim lub umową cywilnoprawną, 
nie będącą kontraktem względnie   
2) jego dotychczasowy kontrakt z klubem piłkarskim lub umowa cywilnoprawna nie będąca 
kontraktem wygasły lub wygasną w ciągu 6 miesięcy, w szczególności zostały rozwiązane przed 
upływem ich ważności zgodnie z postanowieniami nin. Uchwały. 
    

Art. 13 
     
1.Trener może zawrzeć tylko jeden profesjonalny kontrakt trenerski na ustalony okres jego 
obowiązywania.  
2. W trakcie obowiązywania profesjonalnego kontraktu trenerskiego trener nie może realizować 
innego zatrudnienia, prowadzić innej działalności gospodarczej lub innej aktywności utrudniającej 
pełne zaangażowanie się trenera w prowadzenie zespołu piłkarskiego lub świadczenie innych 
usług trenerskich, chyba że klub wyrazi na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.   
                                   

Art. 14 
 



1. Profesjonalny kontrakt trenerski mający postać umowy cywilnoprawnej może być rozwiązany:  
a) w każdym czasie na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonego – pod rygorem 
nieważności - w formie pisemnej,  
b) poprzez złożenie przez klub oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją wypłaty 
jednorazowego odszkodowania, jeżeli strony przewidziały taką możliwość przy podpisaniu 
kontraktu,  
c) na wniosek trenera - w razie uprzedniego złożenia przez klub oświadczenia o zwolnieniu trenera 
piłki nożnej z obowiązku świadczenia usług trenerskich, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
(art.17 ust. 1 - 3), 
d) poprzez złożenie przez trenera oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją zapłaty 
odszkodowania, jeżeli strony przewidziały taką możliwość przy podpisaniu kontraktu,   
e) przez klub w trybie natychmiastowym - w przypadku rażącego naruszenia przez trenera piłki 
nożnej przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych,  
f) przez trenera piłki nożnej w trybie natychmiastowym – w przypadku rażącego naruszenia przez 
klub przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych, w szczególności w przypadku zwłoki z 
zapłatą przez klub wynagrodzenia określonego kontraktem przez okres co najmniej 3 miesięcy, 
g) poprzez złożenie przez każdą ze Stron Oświadczenia o uchylaniu się lub nie stosowaniu 
przepisów o ochronie danych osobowych w ramach realizowanego kontraktu,  
w tym braku zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, 
do  których strona ma lub miała dostęp w związku z realizacją kontraktu, wykorzystywania 
danych osobowych w celach niezgodnych z ich zakresem, braku ochrony danych 
osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, 
modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, 
nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz nieuprawnionym przetwarzaniem. 
 
 
2.  Profesjonalny kontrakt trenerski mający postać umowy o pracę może być rozwiązany na 
zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy, w szczególności przy zachowaniu istniejących 
okresów wypowiedzenia stosunku pracy oraz bez możliwości zastosowania opcji zapłaty 
odszkodowania przez którąkolwiek ze stron kontraktu trenerskiego.   
 

Art. 15 
 
1. Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art. 14 ust.1 pkt a) wywiera skutki 
w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez klub do podmiotu prowadzącego 
rozgrywki pisma zawierającego zgodne oświadczenia woli obu stron o rozwiązaniu kontraktu.  
 
2. W razie rozwiązania kontraktu w sposób, o którym mowa w ust.1, trenerowi przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie przez strony.    
      
3. Jeżeli rozwiązanie kontraktu, o którym mowa w ust.1 dotyczy trenera prowadzącego pierwszy 
zespół klubu, może on zawrzeć umowę z nowym trenerem po przedstawieniu podmiotowi 
prowadzącemu rozgrywki, podpisanego przez dotychczasowego trenera dokumentu 
stwierdzającego uregulowanie wobec niego wszystkich należności kontraktowych lub 
porozumienia – w zalakowanej kopercie – określającego ustalone przez strony kontraktu zasady 
spłaty należności.  
 
4. Brak realizacji którejkolwiek z rat wynagrodzenia, określonego w porozumieniu, o którym mowa 
w ust.3 skutkować będzie odpowiedzialnością związkową klubu.  
 

Art. 16 
 
Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art. 14 ust.1 pkt b) wywiera skutki w 
zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez klub do podmiotu prowadzącego 
rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją odszkodowania przewidzianą przy 
podpisaniu kontraktu z potwierdzeniem otrzymania tego dokumentu przez trenera oraz dowodu 
wpłaty na konto trenera jednorazowego odszkodowania ustalonego przez strony przy zawarciu 



kontraktu. Jeżeli powyższe dokumenty dotyczą trenera prowadzącego pierwszy zespól klubu, to 
od momentu ich przekazania do podmiotu prowadzącego rozgrywki, klub może podpisać umowę 
z nowym trenerem pełniącym tę funkcję. Z zastrzeżeniem treści art. 9 nin. Uchwały dotychczasowy 
trener może podjąć pracę w nowym klubie.     
                                 

Art. 17 
 
1.W razie nie przyjęcia przez trenera propozycji rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron, 
klub może zwolnić go z obowiązku świadczenia usług trenerskich z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia za czas pozostały do wygaśnięcia kontraktu. W tym okresie trener nie może 
świadczyć usług trenerskich w innym klubie. Przepis art. 15 ust.4 stosuje się odpowiednio. 
 
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 dotyczącej trenera prowadzącego pierwszy zespół klubu może 
on zatrudnić nowego trenera na powyższą funkcję z dniem dostarczenia do podmiotu 
prowadzącego rozgrywki oświadczenia o zwolnieniu dotychczasowego trenera z obowiązków 
świadczenia usług trenerskich z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas pozostały do 
wygaśnięcia kontraktu.  
 
3. W trakcie wypłacania wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 dotychczasowy trener może 
zwrócić się do klubu z wnioskiem o rozwiązanie kontraktu, który wygasa z dniem wpływu wniosku 
do sekretariatu klubu. Może to w szczególności nastąpić w razie powstania woli podjęcia 
świadczenia usług trenerskich w innym klubie.  
 
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do innych trenerów mających podpisane 
kontrakty profesjonalne z klubem. 
 

Art. 18 
 
Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art. 14 ust.1 pkt d) wywiera skutki w 
zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez trenera do podmiotu prowadzącego 
rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją odszkodowania przewidzianą przy 
podpisaniu kontraktu z potwierdzeniem otrzymania tego dokumentu przez klub oraz dowodu wpłaty 
na konto klubu jednorazowego odszkodowania ustalonego przez strony przy zawarciu kontraktu. 
Jeżeli powyższe oświadczenie dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół klubu, może on od 
tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.   
 

Art.19 
 
1.Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art.14 ust.1 pkt e) wywiera skutki 
w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez klub podmiotowi prowadzącemu 
rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
rażącego, zawinionego przez trenera naruszenia konkretnych przepisów prawa lub obowiązków 
kontraktowych. Jeżeli powyższe oświadczenie dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół 
klubu, może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.        
 
2. Trener, który nie zgadza się z rozwiązaniem przez klub kontraktu w trybie natychmiastowym 
może wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z wnioskiem o uznanie rozwiązania 
kontraktu za sprzeczne z prawem i wypłatę wynagrodzenia kontraktowego za czas pozostały do 
jego wygaśnięcia.  
                       

Art. 20 
 
1.Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art. 14 ust.1 pkt f) wywiera skutki 
w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez trenera podmiotowi prowadzącemu 
rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu ze skutkiem natychmiastowym ze względu na 
rażące naruszenie przez klub konkretnych przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych, w 
szczególności polegające na niepłaceniu wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 3 - miesiące. 



Jeżeli powyższe oświadczenie dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół klubu, to może on 
od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.  
 
2. W sytuacji, o której mowa w ust.1 przepis art. 15 ust.4 stosuje się odpowiednio. 
 
3. Klub, który nie zgadza się z rozwiązaniem przez trenera profesjonalnego kontraktu trenerskiego 
w trybie natychmiastowym może wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z wnioskiem 
o uznanie rozwiązania kontraktu za sprzeczne z prawem.    
 

Art. 21 
 
1.Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego będącego umową o pracę w trybie art. 14 
ust.2 wywiera skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia do podmiotu 
prowadzącego rozgrywki pisma jednej ze stron umowy o pracy o jej wypowiedzeniu lub pisma 
wskazującego na wygaśnięcie stosunku pracy z innych przyczyn.                    
 
2. Jeżeli rozwiązanie kontraktu, o którym mowa w ust.1 dotyczy trenera prowadzącego pierwszy 
zespół klubu, to może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę 
funkcję.    
 
 
 
 
Rozdział IV   - Amatorski kontrakt trenerski  
 

Art. 22 
 
1.Amatorski kontrakt trenerski może mieć postać umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.  
2.Minimalny okres trwania amatorskiego kontraktu trenerskiego, bez względu na jego formę 
prawną, wynosi 3 miesiące. 
 

Art. 23 
 
1. Pod rygorem nieważności, amatorski kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną: 
1) zawierany jest na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące,  
2)  określa wszystkie składniki wynagrodzenia trenera na cały okres obowiązywania kontraktu,  
3) sporządzony jest na piśmie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla klubu i trenera.  
4)  podpisywany jest przez trenera oraz przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli klubu.  
5) zawiera zapis o poddaniu wszelkich sporów wynikających z kontraktu amatorskiego będącego 
umową cywilnoprawną pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN lub innego 
właściwego sądu arbitrażowego. 
  
2. Piłkarski Sad Polubowny PZPN lub inny właściwy sąd arbitrażowy jest kompetentny do 
rozstrzygania już wynikłych sporów z amatorskiego kontraktu trenerskiego będącego umową o 
pracę. 
                                                           

Art. 24 
 
Trener może zawrzeć amatorski kontrakt trenerski z klubem, jeżeli: 
1) z zastrzeżeniem treści art. 25 nie jest związany z żadnym klubem piłkarskim profesjonalnym 
kontraktem trenerskim lub umową cywilnoprawną, nie będącą kontraktem względnie  
2 jego dotychczasowy kontrakt z klubem piłkarskim lub umowa cywilnoprawna nie będąca 
kontraktem wygasły lub wygasną w ciągu 3 miesięcy, w szczególności zostały rozwiązane przed 
upływem ich ważności, zgodnie z postanowieniami nin. Uchwały.   

 
 

Art.  25 



 
1.Trener powinien zawrzeć tylko jeden amatorski kontrakt trenerski na ustalony czas jego 
obowiązywania.  
2. Obowiązywanie kontraktu, o którym mowa w ust.1 nie wyklucza równoczesnej realizacji przez 
trenera innej aktywności zawodowej, jeśli klub będący stroną kontraktu wyrazi na to zgodę na 
piśmie pod rygorem nieważności.  
 

Art. 26 
 
1. Amatorski kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną może być rozwiązany:  
a) w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonego – pod rygorem 
nieważności – w formie pisemnej,  
b) w razie pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron, z zachowaniem 1-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia,  
c) przez klub w trybie natychmiastowym - w przypadku rażącego, zawinionego naruszenia przez 
trenera przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych,  
d) przez trenera w trybie natychmiastowym – w przypadku rażącego naruszenia przez klub 
przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych, w szczególności w razie zwłoki z zapłatą przez 
klub wynagrodzenia określonego kontraktem przez okres co najmniej 3 miesięcy, 
e) poprzez złożenie przez każdą ze Stron Oświadczenia  o uchylaniu się lub nie stosowaniu 
przepisów o ochronie danych osobowych w ramach realizowanego kontraktu, w tym braku 
zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, do  których 
strona ma lub miała dostęp w związku z realizacją kontraktu, wykorzystywania danych 
osobowych w celach niezgodnych z ich zakresem, braku ochrony danych osobowych przed 
przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych 
osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem 
do danych osobowych oraz nieuprawnionym przetwarzaniem. 
 
2. Amatorski kontrakt trenerski mający postać umowy o pracę może być rozwiązany na zasadach 
przewidzianych w przepisach prawa pracy, w szczególności z zachowaniem istniejących okresów 
wypowiedzenia stosunku pracy. 
 

Art. 27 
 
1.Rozwiązanie amatorskiego kontraktu trenerskiego będącego umową cywilnoprawną w trybie art. 
26 ust.1 pkt a) wywiera skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez klub 
do podmiotu prowadzącego rozgrywki pisma zawierającego oświadczenia obu stron o zgodnym 
rozwiązaniu kontraktu oraz dowodu uregulowania ustalonego wynagrodzenia trenerowi lub 
zaakceptowanego przez niego dokumentu określającego sposób spłaty w przyszłości 
przysługującego mu wynagrodzenia. Art. 15 ust.4 stosuje się odpowiednio.  
2. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust.1 dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół klubu, to 
może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.   
      

Art. 28 
 
1. Skuteczne rozwiązanie amatorskiego kontraktu trenerskiego w trybie art. 26 ust.1 pkt b) w 
drodze wypowiedzenia wymaga  dostarczenia przez klub lub trenera do podmiotu prowadzącego 
rozgrywki pisma zawierającego oświadczenie którejkolwiek ze stron w zakresie wypowiedzenia 
kontraktu z 1-miesięcznym wyprzedzeniem oraz poświadczonego dowodu wpłaty na konto trenera 
przysługującego mu wynagrodzenia lub zaakceptowanego przez niego dokumentu określającego 
sposób spłaty przysługującego mu wynagrodzenia. Przepis art. 15 ust.4 stosuje się odpowiednio.  
 
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 klub może zwolnić trenera z obowiązku świadczenia usług 
trenerskich po dniu złożenia wypowiedzenia, a także zatrudnić nowego trenera, w tym jako 
prowadzącego pierwszy zespół klubu po przedstawieniu do podmiotu prowadzącego rozgrywki 
dokumentów, o których mowa w ust.1. 
 



Art. 29 
 
1.Rozwiązanie kontraktu trenerskiego w trybie art.26 ust.1 pkt c) wywiera skutki w zakresie 
rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez klub podmiotowi prowadzącemu rozgrywki 
oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu ze skutkiem natychmiastowym ze względu na rażące, 
zawinione naruszenie przez trenera konkretnych przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych.   
 
