
 
 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN X/2020 
Z DNIA 8 GRUDNIA 2020 ROKU 

 
Spis treści:  
 
1.Uchwała nr X/152 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 8.12.2020 roku. 
 

2.Uchwała nr X/153 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie korekty planu finansowego na rok 2020. 

3.Uchwała nr X/154 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego PZPN na rok 2021. 
 
4.Uchwała nr X/155 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów Ekstraklasy na sezon 
2021/2022 i następne”. 
 
5.Uchwała nr X/156 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-11 w roku 

2021. 

 

6.Uchwała nr X/157 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-12 w roku 
2021. 
 
7.Uchwała nr X/158 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 
 
8.Uchwała nr X/159 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przekazania równowartości kwoty 50 000 euro na wsparcie działalności programu 
mentorskiego w Kolegiach Sędziów Wojewódzkich ZPN. 
 
9.Uchwała nr X/160 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w Uchwale nr III/84 z dnia 9 grudnia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN. 
 
10.Uchwała nr X/161 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w składzie Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich. 
 
11.Uchwała nr X/162 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie wystąpienia do UEFA o przyznanie dofinansowania na szkolenie młodzieży w 
klubach Ekstraklasy objętych procedurą licencyjną w sezonie 2019/2020. 
 

12. Uchwała nr X/163 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie wyksięgowania nieściągalnych należności od klubów piłkarskich, których 
nieściągalność jest uprawdopodobniona, oraz należności te zostały już objęte odpisem 
aktualizującym. 
 
13. Uchwała nr X/164 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie powołania Dyrektora Działu Marketingu i Sponsoringu PZPN. 
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Uchwała nr X/152 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 8.12.2020 roku 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 8.12.2020 roku, stanowiący załącznik 
do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/153 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie korekty planu finansowego na rok 2020 

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

następuje: 

 

I. Niezrealizowaną kwotę kosztów w pozycji C.II.a.1 Zarząd PZPN w tym Walne 

Zgromadzenie Delegatów PZPN w wysokości 100 000 złotych przenosi się na 

pokrycie zrealizowanych kosztów w pozycji C.II.a.5. Zewnętrzna Pomoc Prawna.  

 

II. Niezrealizowaną kwotę kosztów w pozycji A.II.b.4 E-Sport wysokości 900 000 złotych 

przenosi się na pokrycie zrealizowanych kosztów w pozycji H. Obsługa Kontraktów 

Sponsorskich. 

 

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

całościowo do wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych.  

 

IV. W związku z wystąpieniem epidemii SARS-CoV-2 COVID-19, w wyniku którego Zarząd 

PZPN wprowadził pakiet pomocowy obejmujący wszelkie aspekty działalności 

piłkarskiej zwiększa się zapreliminowaną kwotę w pozycji K. Działania statutowe 

uzgodnione z Zarządem PZPN finansowane z nadwyżki finansowej z lat 

poprzednich (w tym implementacja założeń przyjętej strategii PZPN w latach 

2020-2025) do kwoty 60 000 000 złotych.  

 

V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

                         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/154 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego PZPN na rok 2021 

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

I.Uchwala się preliminarz budżetowy PZPN na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej 
Uchwały.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/155 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów Ekstraklasy na 

sezon 2021/2022 i następne” 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

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

2021/2022 i następne”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/156 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-11  

w roku 2021 

 

Na podstawie art. 36 § 1 ust. 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

 

I.  Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-11 w roku 2021 w 

następującym brzmieniu: 

 
Regulamin Rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-11 

w roku 2021 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Rozgrywki są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz selekcji utalentowanej młodzieży a 

zarazem formą rywalizacji sportowej w okresie zimowym na terenie poszczególnych Wojewódzkich 

Związków Piłki Nożnej. 

§ 2 

Rozgrywki prowadzi Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 

§ 3 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 

a) rozgrywki eliminacyjne, przeprowadzone przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, 

z udziałem drużyn klubów – członków właściwych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i PZPN. 

b) Turniej finałowy, organizowany przez PZPN, z udziałem zwycięzców rozgrywek eliminacyjnych. 