2. Trener, który nie zgadza się z rozwiązaniem przez klub kontraktu w trybie natychmiastowym 
może wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN lub innego właściwego sądu 
arbitrażowego z wnioskiem o uznanie rozwiązania kontraktu za sprzeczne z prawem i wypłatę 
wynagrodzenia kontraktowego za czas pozostały do jego wygaśnięcia.  
 
3. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust.1 dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół 
klubu, to może on od tego momentu zatrudnić nowego trenera pełniącego tę funkcję.  
                   

Art. 30 
 
1.Rozwiązanie kontraktu trenerskiego w trybie art. 26 ust.1 pkt d) wywiera skutki w zakresie 
rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez trenera podmiotowi prowadzącemu rozgrywki 
oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu ze skutkiem natychmiastowym ze względu nas rażące 
naruszenie przez klub konkretnych przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych, w 
szczególności związanych z niepłaceniem wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 3 - miesiące.  
 
2. W sytuacji, o której mowa w ust.1 przepis art. 15 ust.4 stosuje się odpowiednio. 
 
2. Klub, który nie zgadza się z rozwiązaniem przez trenera kontraktu w trybie natychmiastowym 
może wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN lub innego właściwego sądu 
arbitrażowego z wnioskiem o uznanie rozwiązania za sprzeczne z prawem. 
 
3. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust.1 dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół 
klubu, to może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.  
                                                                            

Art. 31 
 
1. Rozwiązanie kontraktu trenerskiego będącego umową o pracę w trybie art. 25 ust.2 wywiera 
skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia podmiotowi prowadzącemu 
rozgrywki pisma jednej ze stron umowy o pracę o jej wypowiedzeniu lub pisma wskazującego na 
wygaśnięcie stosunku pracy z innych przyczyn. 
                       
2. Jeśli sytuacja, o której mowa w ust.1 dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespól Klubu, to 
może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.  
 
V. Postanowienia końcowe  
 

Art. 32 
 
W sprawach nieunormowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy 
kodeksu cywilnego oraz/lub przepisy prawa pracy. W przypadku braku w niniejszej uchwale 
regulacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, 
stosuje się odpowiednio:  
1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
2.Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 
 

Art. 32.1. 



 
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz 
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie  
i wadze zagrożenia, Strony wdrażają odpowiednie środki techniczne  
i organizacyjne, zgodnie z art. 32 RODO, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z 
zasadami bezpieczeństwa, i aby móc to wykazać. Środki te są w miarę potrzeby poddawane 
przeglądom i uaktualniane. 
 

Art. 33 
 
Prawo interpretacji postanowień niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.   
 
 

Art.34 
 
Traci moc Uchwała nr III/25 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu PZPN dot. „Zasad” regulujących 
stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2015 roku.      

        Prezes PZPN Zbigniew Boniek   
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……………………………………. 
( imię i nazwisko) 
……………………………………. 
( nazwa klubu) 
 

                                                               O Ś W I A D C Z E N I E  

        Jako trener piłki nożnej zdaję sobie sprawę z ciążącej na mnie odpowiedzialności oraz 

zobowiązuję się do sumiennego wypełniania obowiązków zarówno trenera, jak i wychowawcy. 

Będę dbał nie tylko o rozwój piłkarskich umiejętności moich podopiecznych, ale także o 

kształtowanie ich osobowości. Postaram się uświadomić im, że zwycięstwo ważne jest jedynie 

wtedy, gdy zostało odniesione w walce prowadzonej według reguł fair play. W przypadku 

dopuszczenia się przeze mnie   przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem 

sądu karnego i/lub prawomocną decyzją dyscyplinarną organu PZPN (WZPN) zobowiązuję się 

wpłacić na konto PZPN  (wojewódzkiego związku piłki nożnej) kwotę odpowiadającą rocznym 

zarobkom otrzymanym od klubu na podstawie kontraktu w sezonie, w którym stwierdzono 

popełnienie przekupstwa sportowego. 

                                                                             …………………………………………………….. 

                                                                                            ( podpis trenera) 

……………………………………………………. 

( poświadczenie przyjęcia oświadczenia) 
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Klub 
 

 

Imię i nazwisko trenera 
 

 

Okres obowiązywania kontraktu  
(do dnia) 

 

Potwierdzamy, że niniejsza koperta 
zawiera profesjonalny kontrakt trenerski  
zawarty w dniu _________________________ 
 

Podpis przedstawiciela klubu/pieczęć Podpis trenera 
 
 

Data 
 

 

Administratorem danych zawartych w korespondencji jest Klub. Dokumenty i zawarte  
w nich informacje są poufne, w związku z czym powinny trafić bezpośrednio do rąk 
adresata. Jeśli korespondencja została otrzymana pomyłkowo, prosimy zawiadomić 
Administratora. 

 
 
 
 
 
 
 
Powyższy formularz należy nakleić na kopercie A4 bądź wydrukować od razu na kopercie A4 
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[Ochrona danych] 
 

W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych na podstawie Art. 13 
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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) 
informujemy:   
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 

…………………………………(nazwa podmiotu piłkarskiego i adres). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem ……………………………………………… (adres), adresem 

mailowym: mail@mail.pl (mail podmiotu piłkarskiego) **. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

realizacji umowy (kontraktu), której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na 

Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) wyrażona przez Panią/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

b) konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków i uprawnień 

wynikających z umowy zawartej między stronami – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

c) konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych 

wynikających z ustawy Kodeks cywilny oraz obowiązków związanych z 

rozliczeniami finansowymi, w tym podatkowymi – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

d) prawnie uzasadniony interes Administratora danych związany z ewentualną 

koniecznością odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych - art. 6 ust. 1 

lit. f RODO. 

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych szczególnych kategorii oraz 

danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są 

na podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. 

oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO 

6. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów 

wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w 

świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla 

systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami 

prawa, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym 

związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania lub zakończenia umowy – 

zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały 

zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do 

cofnięcia zgody. 



9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa 

(wymóg ustawowy). 

11. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda 

Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 

 
WZORY ZGÓD 
 
ZGODY OBLIGATORYJNE:  
TAK  NIE 

W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
…………………………………………………….. (nazwa i adres podmiotu 
piłkarskiego) moich danych osobowych w związku z udziałem w 
………………………………………… (wskazać cel angażu trenera, czyli np. 
prowadzenia treningu drużyny … itp.), w tym 
 w celach elektronicznej rejestracji w systemie PZPN24 oraz portalu 
www.laczynaspilka.pl, prowadzenia komunikacji elektronicznej a także w celu 
informowania mnie o projektach …………… (nazwa podmiotu piłkarskiego) 
realizowanych w ramach działań statutowych.* 
 
 
 

ZGODY DOBROWOLNE: 
TAK  NIE 
              Wyrażam zgodę na otrzymywanie ……………………….. (nazwa podmiotu 

piłkarskiego) informacji handlowych drogą elektroniczną. 
 
TAK  NIE 
              Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, 

pochodzących od podmiotów współpracujących z ……………………….. (nazwa 
podmiotu piłkarskiego). Przez podmioty współpracujące rozumie się w 
szczególności podmioty, z którymi Administrator ma zawarte umowy na świadczenie 
usług drogą elektroniczną. 

 
 
* treść zgód zależna jest od treści zawartego kontraktu, wskazany wzór jest tylko 
przykładem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laczynaspilka.pl/
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ZGODY WIZERUNKOWE 
 
 
TAK  NIE 

W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej Prawo autorskie) wyrażam 
zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku podczas zawodów/meczu/turnieju/inne 
oraz udzielam nieodpłatnej licencji nie ograniczonej ilościowo, czasowo ani 
terytorialnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku dla celów 
zawodów/meczu/turnieju/inne oraz działalności statutowej …………………. (nazwa 
podmiotu piłkarskiego), PZPN oraz innych organizacji i podmiotów piłkarskich, 
poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej.  

 
TAK  NIE 

W rozumieniu Prawa autorskiego wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, 
powielanie  
i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych 
zawierających mój wizerunek i moje wypowiedzi, utrwalonych podczas 
zawodów/meczu/turnieju/inne jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, 
wyłącznie na potrzeby promocji zawodów/meczu/turnieju/inne oraz 
…………………. (nazwa podmiotu piłkarskiego), PZPN oraz innych organizacji i 
podmiotów piłkarskich. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 
ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

 
TAK  NIE 

W rozumieniu Prawa autorskiego wyrażam zgodę, aby dla potrzeb realizacji 
działań informacyjno-promocyjnych zawodów/meczu/turnieju/inne oraz 
…………………. (nazwa podmiotu piłkarskiego), PZPN oraz innych organizacji i 
podmiotów piłkarskich,  mój wizerunek mógł być użyty w różnego rodzaju 
formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i 
kompozycji (obraz, dźwięk i nagrania), a także zestawiony z wizerunkami innych 
osób, mógł być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania 
filmowe i dźwiękowe z  moim udziałem mogą być cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 
wydarzenia - bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje 
wszelkie pola eksploatacji w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie. 
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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
zawarta w dniu …………………….….. w ………………………………………………    
  
pomiędzy: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Klubu) 
zwanym dalej „Podmiotem piłkarskim” 
 
a 
 
…………………………………………………………………. prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą 
…………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Trenerem” 
 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

 

§ 1 

1. W związku z zawarciem przez Strony Profesjonalnego kontraktu trenerskiego, 

którego przedmiotem jest wykonywanie czynności i pełnienie funkcji trenera, Podmiot 

piłkarski powierza Trenerowi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, w szczególności z art. 28 ust. 3 RODO. 

2. Podmiot piłkarski oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza. 

 
§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych w poniższym zakresie: 

a) Nazwiska i imiona 

b) Pesel 

c) Adres zamieszkania 

d) ……………………….. 

2. Trener będzie przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie 



niezbędnym do wykonywania czynności i pełnienia funkcji trenera. 

 

 

§ 3 

Sposób wykonywania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Trener zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z niniejszą umową, przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których 

dane będą przez Trenera przetwarzane. 

2. Trener zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 

ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie  

z art. 32 RODO. 

3. Trener zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych powierzonych do 

przetwarzania do państw trzecich, poza UE bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu 

piłkarskiego oraz spełnienia warunków wynikających z przepisów o ochronie danych 

osobowych. 

4. Trener zobowiązuje się niezwłocznie (w terminie do 24 godzin od stwierdzenia 

naruszenia) zawiadomić Podmiot piłkarski telefonicznie lub mailowo o: 

a) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na 

podstawie niniejszej umowy lub o ich niewłaściwym użyciu; 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 

danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy, w szczególności 

tych prowadzonych przed Organem Nadzorczym, urzędami państwowymi, policją 

lub przed sądem. 

c) każdym żądaniem otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się 

jednocześnie od odpowiedzenia na żądanie. 

5. Trener zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i z dochowaniem należytej 

staranności na każde pytanie Podmiotu piłkarskiego dotyczące przetwarzania 

powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy danych osobowych. 

6. Trener umożliwi Podmiotowi piłkarskiemu przeprowadzenie kontroli zgodności 

przetwarzania powierzonych danych osobowych z niniejszą umową oraz przepisami o 

ochronie danych osobowych. Podmiot piłkarski zawiadomi Trenera o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli, co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności 

kontrolnych. 

7. Trener zobowiązuje się do zastosowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych 

dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,  

o ile zalecenia te są racjonalne, jak również zgodne z niniejszą umową i obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§ 4 

Odpowiedzialność Trenera 



1. Trener jest odpowiedzialny za przetwarzanie powierzonych danych osobowych zgodnie 

z niniejszą umową, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

2. Trener ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Podmiotu piłkarskiego  

w przypadku wystąpienia przeciwko Podmiotowi piłkarskiemu z roszczeniami przez osoby, 

których bezpieczeństwo danych osobowych naruszono w wyniku realizacji niniejszej 

umowy z winy Trenera. 

§ 5 

Czas obowiązywania Umowy powierzenia 

Podmiot piłkarski powierza Trenerowi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą 

umową na czas nieokreślony pod warunkiem, że cel przetwarzania i zakres danych się nie 

zmieni. 

§ 6 

Rozwiązanie Umowy 

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Trener jest zobowiązany do usunięcia lub 

zwrócenia wszelkich powierzonych danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich 

istniejących kopii, z wyłączeniem danych, do których przechowywania jest obowiązany na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. Szczegóły zwrotu lub usunięcia danych mogą 

zostać doprecyzowane w chwili rozwiązania umowy. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawie nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
3. Spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Podmiotu piłkarskiego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

 

 

      .…………………………………….                                …………..……………………….      

   (data, podpis Podmiotu piłkarskiego)                              (data, podpis Trenera)   

            
 

  



                                                 
            

t.j. U. nr IV/74 z 19.04.2012 r. 
 
zm. U. nr II/72 z 20.02.2013 r. 
 
zm. U. nr VII/185 z 20.06.2013 r. 
 
zm. U. nr VIII/142 z 13.08.2014 r. 
 
zm. U. nr VI/90 z 13.05.2015 r.  
 
zm. U. nr IX/146 z 4.11.2020 r. 
 
 

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich 
(tekst jednolity) 

§ 1 

Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub 
pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez sędziów zawodów w piłce nożnej i 
futsalu. 

§ 2 

Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielane sędziemu na prowadzenie 
zawodów piłkarskich na odpowiednim poziomie rozgrywkowym. 

§ 3  

Złożenie Wniosku Licencyjnego przez sędziego jest jego dobrowolną deklaracją pełnej 
dyspozycyjności wobec PZPN w obsadzaniu do prowadzenia zawodów w piłce nożnej męskiej, 
kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej. 

§ 4 

Prowadzenie zawodów piłki nożnej i futsalu przez osobę bez ważnej licencji jest zabronione i 
stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. 

§ 5 

Polski Związek Piłki Nożnej jest organem, który przyznaje, odmawia przyznania, zawiesza lub 
pozbawia licencji sędziego w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych w Polsce. 

§ 6 

Polski Związek Piłki Nożnej przekazuje uprawnienia zawarte w § 5 Wojewódzkiemu Związkowi Piłki 
Nożnej (za wyjątkiem pozbawienia licencji) w stosunku do sędziów uprawnionych do prowadzenia 
zawodów w ligach i klasach rozgrywkowych, których organem prowadzącym jest ZPN, PZPN w 
przypadku I i II ligi lub Spółka Ekstraklasa SA w przypadku Ekstraklasy. 

§ 7 

1. Sędzią prowadzącym zawody piłki nożnej i futsalu może być osoba, która łącznie spełnia 
następujące warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) korzysta z pełni praw publicznych, 

c) odbyła kurs sędziowski zakończony stosownym egzaminem, 



d) posiada ważną licencję sędziego odpowiedniej lub wyższej kategorii uprawniającą do 
prowadzenia zawodów na danym poziomie rozgrywkowym. 

§ 8 

1.Licencję sędziego na dany poziom rozgrywek przyznaje się na okres jednego sezonu 
rozgrywkowego. 

2. W przypadku awansu sędziego do wyższej klasy w trakcie sezonu, nowa licencja jest mu 
wydawana na okres do końca danego sezonu. Warunkiem jest dokonanie dopłaty w wysokości 
różnicy między stawkami jego dotychczasowej i nowej klasy. Sędzia nie składa nowego wniosku 
licencyjnego. 

3.W przypadku degradacji lub pozbawienia uprawnień do prowadzenia meczów danej klasy w 
trakcie rozgrywek, sędzia nie składa nowego wniosku licencyjnego i nie otrzymuje nowej licencji. 
Nie przysługuje mu zwrot części lub całości opłaty licencyjnej. 

§ 9 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania licencji decyduje Komisja Licencji Sędziowskich w 
następującym składzie: 

a) Wiceprezes ZPN, 

b) Przewodniczący KS ZPN, 

c) Przedstawiciel Komisji Szkoleniowej ZPN, 

d) Członek Zarządu ZPN, 

e) przedstawiciel Wydziału Gier ZPN. 

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i 
sekretarza oraz określają tryb pracy komisji. 

3. Wojewódzki Związek Piłki Nożnej nadaje członkom Komisji Licencji Sędziowskich 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Może realizować to zgodnie ze wzorami 
w przyjętych u siebie politykach bezpieczeństwa ochrony danych osobowych lub zgodnie 
ze wzorem upoważnienia, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 10 

1. Odmowa przyznania, zawieszenie lub pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

2. Od decyzji Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji wnioskodawcy przysługuje odwołanie 
do Zarządu wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej lub Zarządu PZPN (tylko w przypadku sędziów 
zawodowych). 

§ 11 

1. Sędzia ubiegający się o przyznanie licencji składa Wniosek do Komisji Licencji 
Sędziowskich macierzystego ZPN. Wzór pisemnego wniosku stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały i zawiera między innymi: 

a) imię i nazwisko, datę urodzenia, nr pesel oraz adres zamieszkania wnioskodawcy; 

b) określenie klasy rozgrywkowej, o jaką wnioskuje; 

c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z 
pełni praw publicznych; 

d) stosowne zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO; 

e) akceptację obowiązku informacyjnego zgodnego z Art. 13 RODO. 

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



a) 2 zdjęcia, 

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki 
nożnej, 

c) kopie polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z funkcją 
sędziego, 

d) potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej. 

3. Odpłatność za licencję sędziego w wysokości ustalonej przez Zarząd PZPN dla poszczególnych 
lig i klas rozgrywkowych określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

4. Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla centralnego i 
jednocześnie sędzia IV ligi lub sędzia I ligi kobiet i jednocześnie Ligi Okręgowej) wnosi opłatę 
licencyjną tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje wyższą kwotę. 

5. Komisja Licencji Sędziowskich może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od jednego lub 
kilku wymogów, np. dołączania zdjęć (gdy sędzia ma legitymację licencyjną, w której można 
dokonać kolejny wpis) albo kopii polisy (gdy objęci są nią wszyscy sędziowie danego Związku). 

6. Utrzymuje się w mocy ważność licencji sędziów piłki nożnej wydanych na czas nieokreślony na 
podstawie Uchwały nr IV/31 z 4 lipca 2000 roku Zarządu PZPN. Sędziowie ci nie składają 
dokumentów licencyjnych przed kolejnymi sezonami, jednak zobowiązani są do wnoszenia 
odpłatności licencyjnej w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały oraz 
przedstawienia kopii polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z 
funkcją sędziego. 

§ 12 

Komisja Licencji Sędziowskich przyznaje Licencję Sędziego w drodze decyzji. 

§ 13 

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzą ewidencję przyznanych licencji i publikują je 
na stronie internetowej. Umieszczenie sędziego na liście oznacza, że sędzia posiada ważną 
licencję w danym sezonie. W zakresie danych osobowych publikacja powinna zawierać 
wyłącznie: imię i nazwisko sędziego oraz miasto. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna 
jest publikacja szerszego zakresu danych, jednakże ich przetwarzanie powinno się odbywać 
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na innej uzasadnionej podstawie 
przewidzianej prawem w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych, albo w innym akcie 
prawnym Unii lub w prawie państwa członkowskiego, o których mowa w rozporządzeniu. 
Zgodnie z postanowieniem Art. 5 ust. 1 RODO, zakres przetwarzanych danych powinien być 
adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne dla celów, w których są 
przetwarzane.  

§ 14  

Na pisemny wniosek sędziego o urlopowanie, skierowany do Przewodniczącego Komisji 
Licencyjnej lub Przewodniczącego Kolegium Sędziów danego WZP (decyzja w tym zakresie należy 
do kompetencji Zarządów wojewódzkich ZPN) może być udzielone urlopowanie pod warunkiem, 
że nie będzie to miało wpływu na prowadzone rozgrywki. 

§ 15 

1. Dokument licencyjny zawiera: 

a) imię i nazwisko, 

b) zdjęcie sędziego, 

c) numer licencji, 

d) uprawnienia do danej klasy rozgrywkowej w określonym sezonie. 



2. Dokument licencyjny opatrzony jest podpisem Prezesa Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej 
oraz Przewodniczącego Komisji Licencji Sędziowskich. 

§ 16 

1. Działając na wniosek Komisji Licencji Sędziowskich Wydział Dyscypliny ZPN może zawiesić 
korzystanie z licencji sędziego w szczególności w przypadku: 

a) istnienia podejrzenia naruszenia przez sędziego postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN, 

b) naruszenia norm etyczno-moralnych, związanych z wykonywaniem funkcji sędziego piłki nożnej, 

c) naruszenia Regulaminu Kolegium Sędziów, 

d) nieobecności na kursach szkoleniowych Kolegium Sędziów, 

e) niewykonywania lub nierzetelnego wykonywania obowiązków nałożonych przez dane Kolegium 
Sędziów na czas przed i po zawodach, 

f) powtarzających się przypadków nieterminowego składania sprawozdań z zawodów, 

g) nieobecność na wyznaczonych do prowadzenia zawodach w piłce nożnej męskiej, kobiecej, 
młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej. 

h) prowadzenie meczów organizowanych poza strukturami PZPN, WZPN, OZPN bez zgody tych 
organów. 

2. Decyzja o zawieszeniu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

§ 17 

1. Działając na wniosek Komisji Licencji Sędziowskich Wydział Dyscypliny ZPN pozbawia sędziego 
licencji w przypadku: 

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych, utraty praw publicznych lub 
ograniczenia tych praw stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie funkcji sędziego, 

c) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji, 

d) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w prowadzeniu zawodów w piłce nożnej męskiej, 
kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej, 

e) rażącego nieprzestrzegania regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Decyzja o pozbawieniu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

§ 18 

Od decyzji Wydziału Dyscypliny ZPN przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej 
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

§ 19 

Sędziemu, któremu zawieszono licencję lub jej pozbawiono, nie przysługuje zwrot opłat 
uiszczonych za licencję. 

§ 20 

Zaleca się, aby środki finansowe pozyskane z wpłat za opłaty licencyjne przeznaczone były na 
działalność Kolegium Sędziów (np: szkolenia, obserwacje zawodów itp.). 

 

 



 

§ 21 

Interpretacja niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. W przypadku braku  
w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony w przetwarzaniu 
danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

§ 22 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.     

           Prezes PZPN 

  



 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO PROWADZENIA 

ZAWODÓW 
W....................................... W SEZONIE………………….. 

 
1. Nazwisko i imię 
....................................................................................................................................................... 
2. Data i miejsce urodzenia 
....................................................................................................................................................... 
3. nr PESEL 
....................................................................................................................................................... 
4. Miejsce zamieszkania / adres z kodem poczt., telefon dom./ kom./e- mail/ 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
5. Wykształcenie ogólne................................................................................................................ 
 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych. 
Zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania obowiązków sędziego piłki nożnej. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (nr telefonu, mail) przez 
…………………………………………..(nazwa i adres podmiotu licencjonującego), w celu 
umożliwienia kontaktu oraz prowadzenia ze mną korespondencji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 
RODO. 

Data................................................. 
Podpis.............................................. 

 

 
UWAGA: Do wniosku należy załączyć: 
a) dwa zdjęcia, 
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego pilki 
noznej, 
c) kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z 
wykonywaniem obowiązków sedziego, 
d) dokument potwierdzający wpłatę licencyjną. 

 

Decyzją Komisji Licencji Sędziowskich, przyznano, przedłużono* 
licencję sędziowską..............................................Nr...............................na 
okres......................................................................z ważnością 
do........................................................................... 
Data.................................................Pieczęć 
Podpis.............................................. 
*niepotrzebne skreślić 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. 
UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że: 

12. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 

…………………………………(nazwa i adres podmiotu licencjonującego). 

13. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem ……………………………………………… (adres), adresem 

mailowym: mail@mail.pl (mail podmiotu licencjonującego). 

14. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących 

przepisów międzynarodowego i krajowego prawa oraz Regulaminów dot. 

licencjonowanych sędziów jak i Regulaminów dyscyplinarnych, mających 

zastosowanie przy wykonywaniu czynności licencjonowanego sędziego, zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i f RODO. 

15. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

e) wyrażona przez Panią/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

f) konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków i uprawnień 

wynikających z umowy zawartej między stronami – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

g) konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych 

wynikających z ustawy Kodeks cywilny oraz obowiązków związanych  

z rozliczeniami finansowymi, w tym podatkowymi – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

h) prawnie uzasadniony interes Administratora danych związany z ewentualną 

koniecznością odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych - art. 6 ust. 1 

lit. f RODO. 

16. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych szczególnych kategorii oraz 

danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są 

na podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. 

oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO 

17. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów 

wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz  

w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla 

systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane. 

18. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami 

prawa, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym 

związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania lub zakończenia umowy – 

zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały 

zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.  

19. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do 

cofnięcia zgody. 

20. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

21. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa 

(wymóg ustawowy). 



22. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda 

Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 

  



 

           Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku 

Opłaty za licencje sędziowskie 

Sędziowie zawodowi - 1000 zł. 

Asystenci zawodowi – 600 zł 

Asystenci s.c. (niezawodowi)1 – 300 zł 

TopAmator - 600 zł. 

III liga - 250 zł. 

IV liga - 160 zł. 

klasa okręgowa - 120 zł. 

klasa A - 90 zł. 

klasa B i C - 75 zł. 

Asystenci okręgowi, pozostali – 40 zł 

Początkujący2 – 1 zł 

Ekstraliga kobiet - 150 zł. 

I liga kobiet - 100 zł. 

II liga kobiet - 80 zł. 

Ekstraklasa futsal - 250 zł. 

I liga futsal - 150 zł.  

1. Dotyczy pozostałych asystentów szczebla centralnego z listy zatwierdzanej przez Zarząd 

PZPN. 

2. Początkujący sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od 

daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują. 

 

  



                                               Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku 

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Z dniem ………………. upoważniam Panią/Pana ……………………………………………………. 

do przetwarzania danych w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z zakresem 
obowiązków wykonywanych jako członek Komisji Licencji Sędziowskich  

 

w ………………………………….………………………….(nazwa i adres podmiotu piłkarskiego)* 

Zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych zgodnie z poleceniami 
wydanymi przez Administratora w ramach sprawowanej funkcji oraz do przestrzegania 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jak również wprowadzonych  
i wdrożonych do stosowania przez Administratora obowiązujących w organizacji 
dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym zasad przetwarzania danych osobowych 
przez użytkownika końcowego. 

Niniejsze upoważnienie traci moc najpóźniej z upływem lub do odwołania Pani/Pana  
z pełnionej funkcji. 

…………….. (miejscowość) …………………. (data) 

 

 ………………………………………..……. 
(z upoważnienia Administratora) 

* Administrator danych osobowych 
 

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI 
Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,  
w szczególności: 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 
 
Równocześnie w związku z przetwarzaniem danych zgodnie z zakresem powierzonej mi 
funkcji przez Administratora, zobowiązuję się do:  

1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym  
w powierzonych przez Administratora zadaniach, 

2. zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę miał/a 
dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez 
Administratora,  

3. niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem  
i celem powierzonych zadań przez Administratora, 

4. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, 
5. ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 

zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym 
ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych 
osobowych oraz przetwarzaniem, 

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może 
być uznane przez Administratora za naruszenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 

                                                                                               …………….……..……..………………. 



 

tj. U. nr VIII/124 z 14.07.2015 r. 

 

zm. U. nr VI/94 z 16.06.2017 r. 

 

zm. UKdsN. Nr 47/2020 z 26.08.2020 r. 

 

zm. U. nr IX/146 z 4.11.2020 r. 

 

 

Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej 

 
Na podstawie Art. 36 § 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. ZASADY OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Uchwała niniejsza reguluje: 

 

a) status zawodników, 

b) prawa i obowiązki zawodników, 

c) zasady i tryb zgłaszania oraz potwierdzania zawodników, 

d) zasady i tryb zmiany przynależności klubowej przez zawodników, 

e) zasady i tryb uprawniania zawodników do gry, 

f)  zasady przeprowadzania zagranicznych transferów zawodników występujących w 

polskich klubach, 

g) uprawnianie do gry zawodników – cudzoziemców, 

h) sprawy finansowe. 