§ 4 

1. W rozgrywkach eliminacyjnych i Turnieju Finałowym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w 

2021 r. kończą 11 rok życia i młodsi tj. urodzeni w 2010 roku i młodsi, potwierdzeni do klubu i 

uprawnieni do gry, w systemie Extranet, przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 

2. W przypadku awansu drużyn jednego klubu do Turnieju Finałowego rozgrywek o Puchar 

Prezesa PZPN w kategorii U-12 w roku 2021 oraz Turnieju Finałowego rozgrywek o Puchar 

Prezesa PZPN w kategorii U-11 w roku 2021, zawodnik może uczestniczyć tylko w jednym Turnieju 

Finałowym. 

3. Listy zawodników uprawnionych do udziału w Turnieju Finałowym, potwierdzone przez 

macierzysty Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, należy przekazać Komisji Technicznej Turnieju 

Finałowego, przed jego rozpoczęciem. 

4. Fakt posiadania przez zawodników uczestniczących w Turnieju Finałowym badań lekarskich 

potwierdza jeden z opiekunów drużyny. Pisemne oświadczenie w tym zakresie należy przekazać 

Komisji Technicznej Turnieju Finałowego, przed jego rozpoczęciem. 

§ 5 

W Turnieju finałowym obowiązują następujące zasady rozgrywania meczów: 

1. Czas gry w rozgrywkach grupowych wynosi 1 x 15 minut, a w 1/4 i 1/2 Finału oraz 
Finale 2 x 12 min (czas niezatrzymywany; sędzia dodatkowo może doliczyć czas 



stracony wskutek nieprzewidzianych przerw w grze). 
1. Drużyny składają się z 10 zawodników. Jednocześnie na boisku może przebywać 5 

zawodników tj. czterech zawodników w polu + 1 bramkarz. 

2. Mecze odbywają się w halach o nawierzchni parkietowej o wymiarach nie większych 
niż 40m x 20m.  

3. Wykorzystuje się bramki o wymiarach 3m x 2m.  
4. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników. 

Obowiązuje zasada tzw. zmian powrotnych. 
5. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 
6. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4, wykorzystywanymi w rozgrywkach piłki nożnej 11-

osobowej. 
7. Po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzony wrzut na boisko 

na wysokości danego zdarzenia, przeciwko drużynie, która dopuściła się przewinienia. 

8. Wrzuty na boisko wykonuje się nogą z linii bocznej, uderzając nieruchomo stojącą piłkę, 
odległość przeciwnika od piłki minimum 2 metry. Dopuszczalne jest samodzielne 
wprowadzenie piłki na boisko, a następnie wykonanie dowolnego zagrania. 

9. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów (z linii pola karnego na wprost bramki). 
10. Bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym będącym jednocześnie polem 

karnym. 

11. Po wyjściu piłki poza linię bramkową bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola 
bramkowego ręką, do połowy boiska.  Za naruszenie przepisu sędzia dyktuje rzut wolny 
pośredni dla drużyny przeciwnej z linii środkowej. 

12. W zawodach grupowych i finałowych przyznaje się punkty zgodnie z poniższymi zasadami: 

• zwycięstwo – 3 punkty, 

• mecz nierozstrzygnięty (remisowy) - 1 punkt, 

• przegrana – bez punktów. 
 

ROZGRYWKI ELIMINACYJNE I TURNIEJ FINAŁOWY 

§ 6 

1. Rozgrywki eliminacyjne przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, zgodnie z zasadami 
ustalonymi przez dany Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 
2. Do dnia 1 lutego 2021 r., Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej muszą przekazać Komisji ds. 
Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN oraz Departamentowi Rozgrywek Krajowych 
PZPN informację o drużynie – zwycięzcy rozgrywek eliminacyjnych. 
 

§ 7 

1. Turniej Finałowy organizuje Polski Związek Piłki Nożnej. 

2. Do rozgrywek finałowych awansuje 16 drużyn – zwycięzców rozgrywek eliminacyjnych. 

3. Turniej Finałowy zostanie przeprowadzony zgodnie z następującą formułą: 

• rozgrywki grupowe – 16 drużyn podzielonych na 4 grupy. 
Skład poszczególnych grup zostanie wyłoniony w drodze losowania przeprowadzonego przez 

PZPN. 

Mecze rozgrywa się systemem każdy z każdym. 