 
§ 2 
W rozumieniu niniejszych przepisów: 
1. zawodnik – oznacza osobę uprawiająca systematycznie dyscyplinę piłki nożnej i biorąca udział 

w zawodach organizowanych przez PZPN, ligę zawodową, związki piłki nożnej i kluby, 

2. klub sportowy – oznacza podmiot, będący członkiem PZPN, spełniający wymogi, określone we 

właściwych przepisach PZPN o członkostwie, 

3. kontrakt – oznacza umowę o pracę albo umowę cywilnoprawną, zawartą pomiędzy klubem 

sportowym a zawodnikiem profesjonalnym, 

4. klub odstępujący – oznacza klub, z którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić 

przynależność klubową do klubu pozyskującego, 

5. klub pozyskujący – oznacza klub, do którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić 

przynależność klubową z klubu odstępującego, 

6. ekwiwalent za wyszkolenie – oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika wolnego, jaką 

klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu, 

7. ekwiwalent transferowy – oznacza opłatę, którą klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić 

klubowi odstępującemu z tytułu postanowień umowy transferowej, 

8. odszkodowanie –oznacza odszkodowanie, o którym mowa w Art. 9 i 10 Uchwały nr III/54 z dnia 

27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla 

standardowych kontraktów w sektorze zawodowej piłki nożnej,   



9. sezon rozgrywkowy - oznacza okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku 

następnego, 

10. runda rozgrywkowa – oznacza odpowiednio okres od 01 lipca do 31 stycznia roku następnego 

i od 01 lutego do 30 czerwca danego roku, 

11. transfer – oznacza zmianę przynależności klubowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

klubem odstępującym, a klubem pozyskującym, na podstawie której zawodnik będący 

zawodnikiem klubu odstępującego, na podstawie obowiązującego kontraktu, bądź 

obowiązującej deklaracji gry amatora, w chwili zawierania umowy transferu, zmienia 

przynależność do klubu pozyskującego. Niedopuszczalny jest transfer zawodnika wolnego. 

Transfer może mieć charakter definitywny lub czasowy, 

12. Ekstraklasa – oznacza rozgrywki najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej mężczyzn, 

prowadzone i zarządzane przez odrębnie do tego celu powołaną spółkę, posiadającą umowę 

z PZPN, określającą podział kompetencji w zakresie prowadzenia rozgrywek najwyższej klasy 

rozgrywkowej, 

13. zawodnik wolny – oznacza zawodnika, który nie jest związany z klubem kontraktem o 

profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub deklaracją gry amatora, 

14. Trzecia strona – osoba inna niż dwa kluby przeprowadzające transfer zawodnika z jednego do 

drugiego albo każdy poprzedni klub, w którym zawodnik był zarejestrowany, 

15. ITC – oznacza międzynarodowy certyfikat transferowy, wydawany na podstawie i zasadach 

określonych w FIFA Status and Transfer of the Players. 

 

§ 3 

Jakiekolwiek obowiązki i zobowiązania zawodnika związane z uprawianiem piłki nożnej, jak 

również jakiekolwiek roszczenia wobec zawodnika oraz prawa i roszczenia związane z 

zawodnikiem w związku z uprawianiem przez niego piłki nożnej mogą istnieć i przysługiwać 

wyłącznie klubom i wobec klubów sportowych, pod rygorem nieważności. 

 

§ 4 

W zawodach piłki nożnej objętych systemem rozgrywek ustalonych przez PZPN, właściwy organ 

prowadzący i zarządzający rozgrywkami Ekstraklasy i związki piłki nożnej mogą brać udział jedynie 

zawodnicy zgłoszeni, potwierdzeni i uprawnieni do gry, zgodnie z niniejszymi przepisami. 

 

§ 5 

Za pisemną zgodą macierzystego klubu zawodnik może reprezentować inne organizacje sportowe 

w zawodach nie objętych systemem rozgrywek PZPN, ligi zawodowej lub związku piłki nożnej. 

 

II. STATUS ZAWODNIKÓW 

 

§ 6 

Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika 

profesjonalnego. 

 

§ 7 

Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej nie otrzymali 

wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot 

rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach 

organizowanych przez PZPN i/lub ligę zawodową. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania 

poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i 

szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora. 

 



§ 8 
1. Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy, posiadający z klubem umowę 

zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt) oraz zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki 

nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne 

lub rzeczowe, wyższe od określonego w § 7. 

2. Status zawodnika profesjonalnego posiada również zawodnik, który po ukończeniu 15 roku 

życia podpisał, za zgodą przedstawicieli ustawowych, kontrakt z klubem piłkarskim, na okres 

nie przekraczający 3 lat. Wszelkie postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania 

umowy są nieważne.  

3. Prawa i obowiązki zawodników profesjonalnych oraz szczegółowe zasady, określające 

minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki 

nożnej reguluje odrębna uchwała Zarządu PZPN.  

4. Stosowne postanowienia PZPN i/lub spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami 

Ekstraklasy dotyczące wykorzystania indywidualnych praw zawodników przez PZPN i/lub 

spółkę prowadzącą i zarządzającą rozgrywkami Ekstraklasy lub kluby mają pierwszeństwo 

przed indywidualnymi umowami, chyba, że na podstawie odrębnych przepisów PZPN lub spółki 

prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy postanowiono odmiennie. 

5. Zasady przetwarzania danych osobowych zawodników profesjonalnych, w tym 

zawodników niepełnoletnich, w szczególności dotyczące okresów w jakich dane 

osobowe zgodnie z Art. 17 RODO, powinny zostać usunięte po zakończeniu 

obowiązywania kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, reguluje 

odrębna uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dotyczy także sytuacji, kiedy 

pomimo nie zawarcia kontraktu, o którym mowa powyżej, zawodnik jest uznawany za 

zawodnika profesjonalnego, jeżeli otrzymuje jakiekolwiek świadczenie, oprócz 

świadczeń określonych § 7 niniejszej Uchwały.  

 

§ 9 
1. Wszyscy zawodnicy o statusie amatora, występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II lub 

III ligi oraz Ekstraligi oraz I ligi kobiet muszą posiadać deklaracje gry amatora. 

2. Zawodnicy występujący w niższych niż III liga klasach rozgrywkowych, którzy nie są 

zawodnikami o statusie zawodnika profesjonalnego powinni posiadać deklarację gry 

amatora. 

3. Związki piłki nożnej mogą wprowadzić obowiązek posiadania deklaracji gry amatora w 

klasach niższych niż III liga. 

4. Szczegółowe zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o 

statusie amatora określa odrębna uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

5. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w niższej niż III liga klasie rozgrywkowej zawodnika, 

który: 

a) nie posiada deklaracji gry amatora, 

b) nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego, 

c) rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony, mają 

zastosowanie zasady określone w ust. 3 i 4 powyżej. 

6.  W przypadku podpisania deklaracji gry amatora lub w przypadku zawodnika, o którym mowa w 

ust. 5, zawodnik jest zobowiązany do reprezentowania klubu do zakończenia danego sezonu 

rozgrywkowego. 

7. W trakcie sezonu, na podstawie zgodnego, pisemnego oświadczenia klubu i zawodnika, klub 

może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu. W takiej sytuacji potwierdzenie w 

nowym klubie może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych, z uwzględnieniem postanowień 

§ 27 niniejszej uchwały.  



8. Zasady przetwarzania danych osobowych zawodnika o statusie amatora, w tym 

zawodników niepełnoletnich, w szczególności dotyczące okresów w jakich dane osobowe 

zgodnie z Art. 17 RODO, powinny zostać usunięte po zakończeniu obowiązywania statusu 

zawodnika amatora lub po zwolnieniu zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu i 

potwierdzenie go w nowym klubie w okresach transferowych, reguluje odrębna uchwała 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

 
§ 10 
1. Zawodnik profesjonalny powinien posiadać kontrakt z klubem zawarty na czas określony nie 

krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat. Jeden z egzemplarzy 

kontraktu, o której mowa powyżej, musi być złożony we właściwym organie, prowadzącym 

dane rozgrywki, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Pomimo nawet nie zawarcia 

kontraktu, o którym mowa powyżej, zawodnik jest uznawany za zawodnika profesjonalnego, 

jeżeli otrzymuje jakiekolwiek świadczenie, oprócz świadczeń określonych § 7 niniejszej 

Uchwały. Do momentu przedstawienia przeciwnego dowodu przyjmuje się, że każdy zawodnik 

występujący w zespole III ligi lub wyższej klasie rozgrywkowej, jest zawodnikiem 

profesjonalnym. 

2. Kontrakt, o którym mowa w § 8 ust.2, obowiązujący w dniu ukończenia przez zawodnika 18 

roku życia, zachowuje w pełni ważność do upływu okresu jego obowiązywania, bez względu 

na osiągnięcie przez zawodnika pełnoletności.   

3. Przed podpisaniem kontraktu klub powinien przeprowadzić badania lekarskie zawodnika. W 

przypadku braku powyższych badań ważność kontraktu nie może być uzależniona od wyniku 

późniejszych badań lekarskich. 

4. Skuteczność zawarcia umowy transferowej lub kontraktu nie może być uwarunkowana 

pozytywnymi wynikami badań medycznych lub uzyskaniem pozwolenia na pracę. 

5. Umowa, przy sporządzaniu której skorzystano z usług pośrednika transakcyjnego musi 

zawierać imię oraz nazwisko danego pośrednika, któremu udzielono upoważnienia do 

reprezentowania interesów zawodnika oraz musi być przez niego parafowana. 

6. Kluby są zobowiązane do przestrzegania zobowiązań finansowych wobec zawodników, 

wynikających z postanowień zawartych kontraktów. 

7. O ile statuty i regulaminy FIFA lub UEFA nie przewidują inaczej, organem właściwym do 

rozpoznawania wszelkich sporów majątkowych lub sporów o prawa niemajątkowe mogących 

być przedmiotem ugody, w tym sporów z zakresu postanowień finansowych kontraktów jest 

Piłkarski Sąd Polubowny.  

8. Niezależnie od postanowień ust. 7, zgodnie z postanowieniami Art. 12 bis FIFA Regulations on 

the Status and Transfer of Players, w przypadku spraw rozpatrywanych przez właściwe organy 

FIFA, względem klubu nierealizującego w terminie płatności wynikających z postanowień 

kontraktu, właściwe organy FIFA mogą zastosować sankcje, jeżeli zwłoka w płatności 

przekracza okres 30 dni. 

9. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma wgląd we wszystkie kontrakty zamieszczone 

przez kluby w systemie Extranet. W uzasadnionych przypadkach, Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN, na zasadzie poufności, może udostępniać informacje zawarte w kontraktach 

właściwym organom PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej na potrzeby postępowań 

prowadzonych przez te organy. 

 

§ 11 
W rozgrywkach Ekstraklasy, I, II i III ligi oraz Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet mogą występować 
wyłącznie zawodnicy posiadający podpisany z klubem kontrakt lub podpisaną deklarację gry 
amatora. 
 
 



§ 12 
1. Każdy zawodnik, który został potwierdzony jako zawodnik profesjonalny nie może nabyć 

statusu amatora przed upływem 30 dni, licząc od dnia, w którym zawodnik brał udział w 

ostatnim meczu w oficjalnych rozgrywkach PZPN i/lub ligi zawodowej, w klubie, w którym był 

zarejestrowany jako zawodnik profesjonalny. 

2. W przypadku odzyskania przez zawodnika statusu amatora klubowi, który taki zawodnik 

opuści, nie będzie wypłacane żadne odszkodowanie. Powyższe nie wyłącza roszczenia klubu 

o wypłatę ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, określonego w odrębnych przepisach 

związkowych. 

3. Jeżeli jednak zawodnik, który w przypadku odzyskania statusu amatora nie ukończył 23 roku 

życia, a w ciągu 30 miesięcy od przywrócenia statusu amatora ponownie uzyska status 

zawodnika profesjonalnego, klub pozyskujący wypłaci odszkodowanie na zasadach 

przewidzianych przepisami dotyczącymi ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o 

statusie amatora. 

 

§ 13 
Jeśli istnieją wątpliwości, czy zawodnik, który ponownie nabył status amatora, rzeczywiście gra 

jako amator w klubie pozyskującym, klub, w którym zawodnik był zarejestrowany przed 

odzyskaniem statusu amatora, może zwrócić się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego, właściwego organu prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub 

właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie. 

 

§ 14 

Przynależność klubowa zawodnika, który kończy karierę sportową i w związku z tym pisemnie 

poinformował klub o tym fakcie, nie wygasa wcześniej niż przed upływem 30 miesięcy, licząc od 

dnia, w którym zawodnik brał udział w ostatnim meczu w oficjalnych rozgrywkach PZPN i/lub ligi 

zawodowej, w klubie, w którym był zarejestrowany. 

 
§ 15 
1. Klub zawodnika profesjonalnego, który kończy karierę sportową po wygaśnięciu swojego 

kontraktu, nie będzie uprawniony do roszczenia o odszkodowanie ze strony zawodnika. 

2. Jeśli zawodnik profesjonalny, który zakończył karierę przed ukończeniem 23 roku życia, 

zdecyduje się na kontynuowanie kariery, klub, do którego przynależy będzie uprawniony do 

ekwiwalentu za jego wyszkolenie według zasad określonych w odrębnej uchwale Zarządu 

PZPN.  

 

III. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ORAZ POTWIERDZANIA ZAWODNIKÓW 
 
§ 16 
1. Zgłaszanie i potwierdzanie zawodników do klubu może nastąpić jedynie w przypadku spełnienia 

przez zawodnika następujących warunków: 

a) nie jest zgłoszony lub potwierdzony do innego klubu lub jest zwolniony z poprzedniego, 

z wyjątkiem sytuacji określonej w § 24; 

b) uzyska pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku, gdy nie 

ukończył 18 roku życia. Wzór pisemnej zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

c) zostanie zarejestrowany w systemie Extranet na podstawie właściwie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Wzór formularza zgłoszeniowego 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  



2. Warunkiem potwierdzenia zawodnika do klubu Ekstraklasy, I lub II ligi jest przedstawienie 

kopii potwierdzenia dokonania opłaty na rzecz PZPN z tytułu zmiany przynależności 

klubowej zawodnika. 

3. Wymagane dokumenty Klub weryfikuje i przekazuje do właściwego Związku Piłki 

Nożnej celem potwierdzenia, na zasadach określonych przez ten Związek. 

4. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość informacji i danych 

osobowych podanych w złożonych dokumentach. 

5. Klub odstępujący jest zobowiązany do wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub 

deklaracji gry amatora z zawodnikiem w ciągu 3 dni od momentu złożenia pisemnego 

wniosku.  

6. W przypadku braku oświadczenia klubu o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora 

z zawodnikiem, nie wydanego w terminie, o którym mowa w ust. 5, wyrejestrowanie 

zawodnika może także nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ związku piłki 

nożnej właściwego dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane 

przez ten organ. 

7. Klub odstępujący nie może uzależniać wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub 

deklaracji gry amatora od innych przesłanek niż obowiązujący kontrakt lub deklaracja gry 

amatora. Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie jest związany kontraktem 

z klubem, nie może być uzależniona od zwolnienia z klubu odstępującego. 

8. Prawomocna decyzja lub decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności 

właściwego organu związkowego stanowi podstawę dokonania potwierdzenia i 

uprawnienia zawodnika do klubu pozyskującego przez właściwy Związek, niezależnie od 

odmowy wydania wymaganych dokumentów przez klub odstępujący lub właściwy dla niego 

Związek, o ile pozyskujący klub dokona należnych opłat związanych z procesem 

wyrejestrowania i zarejestrowania zawodnika. Przepis ten stosuje się odpowiednio do 

zawodnika, który nie jest związany umową, w tym kontraktem o uprawianie piłki nożnej, 

oraz zawodnika amatora, który nie złożył deklaracji na nowy sezon. 

 

§ 17 
1. Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje z chwilą potwierdzenia go do nowego 

klubu przez właściwy związek piłki nożnej w systemie Extranet, przy czym wniosek o jego 

potwierdzenie musi być rozpatrzony najpóźniej w ciągu 7 (siedem) dni od jego złożenia.   

2. Potwierdzenie zawodnika do klubu nie jest równoznaczne z uprawnieniem go do uczestnictwa 

w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN, związek piłki nożnej lub w rozgrywkach 

Ekstraklasy. 

3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy potwierdzeni do klubu i uprawnieni 

do gry w systemie Extranet. Naruszenie tego postanowienia może skutkować nałożeniem 

sankcji sportowych określonych w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną i/lub sankcji dyscyplinarnych określonych 

w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

4. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma wgląd we wszystkie dokumenty zamieszczone 

przez kluby w systemie Extranet. 

 

§ 18 
Klub pozyskujący zawodnika obowiązany jest przedłożyć do właściwego związku piłki nożnej 
dokumenty potwierdzające: 
1. wyrejestrowanie z klubu odstępującego i informację o karach dyscyplinarnych;  

2. zawarcie umowy transferowej, prawomocną decyzję lub decyzję, której nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności właściwego organu związkowego, o której mowa w § 16 ust. 8 

bądź oświadczenie klubu o wygaśnięciu kontraktu bądź deklaracji gry amatora; 



3. pisemną zgodę zawodnika lub rodziców bądź opiekunów prawnych w przypadku zawodnika, 

który nie ukończył 18 roku życia; 

4. kontrakt między klubem a zawodnikiem w przypadku zawodnika profesjonalnego; 

5. deklarację gry amatora, o ile organ prowadzący rozgrywki nie postanowi inaczej z 

zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 1; 

6. dowód uregulowania opłat regulaminowych, określonych niniejszą Uchwałą. 

 

§ 19 
Dokumenty, o których mowa w § 18 ust 2, 4 i 5, muszą być podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli klubu. 
 
§ 20 
1. Żadnym klubom nie wolno zawierać umów, które pozwalają klubowi będącemu/klubom 

będącym stroną umowy oraz jakiejkolwiek osobie trzeciej na uzyskanie możliwości wywierania 

wpływu na niezależność, politykę lub funkcjonowanie swoich drużyn przy zatrudnianiu oraz 

kwestiach związanych z transferem. 

2. Żadnym klubom ani zawodnikom nie wolno zawierać umów z osobami trzecimi, zgodnie z 

którymi osoba trzecia zostaje uprawniona do uczestniczenia, w całości lub w części, w 

rekompensacie wypłacanej w związku z przyszłym transferem zawodnika z jednego klubu do 

drugiego lub na osobę trzecią zostają przeniesione jakiekolwiek prawa w związku z przyszłym 

transferem lub rekompensatą za transfer. 

3. Jakiekolwiek porozumienia lub umowy pomiędzy klubem oraz osobą trzecią nie mogą utrudniać 

realizacji stosunku członkostwa i pochodnych do niego stosunków pracowniczych albo 

cywilnoprawnych zawodnika w klubie piłkarskim. 

4. Każda czynność prawna lub faktyczna naruszająca postanowienia ust. 1-3 stanowi naruszenie 

dyscypliny związkowej. 

 

§ 20.1. 
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz 

ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie  

i wadze zagrożenia, Klub pozyskujący zawodnika, zgodnie z postanowieniami  

§ 18 niniejszej uchwały, przedkładając do właściwego Związku Piłki Nożnej dokumenty 

potwierdzające: 

1.Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 32 

RODO, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie  

z zasadami bezpieczeństwa, i aby móc to wykazać. Środki te są w miarę potrzeby 

poddawane przeglądom i uaktualniane. 

2.Uzyskuje stosowne zgody, w tym zgody wyrażone przez rodziców lub 

opiekunów prawnych zawodników niepełnoletnich, które reguluje Art. 6 ust. 1 lit. 

a) RODO. 

3.Informacje o karach dyscyplinarnych, które przetwarzane mogą być jedynie  

z zachowaniem postanowień Art. 9 ust. 2 lit. a) i b) i Art.10 RODO. 

4.Realizuje obowiązek informacyjny względem osób, które są podmiotami 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 13 RODO.  

 

IV. ZASADY I TRYB ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ PRZEZ ZAWODNIKÓW 
 
§ 21 
1. Zawodnik może być potwierdzony jednocześnie tylko w jednym klubie. 

2. Zawodnicy mogą być potwierdzeni maksymalnie do trzech klubów w ciągu okresu od 1 lipca 

do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych 

meczach jedynie w dwóch klubach.  



Zgodnie z zasadami przyjętymi przez FIFA w sezonie 2020/2021, we wskazanym wyżej 

okresie, zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach w trzech klubach. 

3. Zawodnik, niezależnie od statusu (amator lub zawodnik profesjonalny) może zmienić 

przynależność klubową wyłącznie w okresach transferowych, z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszej uchwały. 

4. Klub, który zamierza podpisać kontrakt z zawodnikiem musi poinformować o tym pisemnie 

aktualny klub zawodnika, zanim rozpocznie negocjacje z zawodnikiem.  

5. Zawodnik może podpisać kontrakt z innym klubem wyłącznie, jeżeli jego kontrakt lub deklaracja 

gry amatora wygasły lub wygasną w ciągu sześciu miesięcy.  

6. Kluby są zobowiązane do przestrzegania zobowiązań finansowych wobec innych klubów, 

wynikających z postanowień zawartych umów transferowych. 

7. O ile statuty i regulaminy FIFA lub UEFA nie przewidują inaczej, organem właściwym do 

rozpoznawania wszelkich sporów majątkowych lub sporów o prawa niemajątkowe mogących 

być przedmiotem ugody, w tym sporów z zakresu postanowień finansowych umów 

transferowych, jest Piłkarski Sąd Polubowny.  

8. Niezależnie od postanowień ust. 7, zgodnie z postanowieniami Art. 12 bis FIFA Regulations on 

the Status and Transfer of Players, w przypadku spraw rozpatrywanych przez właściwe organy 

FIFA, względem klubu nierealizującego w terminie płatności wynikających z postanowień 

umowy transferowej właściwe organy FIFA mogą zastosować sankcje, jeżeli zwłoka w 

płatności przekracza okres 30 dni.  

9. Zgodnie z zasadą przyjęta przez FIFA, w przypadku dwóch zmian przynależności klubowej 

tego samego zawodnika następujących w okresie 16 tygodni, Komisja Dyscyplinarna FIFA 

może nałożyć sankcje dyscyplinarne na zainteresowane kluby i/lub zawodnika w sytuacji 

stwierdzenia, iż zmiany przynależności klubowej zostały dokonane w ramach tzw. bridge-

transfer. 

 

§ 22 
1. Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje: 

a) na podstawie umowy zawartej między zainteresowanymi klubami lub 

b) na podstawie oświadczenia klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem, 

wydanego w ciągu 3 dni od zgłoszenia wniosku o wydanie takiego oświadczenia. lub 

c) na podstawie decyzji podjętej przez organ prowadzący dane rozgrywki związku piłki nożnej 

właściwy dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten 

organ. 

2. Zawodnik, który ukończył 19 rok życia może zmienić przynależność klubową, jedynie do klubu 

posiadającego zespół uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich seniorów. 

3. Każdy podpisany aneks do umowy transferowej definitywnej lub czasowej musi być najpóźniej 

w ciągu 7 dni od daty jego podpisania przekazany do organu prowadzącego rozgrywki. 

4. Za terminowe przekazanie aneksu do organu prowadzącego rozgrywki odpowiedzialny jest 

klub pozyskujący zawodnika. 

5. Nie jest dozwolone zawarcie w treści umowy transferu definitywnego obowiązku powrotu 

zawodnika do odstępującego klubu w przypadku nie realizacji przez klub pozyskujący kolejnych 

rat płatności. 

 

§ 23 
1. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących  

w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi, I i II ligi kobiet może nastąpić  

w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających 

każdego roku w terminach: 

a) od 1 lipca do 31 sierpnia; 



b) od 1 lutego do ostatniego dnia lutego. 

2. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach 

Centralnej Ligi Juniorów, Centralnej Ligi Juniorek, III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych, a 

także III ligi i niższych klas rozgrywkowych kobiet może nastąpić w okresie jednego z dwóch 

okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach: 

a) od 1 lipca do 31 sierpnia; 

b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik 

zostaje uprawniony 

3. W zimowym oknie transferowym, zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów 

uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet, może 

nastąpić wyłącznie w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego. W sytuacji potwierdzenia 

zawodnika do klubu po tym okresie, nie jest dozwolone uprawnienie takiego zawodnika do 

rozgrywek Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi i I ligi kobiet, z zastrzeżeniem postanowień § 27. 

4. Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z 

dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w 

terminach: 

a) od 1 lipca do 30 września; 

b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik 

zostaje uprawniony 

5. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, o których mowa w § 18 

w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, wówczas potwierdzenie i 

uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie. 

6. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni 

dzień terminu uważa się następny dzień roboczy. 

7. W sytuacji, gdy klub uczestniczący w rozgrywkach UEFA zobowiązany jest do uprawnienia 

zawodników do rozgrywek UEFA przed rozpoczęciem okresu transferowego, potwierdzenie i 

uprawnienie zawodników może nastąpić na 7 dni przed upływem terminu zgłoszenia 

zawodników do rozgrywek UEFA. 

8. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z decyzji FIFA, UEFA lub innych 

nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć 

inne terminy okresów transferowych, dostosowując je do otrzymanych wytycznych lub 

zaistniałej, niezależnej od PZPN sytuacji. 

 

§ 24 
1. W przypadku sporów pomiędzy zainteresowanymi klubami co do wysokości ekwiwalentu, 

zawodnik może być uprawniony do gry w klubie.  

2. W decyzji ustalającej wysokość ekwiwalentu właściwy organ określa termin jej zapłaty, nie 

dłuższy niż 14 dni od dnia, kiedy decyzja stała się prawomocna. 

3. Brak realizacji zapłaty ekwiwalentu w określonym terminie powoduje automatyczne 

zweryfikowanie wyników meczów z udziałem zawodnika jako walkower 0:3 na niekorzyść 

drużyny klubu pozyskującego. 

 

§ 25 
W okresie odbywania prawomocnej kary czasowej dyskwalifikacji, zawodnik nie może zmienić 
przynależności klubowej.  
 
§ 26 
1. Zawodnicy mogą być transferowani czasowo do gry w innym klubie w okresach przewidzianych 

w § 23, na okres co najmniej do rozpoczęcia następnego okresu transferowego, z 

zastrzeżeniem § 27. 



2. Aneks do umowy transferu czasowego przedłużający okres obowiązywania umowy musi być, 

pod rygorem nieważności, zawarty przed upływem terminu określonego w pierwotnej umowie.  

3. Czasowy transfer zawodnika profesjonalnego może nastąpić na okres nie dłuższy niż okres 

obowiązywania kontraktu w klubie odstępującym. W takim przypadku, klub pozyskujący jest 

zobowiązany do podpisania z zawodnikiem kontraktu na okres odpowiadający okresowi 

wypożyczenia. 

4. Czasowy transfer zawodnika o statusie amatora może nastąpić na okres obejmujący co 

najmniej jedną rundę rozgrywkową, przy czym nie dłuższy niż do zakończenia danego sezonu 

rozgrywkowego. 

5. Klub pozyskujący zawodnika na podstawie umowy transferu czasowego, nie może go 

transferować do innego klubu. 

6. Umowa między zainteresowanymi klubami nie może być zawarta bez pisemnej zgody 

zawodnika.  

7. Zawodnik czasowo transferowany może powrócić przed upływem umowy do klubu 

odstępującego za zgodą stron i zawodnika, przy czym jego potwierdzenie do klubu może 

nastąpić wyłącznie w okresie transferowym, z zastrzeżeniem postanowień § 27. 

8. W sytuacji przedstawionej w ust. 7 niezbędnie jest podpisanie stosownego aneksu do umowy. 

9. Nie jest dozwolone wprowadzanie do treści umowy transferu czasowego warunku 

wcześniejszego powrotu zawodnika do klubu odstępującego w sytuacji braku płatności całości 

kwoty ekwiwalentu transferowego lub kolejnych rat finansowych. 

10. Po upływie okresu czasowego transferowania zawodnik staje się automatycznie piłkarzem 

klubu odstępującego. Wyrejestrowania zawodnika w systemie Extranet dokonuje Związek Piłki 

Nożnej właściwy dla klubu pozyskującego zawodnika na podstawie umowy transferu 

czasowego. 

11. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po okresie transferu czasowego, 

klub macierzysty jest obowiązany przedłożyć dokumenty zawierające adnotację o nałożonych 

na zawodnika karach w Związku Piłki Nożnej, na terenie, którego zawodnik uprawiał piłkę 

nożną na podstawie transferu czasowego. 