 

• 1/4 Finału – 8 drużyn (miejsca 1-2 w poszczególnych grupach), wg. schematu: 
 

Para nr 1: 1 A – 2 C 

Para nr 2: 1 C – 2 A 

Para nr 3: 1 B – 2 D 

Para nr 4: 1 D – 2 B 

 



Etap rozgrywany systemem 1 mecz. 

 

• 1/2 Finału – 4 drużyny (zwycięzcy 1/4 Finału), wg schematu: 
Zwycięzca pary nr 1 - Zwycięzca pary nr 3 

Zwycięzca pary nr 2 - Zwycięzca pary nr 4 

 

Etap rozgrywany systemem 1 mecz. 

 

• Finał – 2 drużyny (zwycięzcy 1/2 Finału) 
 

Etap rozgrywany systemem 1 mecz. 

 
4. W rozgrywkach grupowych kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 

5. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej liczby punktów przez dwie 

drużyny, o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 
spotkania), 

a) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
b) przy braku różnicy - większa liczba zdobytych bramek, 
c) rezultat rzutów karnych określonych w ust. 6. 

 

6. Po nierozstrzygniętych spotkaniach fazy grupowej sędzia zarządza wykonywanie rzutów 

karnych (po 3). W przypadku, gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia 

zawodów nakazuje wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia. 

Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości ustalenia 

kolejności miejsc o których mowa w ust. 5. 

7. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej liczby punktów przez więcej niż dwie 

drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 

 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

 c) większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 

 d) korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach grupowych, 

 e) większa liczba zdobytych bramek w rozgrywkach grupowych, 

 f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się 

niewystarczające, o kolejności drużyn w tabeli zadecyduje losowanie. 

8. W przypadku nierozstrzygniętego, w regulaminowym czasie gry, meczu 1/4 Finału,1/2 Finału lub 

meczu Finałowego, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych (po 3). W przypadku, gdyby 

pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje wykonywanie 

rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia. 

9. Sędzia zawodów, w celach wychowawczych, może dwukrotnie, okresowo wykluczyć zawodnika 

z gry na okres 2 minut. Trzecie wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite 

wykluczenie go z gry. 

10. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry może 

w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 



11. W przypadku całkowitego wykluczenia zawodnika z gry, Komisja Techniczna Turnieju 

Finałowego, uwzględniając wagę przewinień zawodnika, stanowiących podstawę wykluczenia, 

może zadecydować o nałożeniu na niego kary dyscyplinarnej. 

12. Kadra na Turniej Finałowy składa się z nie więcej niż 10 zawodników, którym towarzyszy 2 

opiekunów. 

13. PZPN pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia kadr uczestniczących w Turnieju 

Finałowym. 

14. Kluby we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu swoich drużyn na Turniej Finałowy. 

15. Protesty w sprawie zawodów są rozpatrywane przez Komisję Techniczną Turnieju Finałowego. 

Decyzje Komisji są ostateczne. 

§ 8 

1. Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Prezesa PZPN oraz 12 sztuk pamiątkowych medali w 

kolorze złotym. 

2. Drużyna, który zajmie drugie miejsce otrzyma 12 sztuk pamiątkowych medali w kolorze 

srebrnym. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 

We wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego 

Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Techniczna Turnieju Finałowego. 

§ 10 

PZPN przysługuje prawo do: 

a) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego wszelkich materiałów dotyczących 

Rozgrywek, w tym w szczególności dotyczących zawodników oraz przedstawicieli klubów 

w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla 

celów komercyjnych. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia 

fotograficznych i audio-wizualnych takich materiałów, które mogą być udostępniane 

mediom, sponsorom i partnerom, celem publikacji, jak również mogą być 

rozpowszechniane za pomocą wszelkich własnych platform PZPN (takich jak np. strona 

www.pzpn.pl, portal www.laczynaspilka.pl, czy Biblioteka Piłkarstwa Polskiego). 

b) wykorzystywania w celach komercyjnych i promocyjnych, w tym również na użytek mediów, 

sponsorów i partnerów, a także na użytek własny PZPN, fotografii i nagrań video oraz 

wszelkich innych materiałów (w tym wskazanych w pkt a powyżej), obejmujących 

wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny 

w strojach klubowych, 

c) wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz pseudonimu, 

biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich Klubów. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                     

                                                                                                

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

  

http://www.pzpn.pl/
http://www.laczynaspilka.pl/
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Uchwała nr X/157 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-12 

 w roku 2021 
 

Na podstawie art. 36 § 1 ust. 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I.  Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-12 w roku 2021 w 

następującym brzmieniu: 

 
Regulamin Rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-12 

w roku 2021 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Rozgrywki są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz selekcji utalentowanej młodzieży, a 

zarazem formą rywalizacji sportowej w okresie zimowym na terenie poszczególnych Wojewódzkich 

Związków Piłki Nożnej. 