 

§ 27 
1. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których mowa w § 

23 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach: 

a) rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum, z uwzględnieniem postanowień 

ust. 3, 

b) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, którego nie łączy żadna umowa 

z klubem i który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach 

piłkarskich w Polsce lub za granicą,  

c) w razie rozwiązania umowy (kontraktu) z zawodnikiem za porozumieniem stron wskutek 

wycofania się I zespołu z rozgrywek piłkarskich na przykład w związku z likwidacją klubu 

lub sekcji piłki nożnej, zmianą zakresu działalności klubu lub ogłoszeniem upadłości klubu, 

z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr I/10 z dnia 28 stycznia 2018 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania 

zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich, 

d) prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności właściwego 

organu o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu lub nieważności kontraktu lub skutecznego 

oświadczenia zawodnika o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, 

e) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika występującego na pozycji 

bramkarza w sytuacji kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, 

przynajmniej jednego bramkarza uprawnionego do gry w danej klasie rozgrywkowej, 



f) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, który dotychczas nigdy nie był 

potwierdzony do żadnego klubu, 

g) uzyskania ITC po zakończeniu okresu transferowego, jeżeli wystąpienie PZPN do FIFA o 

wydanie ITC lub zgody na transfer zawodnika niepełnoletniego nastąpiło przed 

zakończeniem okresu transferowego. 

2. Poza okresem jednego z dwóch okien transferowych, o których mowa w § 23 mogą być także 

potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i potwierdzeni do 

żadnego z klubów. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) macierzysty klub, na podstawie wystąpienia 

rodziców lub opiekunów ustawowych zawodnika, każdorazowo zobowiązany jest udzielić 

zawodnikowi nieodpłatnie czasowego zwolnienia na grę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 

przez zawodnika 16 roku życia. 

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia 

danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie 

trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a 

następnie uprawnieni do gry. 

5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego 

dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu 

w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a 

następnie uprawnieni do gry. 

 

§ 28 
1. Zawodnicy o statusie amatora mogą być transferowani definitywnie na zasadach 

przewidzianych dla zawodników profesjonalnych, przy czym powyższa zmiana następuje na 

podstawie umowy między zainteresowanymi klubami i może mieć charakter odpłatny. 

2. W przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami w sprawie przynależności klubowej 

zawodnika - amatora, o jego przynależności klubowej rozstrzyga odpowiedni organ 

Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, w przypadku klubów z różnych związków piłki nożnej - 

Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, zaś w przypadku klubów 

uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – właściwy organ spółki prowadzącej i 

zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy. 

3. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie kwestii przynależności klubowej, o której mowa w ust. 2 mogą 

wystąpić klub pozyskujący lub odstępujący.   

 

§ 29 
1. Organami właściwymi do podejmowania decyzji w I instancji w sprawach zmiany 

przynależności klubowej zawodników są: 

a. właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy – w 

sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu uczestniczącego w 

rozgrywkach Ekstraklasy; 

b. Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w sytuacji zmiany 

przynależności klubowej zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach I i II ligi, 

Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet oraz w sytuacji sporu między klubami, których siedziby 

znajdują się na terenie różnych związków piłki nożnej; 

c. właściwy organ związku piłki nożnej w sytuacji zmiany przynależności klubowej 

zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach III ligi, prowadzonych przez ten 

Związek; 

d. właściwy organ związku piłki nożnej w sytuacji zmiany przynależności klubowej 

zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach prowadzonych przez ten 

Związek. 



2. Organami właściwymi do podejmowania decyzji w II instancji w sprawach zmiany 

przynależności klubowej zawodników są: 

a. Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN w stosunku do decyzji podjętych w I instancji 

przez właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy i 

Komisję ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN; 

b. Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego w stosunku do decyzji podjętych 

w I instancji przez właściwy organ związku piłki nożnej prowadzący rozgrywki III ligi; 

c. komisja odwoławcza Związku Piłki Nożnej w stosunku do decyzji podjętych w I instancji 

przez właściwy organ związku piłki nożnej. 

3. Odwołanie od decyzji I instancji winno być wniesione w terminie 3 dni od daty otrzymania 

decyzji wraz z uzasadnieniem. 

4. Organ I instancji jest zobowiązany do przekazania dokumentacji zgromadzonej w trakcie 

prowadzonego postępowania niezwłocznie po wystąpieniu organu II instancji. 

5. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne. 

6. Organy właściwe do podejmowania decyzji w sprawach zmiany przynależności klubowej 

zawodników, o których mowa w § 29 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, uwzględniając 

charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie  

i wadze zagrożenia, wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z 

art. 32 RODO, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, i 

aby móc to wykazać. Środki te są w miarę potrzeby poddawane przeglądom i 

uaktualniane. 

 
V. ZASADY I TRYB UPRAWNIANIA ZAWODNIKÓW DO GRY 
 
§ 30 
1. Szczegółowe zasady uprawniania zawodników do gry określa organ prowadzący rozgrywki. W 

szczególności ustala formę i sposób przekazania dokumentów niezbędnych do dokonania 

uprawnienia zawodników do gry. 

2. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych personalnych i sportowych 

zawartych w wystąpieniu o uprawnienie. 

3. Organ prowadzący dane rozgrywki obowiązany jest uprawnić zawodnika niezwłocznie, nie 

później jednak niż w okresie 10 dni od daty otrzymania wystąpienia klubu. 

4. W trakcie obowiązującego uprawnienia zawodnika do gry, organ prowadzący rozgrywki może 

podjąć decyzję o zawieszeniu bądź cofnięciu uprawnienia w sytuacji stwierdzenia 

nieprawidłowości w dokumentach, na podstawie których dokonano uprawnienia do gry, przy 

czym podstawą ww. czynności nie mogą być prowadzone postępowania lub podjęte w ich 

wyniku nieprawomocne decyzje odpowiednich organów PZPN lub Wojewódzkich Związków 

Piłki Nożnej z zakresu przynależności klubowej zawodnika. 

5. Uprawnienie do gry zawodnika pozyskanego z klubu zagranicznego, może nastąpić po 

przekazaniu organowi prowadzącemu rozgrywki ITC.  

6. W przypadku, gdy polski klub pozyskujący wystąpił za pośrednictwem PZPN do właściwej 

federacji o wydanie ITC, potwierdzenie zawodnika do klubu może mieć charakter warunkowy i 

nie upoważnia do uprawnienia zawodnika do czasu wydania ITC przez właściwą federację lub 

na skutek decyzji FIFA.  

 

VI. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAGRANICZNYCH TRANSFERÓW ZAWODNIKÓW 
WYSTĘPUJACYCH W POLSKICH KLUBACH 
 
 
 



§ 31 
1. Zawodnicy występujący w polskich klubach mogą być transferowani do zagranicznego klubu na 

zasadach określonych przez FIFA Status and Transfer of the Players.   

2. Zmiana przynależności klubowej zawodnika nieletniego (poniżej 18 roku życia) pomiędzy 

klubami - członkami różnych federacji krajowych, jest niedozwolona, z zastrzeżeniem wyjątków 

określonych w Art. 19 i 19bis FIFA Status and Transfer of Players. 

 
§ 32 
1. Z wnioskiem o wydanie ITC zwraca się do PZPN federacja zagraniczna nowego klubu 
zawodnika. 
2. W Przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu zagranicznego, PZPN 
wystawi tzw. paszport zawodnika, wskazujący wszystkie polskie kluby, w których był potwierdzony, 
począwszy od sezonu, w którym ukończył 12 rok życia lub wcześniej 
 
§ 33 
Umowę transferową z klubem zagranicznym zawiera bezpośrednio klub polski. 
 
§ 34 
Zawodnik, który był czasowo transferowany do zagranicznego klubu, staje się po powrocie do kraju 
automatycznie zawodnikiem odstępującego klubu. 
 
VII. UPRAWNIANIE DO GRY ZAWODNIKÓW – CUDZOZIEMCÓW 
 
§ 35 
1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – 

cudzoziemców. 

2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i 

uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, 

przy czym uprawnienie do gry w drużynie seniorów może nastąpić po przedstawieniu przez 

klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce 

oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę. Liczbę zawodników - cudzoziemców 

spoza obszaru Unii Europejskiej mogących równocześnie występować w poszczególnych 

meczach określają odrębne przepisy PZPN i regulaminy poszczególnych rozgrywek. 

3. W sytuacji potwierdzenia do klubu zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej, 

jego uprawnienie do gry w drużynie seniorów może nastąpić po dostarczeniu organowi 

prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu i zatrudnienia na 

terytorium RP. 

4. W okresie obowiązującego uprawnienia zawodnika do gry, klub jest odpowiedzialny, pod 

rygorem kary dyscyplinarnej, o której mowa w Art. 102 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, za 

niezwłoczne poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach 

dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP.  

5. Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę stanowi podstawę 

do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki uprawnienia zawodnika do 

gry. 

6. Zawodnik - cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i 

uprawniony do gry w drużynie seniorów wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu 

na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 7  

7. Dopuszcza się potwierdzenie i uprawnienie do gry w klubie IV ligi i niższych klas 

rozgrywkowych kobiet i mężczyzn jednego zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru Unii 

Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika 

dokumentów zaświadczających legalizację pobytu w Polsce. Powyższe ograniczenie nie 



dotyczy zawodników uczestniczących wyłącznie w rozgrywkach juniorów dowolnej kategorii 

wiekowej. 

8. Ustala się, iż w każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do 

gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie. 

 

VIII. SPRAWY FINANSOWE 
 
§ 36 
Opłaty za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w rozgrywkach wszystkich klas ustalają 
we własnym zakresie związki piłki nożnej, z uwzględnieniem postanowień § 37 ust. 18. 
 
§ 37 
1. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na 

rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za 

wyszkolenie lub kwoty odstępnego. 

 

2. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferu 

definitywnego lub czasowego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku 

Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie 

może być mniejsza niż równowartość 100 dolarów USA. 

 

3. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu polskiego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz 

macierzystego Związku Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za 

wyszkolenie lub kwoty odstępnego. 

 

4. Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego, na podstawie umowy transferu definitywnego 

– odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku 

Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie 

może być niższa niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 1.500 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 1.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 200 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 150 zł. 

 

5. Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego, na podstawie umowy transferu czasowego – 

odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku 

Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie 

może być niższa niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 1.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 750 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 750 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 150 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 100 zł. 

 

6. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz 

Polskiego Związku Piłki Nożnej 1,5% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, 

ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty odstępnego. 

 



7. Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego zobowiązany jest do dokonania opłat na rzecz 

właściwego Wojewódzkiego ZPN w ciągu 14 dni od dnia otrzymania ustalonego ekwiwalentu 

transferowego, ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty odstępnego 

W przypadku, gdy ekwiwalent transferowy, ekwiwalent za wyszkolenie lub kwota odstępnego 

przekazywana jest w ratach, wówczas wpłata całej wymaganej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni 

od dokonania zapłaty I raty. 

 

8. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego zobowiązany jest do dokonania opłat na 

rzecz właściwego Wojewódzkiego ZPN i PZPN w ciągu 14 dni od dnia wydania ITC. 

W przypadku, gdy ekwiwalent transferowy, ekwiwalent za wyszkolenie lub kwota odstępnego 

przekazywana jest w ratach, wówczas wpłata całej wymaganej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni 

od dokonania zapłaty I raty. 

 

9. Klub pozyskujący zawodnika wolnego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego 

Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie lub kwoty 

odstępnego, przy czym wpłata nie może być niższa niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 4.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 3.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 2.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 400 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 300 zł. 

 

10. Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu definitywnego – odpłatnego lub 

nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od 

kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa 

niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 1.500 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 1.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 200 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 150 zł. 

 

11. Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu czasowego – odpłatnego lub 

nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od 

kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa 

niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 1.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 750 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 750 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 150 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 100 zł. 

 

12. W przypadku dokonywania płatności transferowych w walutach obcych, opłaty wskazane w 

ust. 1, 2, 6, 9-11 rozliczane są wg kursu NBP obowiązującego w dniu wydania ITC. 

 

13. Klub pozyskujący zawodnika zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Polskiego Związku Piłki 

Nożnej:  

▪ dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.500 zł 

▪ dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi : 1.500 zł 



▪ dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 1.000 zł 

 

14. Klub pozyskujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty w dniu wystąpienia o potwierdzenie 

zawodnika w macierzystym Związku Piłki Nożnej. 

 

15. Opłaty za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w prowadzonych przez siebie 

rozgrywkach, ustalają we własnym zakresie Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, przy czym: 

• w przypadku rozgrywek piłki nożnej mężczyzn opłaty nie mogą przekraczać wysokości 

75% ustalonych dla zawodników II ligi, 

• w przypadku rozgrywek piłki nożnej kobiet opłaty nie mogą przekraczać wysokości 75% 

ustalonych dla zawodniczek I ligi kobiet. 

 

16. Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, klub pozyskujący zawodnika, zobowiązany jest 

dokonać wpłaty na konto związku piłki nożnej, za uzyskanie danych o karalności i 

wyrejestrowanie zawodnika, w następującej wysokości: 

• w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach 

Ekstraklasy – 750 złotych, 

• w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach I lub 

II ligi – 500 złotych, 

• w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach III ligi 

- 300 złotych, 

• w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach klas 

niższych - 150 złotych, 

• nie pobiera się opłat w przypadku zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach piłki 

nożnej kobiet. 

17. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po upływie okresu czasowego 

transferowania opłaty nie są pobierane. W tym przypadku związek, na terenie którego 

zawodnik uprawiał piłkę nożną na zasadzie transferu czasowego jest zobowiązany sporządzić 

na wyrejestrowaniu adnotację o nałożonych karach.   

18. Na wniosek klubu lub zawodnika właściwy związek piłki nożnej może obniżyć wysokość opłat 

o których mowa w ust. 1-5 i 9-11 lub zwolnić klub z obowiązku ich uiszczenia. 

19. W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym oknie transferowym do 

wyższej klasy niż klasa, do której ten sam klub w tym samym oknie transferowym już dokonał 

uprawnienia tego zawodnika, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w 

wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością już uiszczonej opłaty, a opłaty należnej 

z tytułu uprawnienia zawodnika do klasy, do której zostaje on uprawniony. Różnica jest płatna 

na rzecz właściwego związku piłki nożnej. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
§ 38 
1. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

2. W przypadku, gdy na mocy FIFA Status and Transfer of the Players określono postanowienia, 

obowiązujące wszystkie federacje, przepisy FIFA Status and Transfer of the Players stosuje 

się odpowiednio.  

3. W przypadku braku regulacji krajowej, postanowienia FIFA Status and Transfer of the Players 

stosuje się odpowiednio.  

4. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony  

w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 



1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 

 

II. Tracą moc: 
1. Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie statusu zawodników występujących w 

polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej. 

2. Uchwała nr VI/86 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie uprawnień zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach UEFA 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 
2015 r. 

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 
  



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

_______________________ 
miejscowość i data 

 
 

Zgody rodziców/opiekunów prawnych 
dotyczące przetwarzania danych dziecka/podopiecznego   

 

Imię i nazwisko zawodnika/uczestnika*:  

Data urodzenia zawodnika/uczestnika*:  

PESEL zawodnika/uczestnika*:  

(inne niezbędne dane)  

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego zawodnika 
(I)*: 

 

Numer kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 
zawodnika (I*): 

 

PESEL rodzica/opiekuna prawnego zawodnika*:  

  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego zawodnika 
(II)**: 

 

Numer kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 
zawodnika (II)**: 

 

PESEL rodzica/opiekuna prawnego zawodnika**:  

 

OŚWIADCZENIE JEDNEGO RODZICA:  
 
W przypadku niemożności uzyskania zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych, poniższe 
oświadczenie wypełnia jeden z rodziców/opiekunów prawnych: 
Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 97 1) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy (Dz.U. 2019 poz. 2086 z późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź 
uzyskałam/em zgodę na przetwarzanie danych od drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 

1) Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i 
uprawnione do jej wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają 
wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. 

____________________________________ 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 
 
Jako rodzic/e bądź opiekun/owie prawny/ni zawodnika/uczestnika 

____________________________ (imię i nazwisko) uczestniczącego w  

___________________________________________________ (nazwa wydarzenia), którego 

organizatorem jest _________________________________(nazwa podmiotu), oświadczam/y, 

że: nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka/podopiecznego 

w ___________________________ (nazwa wydarzenia/formy udziału np. treningi itp.) oraz 



jednocześnie wyrażam/y  zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeśli taka 

potrzeba zaistnieje. 

 
Podpis (I) __________________________    Podpis (II) _______________________________                                                                                                            
 
 
ZGODY OBOWIĄZKOWE: 
 
 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun 
prawny na udział mojego dziecka treningach/ zawodach/ meczach/ rozgrywkach/ 
zgrupowaniach/ inne organizowanych 
przez…………………………………………………..  (nazwa podmiotu). 
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun 
prawny na udział mojego dziecka w formach aktywności wskazanych w powyższej 
zgodzie organizowanych przez 
……………………………………………………………………………. (nazwa podmiotu), 
poza jego siedzibą – wyjazdy, wypoczynek związany z przemieszczaniem się dziecka.  
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
…………………………………………………………………………………(nazwa podmiotu)  
z siedzibą …………………………………………………………………………………………… 
(adres) moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w formach 
aktywności wskazanych w powyższych zgodach, w tym w celach elektronicznej 
rejestracji mojego dziecka w systemie Extranet Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej 
PZPN) oraz portalu www.laczynaspilka.pl lub inne. 
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
…………………………………………………………………………………..(nazwa 
podmiotu) danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem mojego dziecka 
w formach aktywności wskazanych w powyższych zgodach w tym w celach 
elektronicznej rejestracji mojego dziecka w systemie Extranet PZPN oraz portalu 
www.laczynaspilka.pl lub inne. 
 

 
Podpis (I) __________________________   Podpis (II) ________________________________                                                                                                            
 
 
 
ZGODY DOBROWOLNE: 
 

 TAK NIE  Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez mnie oraz przez moje 
dziecko/podopiecznego informacji handlowych drogą elektroniczną, 
pochodzących od …………………………… (nazwa podmiotu).  

 
 

 
Podpis (I) __________________________    Podpis (II) _______________________________                                                                                                            

 
 

*pole obowiązkowe, **pole nieobowiązkowe w przypadku, gdy zawodnik ma tylko jednego rodzica/opiekuna prawnego 
lub zgoda została uzyskana na odległość (oświadczenie jednego rodzica). 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

http://www.laczynaspilka.pl/
http://www.laczynaspilka.pl/


 
ZAŁĄCZNIK NR 2 – ODRĘBNY DOKUMENT JAKO ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU 
 
 
 

  



 

 
 
t.j. U. nr VI/171 z dnia 22.04.2009 r. 
 
zm. U. nr VII/145 z dnia 5.09.2018 r. 
 
zm. U. nr IX/146 z dnia 4.11.2020 r. 
 

 
Uchwała nr VI/171 z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  
przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu  

„Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej”  
 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. Z art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin nadawania tytułu „Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej” 
w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN 
NADAWANIA TYTUŁU – „CZŁONEK HONOROWY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ” 

 
1. Przyznanie tytułu „Członek Honorowy PZPN” jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez 
Polski Związek Piłki Nożnej. Następuje ono na następujących zasadach: 
1) Tytuł Członka Honorowego PZPN nadaje się za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju  
i upowszechniania sportu piłki nożnej w Polsce. 
2) Tytuł ten przyznaje się: 
a) zawodnikom – szczególnie za godne reprezentowanie barw Polski w kraju i za granicą oraz 
nienaganną postawę w czasie uprawiania sportu piłki nożnej; 
b) trenerom, działaczom, sędziom oraz 
c) innym osobom – które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiej piłki nożnej. 
3. Do zgłoszenia na piśmie indywidualnych wniosków do Komisji Odznaczeń PZPN są uprawnieni: 
a) Komisje PZPN, 
b) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 
c) Koło Seniorów PZPN 
4. We wnioskach o przyznanie Tytułu Członka Honorowego należy szczegółowo i konkretnie 
opisać wymogi określone w pkt 2) lit. a), b) i c), ze szczególnym uwzględnieniem 
posiadanych przez kandydata do Tytułu odznaczeń, odznak i innych wyróżnień sportowych. 
Wzór wniosku o przyznanie Tytułu Członka Honorowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
5. Komisja Odznaczeń PZPN, tak opracowane wnioski, po dokonaniu ich pozytywnej oceny, 
przedkłada do akceptacji Zarządu PZPN. 
6. Tytuł Członka Honorowego PZPN przyznaje Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN na wniosek 
Zarządu PZPN na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu PZPN. 
7. W uzasadnieniu wniosków o przyznanie odznaczenia należy udokumentować szczególne 
osiągnięcia uzyskane w okresie od ostatniego otrzymanego wyróżnienia. 
8. Osoby wyróżnione godnością Członka Honorowego PZPN otrzymują stosowną odznakę  
i legitymację stwierdzającą przyznanie tytułu. Uprawnia ona do uczestniczenia w Walnych 
Zgromadzeniach PZPN z głosem doradczym, a także udziału w innych imprezach organizowanych 
przez władze PZPN. 
9. Rejestr przyznanych tytułów prowadzi Komisja Odznaczeń PZPN. 
10. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz 
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie  
i wadze zagrożenia, Komisja Odznaczeń PZPN w procesie przyznawania tytułu „Członek 
Honorowy PZPN” oraz przy prowadzeniu Rejestru przyznanych tytułów, wdraża 



odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 32 RODO, aby przetwarzanie 
danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, i aby móc to 
wykazać. Środki te są w miarę potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.  
11. Administrator w procesie przyznawania tytułów zobowiązany jest wypełnić obowiązek 
informacyjny względem osób, które są podmiotami przetwarzania danych osobowych, 
zgodnie z Art. 13 i 14 RODO. 
12. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa  
i ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 
  
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
  



 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
______________________________ 
    (jednostka sporządzająca wniosek) 
 

WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU  

„CZŁONEK HONOROWY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ” 

 
Stanowisko Komisji Odznaczeń PZPN  ___________________________ 
 
Termin rozpatrzenia wniosku ____________________________________ 
 
Numer przyznanego odznaczenia ______________________________ 
 
_______________________                          _________________________ 
   Przewodniczący Komisji                                          Sekretarz Komisji 

 

NAZWISKO __________________________________          IMIĘ 

_____________________________________ 

DATA URODZENIA  ____________________________ 

1. Przynależność do organizacji sportowej (wykonywane funkcje): 

________________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________________

__ 

2. Działalność we władzach ZPN, PZPN - działacz, sędzia, szkoleniowiec, zawodnik (szczegółowy 
przebieg działalności, rodzaj i okres pełnionych funkcji): 

________________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________________

__ 

3. Posiadane odznaczenia: ZPN- OZPN , PZPN (nr leg. i daty ich nadania): 

a) odznaka ZPN – OZPN 

_________________________________________________________________ 

b) odznaka PZPN 

______________________________________________________________________ 

4. Uzasadnienie wniosku:  



Opinia Komisji Odznaczeń i Zarządu ZPN: 

________________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________________

__ 

______________________________                                       ____________________________________ 
                 (Data)                                                                                        (podpis osób reprezentujących ZPN) 

 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji oraz wypełniania przez administratora 

zadań wynikających z przepisów szczególnych określających zakres jego działania jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. 

Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 w Warszawie. Dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz przebiegu dotychczasowej kariery 

zawodowej przekazane zostały przez uprawnione do tego podmioty, celem przeprowadzenia procedury przyznania tytułu Członka 

Honorowego PZPN, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane zamieszczone na wniosku przechowywane będą przez 12 miesięcy od 

dnia jego złożenia. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na stronie: www.pzpn.pl 

 

 

  

________________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________________

__ 

http://www.pzpn.pl/


 

 
 
t.j. U. nr VI/173 z dnia 22.04.2009 r. 
 
zm.U. nr VII/146 z dnia 5.09.2018 r. 
 
zm.U. nr IX/146 z dnia 4.11.2020 r. 
 

Uchwała nr VI/173 z dnia 22 kwietnia 2009 roku                                                                           
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Przyznawania przez Zarząd PZPN odznak i wyróżnień  
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin przyznawania przez Zarząd PZPN odznak i wyróżnień w 
następującym brzmieniu:  

 
Regulamin Przyznawania przez Zarząd PZPN odznak i wyróżnień  

 
1. Odznaki PZPN i wyróżnienia dla osób fizycznych, członków Związku i innych podmiotów 
działających w sporcie piłki nożnej, nadaje Zarząd PZPN na wniosek Komisji Odznaczeń PZPN. 
Może to nastąpić z okazji Walnych Zgromadzeń Delegatów PZPN, Walnych Zebrań ZPN, klubów 
oraz uroczystości jubileuszowych PZPN, ZPN, Klubów i innych podmiotów. Odznaki honorowe 
przyznaje się za znaczące osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej i w działalności na rzecz podnoszenia 
jej poziomu. W szczególnych przypadkach odznaki i wyróżnienia mogą być przyznawane w innych 
terminach. 
2. Honorowe odznaki PZPN są trzystopniowe: brązowa, srebrna i złota. 
a) Brązową odznakę honorową PZPN przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom, sędziom i 
zawodnikom po 15-letniej działalności w PZPN, WZPN i klubach. 
b) Srebrną odznakę honorową PZPN przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom, sędziom i 
zawodnikom po 20-letniej działalności w PZPN, WZPN i klubach.   
c) Złotą odznakę honorową przyznaje się działaczom piłkarskim, trenerom, sędziom i zawodnikom 
po 25-letniej działalności w PZPN, WZPN i klubach.  
3. Obowiązuje zasada trzystopniowego przyznawania odznak: srebrna po uprzednio przyznanej 
brązowej, złota po przyznanej srebrnej – po upływie minimum 5 lat od otrzymania poprzedniej. 
4. Odznakę honorową PZPN /tzw. duża/ wraz z dyplomem nadaje się Wojewódzkim Związkom 
Piłki Nożnej, Klubom i innym organizacjom sportowym, za istotne osiągnięcia w rozgrywkach 
mistrzowskich na odcinku szkolenia i wychowywania wybitnych zawodników:   

- po 25 latach - brązowa 
- po 50 latach - srebrna 
- po 75 latach - złota 

5. Wyróżnienia mogą być przyznawane w szczególności w postaci plakietek i listów 
okolicznościowych.  
6. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania wniosków na piśmie do Komisji Odznaczeń PZPN są: 
a) Zarząd PZPN, 
b) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, 
c) Komisje PZPN, 
d) Klub Seniora PZPN. 
7. We wnioskach o przyznanie jednej z ww. odznak lub wyróżnień należy szczegółowo 
opisać konkretne osiągnięcia sportowe, szkoleniowe oraz w działalności osób lub instytucji 
o uhonorowanie których się występuje. Należy także przedstawić informację dotyczącą 
posiadania odznaczeń i wyróżnień przyznanych danej osobie przez poszczególne Kluby, 
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej lub PZPN. Wzór wniosku o przyznanie jednej z ww. 
odznak lub wyróżnień stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
8. Wnioski o przyznanie odznak należy składać do Komisji Odznaczeń PZPN w nieprzekraczalnym 
terminie 30 dni przed ich wręczeniem. 