§ 2 

Rozgrywki prowadzi Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 

§ 3 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 

a) rozgrywki eliminacyjne, przeprowadzone przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, 

z udziałem drużyn klubów – członków właściwych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i PZPN. 

b) Turniej finałowy, organizowany przez PZPN, z udziałem zwycięzców rozgrywek eliminacyjnych. 

§ 4 

1. W rozgrywkach eliminacyjnych i Turnieju Finałowym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w 

2021 r. kończą 12 rok życia i młodsi tj. urodzeni w 2009 roku i młodsi, potwierdzeni do klubu i 

uprawnieni do gry, w systemie Extranet, przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 

2. W przypadku awansu drużyn jednego klubu do Turnieju Finałowego rozgrywek o Puchar 

Prezesa PZPN w kategorii U-12 w roku 2021 oraz Turnieju Finałowego rozgrywek o Puchar 

Prezesa PZPN w kategorii U-11 w roku 2021, zawodnik może uczestniczyć tylko w jednym Turnieju 

Finałowym. 

3. Listy zawodników uprawnionych do udziału w Turnieju Finałowym, potwierdzone przez 

macierzysty Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, należy przekazać Komisji Technicznej Turnieju 

Finałowego, przed jego rozpoczęciem. 

4. Fakt posiadania przez zawodników uczestniczących w Turnieju Finałowym badań lekarskich 

potwierdza jeden z opiekunów drużyny. Pisemne oświadczenie w tym zakresie należy przekazać 

Komisji Technicznej Turnieju Finałowego, przed jego rozpoczęciem 

§ 5 

W Turnieju finałowym obowiązują następujące zasady rozgrywania meczów: 

1. Czas gry w rozgrywkach grupowych wynosi 1 x 15 minut, a w 1/4 i 1/2 Finału oraz Finale 

2 x 12 min (czas niezatrzymywany; sędzia dodatkowo może doliczyć czas stracony 

wskutek nieprzewidzianych przerw w grze). 

2. Drużyny składają się z 10 zawodników. Jednocześnie na boisku może przebywać 5 



zawodników tj. czterech zawodników w polu + 1 bramkarz. 

3. Mecze odbywają się w halach o nawierzchni parkietowej o wymiarach nie większych niż 

40m x 20m.  

4. Wykorzystuje się bramki o wymiarach 3m x 2m.  

5. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników. Obowiązuje 

zasada tzw. zmian powrotnych. 

6. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 

7. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4, wykorzystywanymi w rozgrywkach piłki nożnej 11-

osobowej. 

8. Po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzony wrzut na boisko na 

wysokości danego zdarzenia, przeciwko drużynie, która dopuściła się przewinienia. 

9. Wrzuty na boisko wykonuje się nogą z linii bocznej, uderzając nieruchomo stojącą piłkę, 

odległość przeciwnika od piłki minimum 2 metry. Dopuszczalne jest samodzielne 

wprowadzenie piłki na boisko, a następnie wykonanie dowolnego zagrania. 

10. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów (z linii pola karnego na wprost bramki). 

11. Bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym będącym jednocześnie polem 

karnym. 

12. Po wyjściu piłki poza linię bramkową bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola bramkowego 

ręką, do połowy boiska.  Za naruszenie przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla 

drużyny przeciwnej z linii środkowej. 

13. W zawodach grupowych i finałowych przyznaje się punkty zgodnie z poniższymi zasadami: 

• zwycięstwo – 3 punkty, 

• mecz nierozstrzygnięty (remisowy) - 1 punkt, 

• przegrana – bez punktów. 
 