9. Posiadanie odznaki WZPN lub OZPN jest jednym z warunków otrzymania Odznaki honorowej 
PZPN. 
10. Administrator w procesie o przyznanie jednej z ww. odznak lub wyróżnień zobowiązany 
jest wypełnić obowiązek informacyjny względem osób, które są podmiotami przetwarzania 
danych osobowych zgodnie z Art. 13 i 14 RODO. 
11. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa  
i ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 1 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 (jednostka sporządzająca wniosek) 
 

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ PZPN LUB WYRÓŻNIENIA 

ODZNAKA: BRĄZOWA / SREBRNA / ZŁOTA* (niepotrzebne skreślić) 

 
Stanowisko Komisji Odznaczeń PZPN  
___________________________ 
 
Termin rozpatrzenia wniosku 
____________________________________ 
 
Numer przyznanego odznaczenia 
______________________________ 
 
___________________                         _______________________ 
   Przewodniczący Komisji                                          Sekretarz Komisji 

 

NAZWISKO _________________________          IMIĘ 

_____________________________________ 

DATA URODZENIA  ____________________________ 

5. Przynależność do organizacji sportowej (wykonywane funkcje): 

_______________________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________________

__ 

6. Działalność we władzach ZPN, PZPN - działacz, sędzia, szkoleniowiec, zawodnik 
(szczegółowy przebieg działalności, rodzaj i okres pełnionych funkcji): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________________

__ 

7. Posiadane odznaczenia: ZPN- OZPN , PZPN (nr leg. i daty ich nadania): 

c) odznaka ZPN – OZPN 

_________________________________________________________________ 

d) odznaka PZPN 

________________________________________________________________ 

8. Uzasadnienie wniosku:  

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 



Opinia Komisji Odznaczeń i Zarządu ZPN: 

_______________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________

__ 

____________________________                                     
___________________________________ 
                 (Data)                                                                       (podpis osób reprezentujących ZPN) 

 
 
 
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji oraz wypełniania przez administratora 
zadań wynikających z przepisów szczególnych określających zakres jego działania jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 w Warszawie. Dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz przebiegu dotychczasowej kariery 
zawodowej przekazane zostały przez uprawnione do tego podmioty, celem przeprowadzenia procedury nadania Odznaki Honorowej PZPN 
lub wyróżnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane zamieszczone na wniosku przechowywane będą przez 12 miesięcy od dnia 
jego złożenia. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na stronie www.pzpn.pl. 

 
 
  

_______________________________________________________________________________

__ 

http://www.pzpn.pl/


 
 
t.j. U. nr VI/175 z dnia 22.04.2009 r. 
 
zm.U. nr VII/148 z dnia 5.09.2018 r. 
 
zm.U. nr IX/146 z dnia 4.11.2020 r. 
 

Uchwała nr VI/175 z dnia 22 kwietnia 2009 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  

przyjęcia Regulaminu nadawania Diamentowego Odznaczenia PZPN 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin nadawania Diamentowego Odznaczenia PZPN w następującym 
brzmieniu: 
  

REGULAMIN NADAWANIA DIAMENTOWEGO ODZNACZENIA PZPN 
§1 
1. Diamentowe Odznaczenie PZPN stanowi kompozycja wykonana z metalu w kolorze złotym w 
dwóch wersjach: 
- „duża” o wymiarach 32x30 mm przyznawana dla organizacji piłkarskich (wojewódzkich związków 
piłki nożnej, klubów piłkarskich itp.) oraz innych osób prawnych, 
- „mała” o wymiarach 22x20 mm przyznawana osobom fizycznym. 
2. Odznaczenie przedstawia koło zwieńczone godłem państwowym; dookoła umieszczony jest 
napis w kolorze czarnym: Polski Związek Piłki Nożnej. Środek koła wypełniony jest w kolorze 
białym i czerwonym, na tle którego umieszczona jest piłka nożna, w środku której wmontowany 
jest „diament”. U dołu koła umieszczone są liście wawrzynu. Strona odwrotna odznaki jest gładka 
z zapięciem pinezkowym.  
 
§2 
Diamentowe Odznaczenie PZPN nadaje się za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i 
upowszechniania piłki nożnej w Polsce:  
1. zawodnikom, trenerom, sędziom i działaczom piłkarskim, 
2. związkom piłki nożnej i klubom piłkarskim, 
3. innym osobom fizycznym i prawnym. 
 
 
§ 3 
Odznaczenie, o którym mowa w § 1 i 2 przyznaje się: 
1. zawodnikom – za rozegranie w barwach I reprezentacji narodowej Polski w piłce nożnej ponad 
80 spotkań lub za osiągnięcie wybitnych sukcesów sportowych (medale olimpijskie, mistrzostwa 
świata i Europy), 
2. trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim – wyróżnionym uprzednio Złotym 
Medalem „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej”, od przyznania, którego upłynęło co 
najmniej 5 lat, 
3. wojewódzkim związkom piłki nożnej – istniejącym powyżej 80 lat, 
4. klubom sportowym – o tradycjach powyżej 80-letnich, posiadającym w swoim dorobku tytuł 
Mistrza Polski lub zdobywcy Pucharu Polski, względnie międzynarodowe sukcesy (udział w 
finałach europejskich pucharów), a także wyróżniających się w pracy z młodzieżą, 
5. innym osobom fizycznym i prawnym – za znaczące zasługi w rozwoju i propagowaniu polskiego 
piłkarstwa.  
 
§4 
1. Wnioski o przyznanie odznaczenia składa się co najmniej na 30 dni przed terminem jego 
wręczenia.  



2. Do zgłoszenia na piśmie indywidualnych wniosków o przyznanie odznaczenia do Komisji 
Odznaczeń PZPN są uprawnieni:  
1) Zarząd PZPN, 
2) Komisje PZPN,  
3) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, 
4) Klub Seniora PZPN. 
 
§5 
1. Wnioski o przyznanie Diamentowego Odznaczenia PZPN należy szczegółowo opisać, 
zgodnie z kryteriami z §3 ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych odznaczeń, odznak 
i wyróżnień sportowych. Wzór wniosku o przyznanie Diamentowego Odznaczenia PZPN 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Opracowane wnioski Komisja Odznaczeń PZPN przedkłada do akceptacji Zarządowi PZPN.  
3. Odznaczenie wraz z legitymacją stwierdzającą jego przyznanie wręcza Prezes Związku lub 
osoba przez niego upoważniona.  
4. Jeśli wnioski dotyczą zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy 

piłkarskich, oraz innych osób fizycznych w związku ze znaczącymi zasługami tych osób  

w rozwoju i propagowaniu piłkarstwa polskiego, i tym samym zawierają dane osobowe, 

Administrator uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych 

osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia i wdraża odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne, zgodnie z art. 32 RODO, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało 

się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, i aby móc to wykazać. Środki te są w miarę potrzeby 

poddawane przeglądom i uaktualniane. 

5. Administrator w procesie przyznawania tytułów zobowiązany jest wypełnić obowiązek 

informacyjny względem osób, które są podmiotami przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z Art. 13 i 14 RODO.  

6. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

 
§6 
Na wniosek Zarządu PZPN odznaczenie może być także przyznane organizacjom lub 
przedstawicielom innych państw współdziałającym efektywnie na rzecz rozwoju polskiego 
piłkarstwa. 
 
§7 
Rejestr przyznanych odznaczeń prowadzi Komisja Odznaczeń PZPN.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 1 

 
   
   
   
 
 
 
 
________________________  
(jednostka sporządzająca wniosek) 
 

WNIOSEK O NADANIE DIAMENTOWEGO ODZNACZENIA PZPN 

Opinia Komisji Odznaczeń i Zarządu ZPN: 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________                                     ____________________________________ 
                 (Data)                                                                                        (podpis osób reprezentujących ZPN) 

 
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji oraz wypełniania przez administratora 

zadań wynikających z przepisów szczególnych określających zakres jego działania jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. Bitwy 

Warszawskiej 1920 r. 7 w Warszawie. Dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej 

przekazane zostały przez uprawnione do tego podmioty, celem przeprowadzenia procedury nadania Diamentowego Odznaczenia PZPN, na 

 
Stanowisko Komisji Odznaczeń PZPN  ___________________________ 
 
Termin rozpatrzenia wniosku ____________________________________ 
 
Numer przyznanego odznaczenia ______________________________ 
 
_______________________                          _________________________ 
   Przewodniczący Komisji                                          Sekretarz Komisji 

 

NAZWISKO __________________________         IMIĘ _____________________________________ 

DATA URODZENIA  ____________________________ 

 

9. Przynależność do organizacji sportowej (wykonywane funkcje): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10. Działalność we władzach ZPN, PZPN - działacz, sędzia, szkoleniowiec, zawodnik (szczegółowy 
przebieg działalności, rodzaj i okres pełnionych funkcji): 
 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

11. Posiadane odznaczenia: ZPN- OZPN , PZPN (nr leg. i daty ich nadania): 

e) odznaka ZPN – OZPN 

_________________________________________________________________ 

f) odznaka PZPN 

______________________________________________________________________ 

12. Uzasadnienie wniosku:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane zamieszczone na wniosku przechowywane będą przez 12 miesięcy od dnia jego złożenia. 

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na stronie www.pzpn.pl. 
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Uchwała nr IX/147 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przekazania Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej środków  
na dofinansowanie rozgrywek eliminacyjnych reprezentacji WZPN dziewcząt i chłopców 

 
 
Na podstawie art.36 par. 1 pkt 2) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przekazuje się Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwotę w wysokości po 50.000 PLN na 
dofinansowanie przygotowań i udziału reprezentacji WZPN, w rundzie jesiennej w sezonie 
2020/2021. 

 
II. Przekazuje się Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwotę w wysokości po 20.000 PLN na 
dofinansowanie przygotowań i udziału reprezentacji WZPN U-15 dziewcząt w rozgrywkach w 
rundzie jesiennej w sezonie 2020/2021. 
 

III. Środki, o których mowa w pkt I i II, zostaną przekazane do dnia 30 listopada 2020 roku. 

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

w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

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

31 grudnia 2020 roku. 

VI. W terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przekażą do 

Departamentu Finansowego PZPN rozliczenie wydatkowania środków finansowych  

z uwierzytelnionymi dokumentami źródłowymi poniesionych kosztów.  

VII. Szczegółowe zasady i sposób wykorzystania dofinansowania, o którym mowa w pkt I i II, nie 

ulegają zmianie i odbywają się na zasadach określonych w umowach zawartych przez 

poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. 

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

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

148 
Uchwała nr IX/148 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia listy kandydatów na sędziów międzynarodowych na rok 2021 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
I. Przyjmuje się następujące listy kandydatów na międzynarodowych sędziów i sędzie, 

sędziów asystentów i sędzie asystentki, sędziów i sędzie futsalu, sędziów piłki plażowej 

oraz sędziów asystentów wideo (VAR) i asystentów sędziów asystentów wideo (AVAR) na 

rok 2021: 

 
Sędziowie i sędzie 

http://www.pzpn.pl/


1 Marciniak Szymon Płock  
2 Frankowski Bartosz Toruń  
3 Raczkowski Paweł Warszawa  
4 Stefański Daniel Bydgoszcz  
5 Gil Paweł Lublin  
6 Jakubik Krzysztof Warszawa  
7 Musiał  Tomasz Kraków  
8 Augustyn Ewa Gdańsk  
9 Mularczyk Monika Skierniewice  
10 Diakow Michalina Odolanów  
11 Lisiecka-Sęk Katarzyna Mosina  

 
 

Sędziowie asystenci i sędzie asystentki 
1 Sokolnicki Paweł Płock  
2 Listkiewicz Tomasz Warszawa  
3 Boniek Marcin Bydgoszcz  
4 Siejka Radosław Łódź  
5 Winkler Jakub Toruń  
6 Wójcik Arkadiusz 

Kamil 
Warszawa  

7 Golis Dawid Skierniewice  
8 Kupsik Adam Poznań  
9 Sapela Konrad Łódź  
10 Obukowicz Michał Warszawa  
11 Heinig Bartosz Gdańsk  
12 Arys Marek Szczecin  
13 Baranowska Paulina Kijewo  
14 Wójs Katarzyna Stalowa Wola  
15 Dąbrowska Anna Warszawa  
16 Ulanowska Aleksandra Warszawa  
17 Zygmond Karolina Dębno  
18 Skalska-

Jakubaszek 
Karolina Wrocław  

     
 
 
 

Sędziowie futsal 
1 Grabowski Damian Wałbrzych  
2 Steczko Sławomir Kraków  
3 Frąk Tomasz Ostrowiec 

Świętorzyski 
 

4 Cipiński Dominik Łowicz  
5 Netkowska Katarzyna Zabrze  
6 Cudzinowicz Monika Białystok  

 
 

Sędziowie piłki plażowej 
1 Ostrowski Łukasz Szczecin  
2 Winiarczyk Tomasz Szczecin  

 
 

Sędziowie wideo (VAR) 
1 Gil Paweł Lublin  
2 Marciniak Szymon Płock  
3 Kwiatkowski Tomasz Warszawa  



4 Frankowski Bartosz Toruń  
5 Raczkowski Paweł Warszawa  
6 Stefański Daniel Bydgoszcz  
7 Musiał  Tomasz Kraków  
8 Jakubik Krzysztof Warszawa  
9 Lasyk  Piotr Bytom  
     
     
     
     
     

 
Sędziowie asystenci wideo (AVAR) 

1 Borkowski Marcin Niedrzwica Duża  
2 Myrmus Krzysztof Skoczów  
3 Siejka Radosław Łódź  
4 Sapela Konrad Łódź  
5 Boniek Marcin Bydgoszcz 

 
 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr IX/149 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
   w sprawie zatwierdzenia listy sędziów szczebla centralnego na sezon 2020/2021 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
III. Zatwierdza się nw. listę sędziów szczebla centralnego na sezon 2020/2021: 

 
Top Amator B 

1 Arys Karol Szczecin Zachodniopomorski ZPN 
2 Krumplewski Damian Mrągowo Warmińsko-Mazurski ZPN 
3 Lewandowski Leszek Gliwice Śląski ZPN 
     
     

 
 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

 
 

150 
Uchwała IX/150 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie odwołania Trenerów Młodzieżowych Reprezentacji Narodowych Mężczyzn  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.Na wniosek Dyrektora Sportowego PZPN niniejszym odwołuje się: 
 
1.Pana Czesława Michniewicza z funkcji pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji 
Narodowej Mężczyzn do lat 21 (U-21). 
2. Pana Macieja Stolarczyka z funkcji pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji Narodowej 
Mężczyzn do lat 17 (U-17). 



3.Pana Marcina Dornę z funkcji pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji Narodowej 
Mężczyzn do lat 16 (U-16). 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 31 
października 2020 roku. 

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
 

151 
Uchwała IX/151 z dnia 4 listopada 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie powołania Trenerów Młodzieżowych Reprezentacji Narodowych Mężczyzn  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.Na wniosek Dyrektora Sportowego PZPN niniejszym powołuje się: 
 
1.Pana Macieja Stolarczyka na funkcję pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji 
Narodowej Mężczyzn do lat 21 (U-21). 
2.Pana Marcina Dornę na funkcję pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji Narodowej 
Mężczyzn do lat 17 (U-17). 
3.Pana Dariusza Gęsiora na funkcję pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji Narodowej 
Mężczyzn do lat 16 (U-16). 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 
2020 roku.  
 

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
 
 