ROZGRYWKI ELIMINACYJNE I TURNIEJ FINAŁOWY 

§ 6 

1. Rozgrywki eliminacyjne przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, zgodnie z zasadami 
ustalonymi przez dany Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 
2. Do dnia 1 lutego 2021 r., Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej muszą przekazać Komisji ds. 
Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN oraz Departamentowi Rozgrywek Krajowych 
PZPN informację o drużynie – zwycięzcy rozgrywek eliminacyjnych. 
 

§ 7 

1. Turniej Finałowy organizuje Polski Związek Piłki Nożnej. 

2. Do rozgrywek finałowych awansuje 16 drużyn – zwycięzców rozgrywek eliminacyjnych. 

3. Turniej Finałowy zostanie przeprowadzony zgodnie z następującą formułą: 

• rozgrywki grupowe – 16 drużyn podzielonych na 4 grupy. 
Skład poszczególnych grup zostanie wyłoniony w drodze losowania przeprowadzonego przez 

PZPN. 

Mecze rozgrywa się systemem każdy z każdym. 

 

• 1/4 Finału – 8 drużyn (miejsca 1-2 w poszczególnych grupach), wg. schematu: 
 

Para nr 1: 1 A – 2 C 

Para nr 2: 1 C – 2 A 

Para nr 3: 1 B – 2 D 



Para nr 4: 1 D – 2 B 

 

Etap rozgrywany systemem 1 mecz. 

 

• 1/2 Finału – 4 drużyny (zwycięzcy 1/4 Finału), wg schematu: 
Zwycięzca pary nr 1 - Zwycięzca pary nr 3 

Zwycięzca pary nr 2 - Zwycięzca pary nr 4 

 

Etap rozgrywany systemem 1 mecz. 

 

• Finał – 2 drużyny (zwycięzcy 1/2 Finału) 
 

Etap rozgrywany systemem 1 mecz. 

 

4. W rozgrywkach grupowych kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 

5. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej liczby punktów przez dwie 

drużyny, o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 
spotkania), 

b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c) przy braku różnicy - większa liczba zdobytych bramek, 
d) rezultat rzutów karnych określonych w ust. 6. 

 

6. Po nierozstrzygniętych spotkaniach fazy grupowej sędzia zarządza wykonywanie rzutów 

karnych (po 3). W przypadku, gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia 

zawodów nakazuje wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia. 

Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości ustalenia 

kolejności miejsc o których mowa w ust. 5. 

7. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej liczby punktów przez więcej niż dwie 

drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 

b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

c) większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 

d) korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach grupowych 

e) większa liczba zdobytych bramek w rozgrywkach grupowych 

f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się niewystarczające, o kolejności 

drużyn w tabeli zadecyduje losowanie. 

8. W przypadku nierozstrzygniętego, w regulaminowym czasie gry, meczu 1/4 Finału,1/2 Finału lub 

meczu Finałowego, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych (po 3). W przypadku, gdyby 

pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje wykonywanie 

rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia. 

9. Sędzia zawodów, w celach wychowawczych, może dwukrotnie, okresowo wykluczyć zawodnika 

z gry na okres 2 minut. Trzecie wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite 

wykluczenie go z gry. 



10. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry może 

w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 

11. W przypadku całkowitego wykluczenia zawodnika z gry, Komisja Techniczna Turnieju 

Finałowego, uwzględniając wagę przewinień zawodnika, stanowiących podstawę wykluczenia, 

może zadecydować o nałożeniu na niego kary dyscyplinarnej. 

12. Kadra na Turniej Finałowy składa się z nie więcej niż 10 zawodników, którym towarzyszy 2 

opiekunów. 

13. PZPN pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia kadr uczestniczących w Turnieju 

Finałowym. 

14. Kluby we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu swoich drużyn na Turniej Finałowy. 

15. Protesty w sprawie zawodów są rozpatrywane przez Komisję Techniczną Turnieju Finałowego. 

Decyzje Komisji są ostateczne. 

§ 8 

1. Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Prezesa PZPN oraz 12 sztuk pamiątkowych medali w 

kolorze złotym. 

2. Drużyna, który zajmie drugie miejsce otrzyma 12 sztuk pamiątkowych medali w kolorze 

srebrnym. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 

We wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego 

Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Techniczna Turnieju Finałowego. 

§ 10 

PZPN przysługuje prawo do: 

a) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego wszelkich materiałów dotyczących Rozgrywek, w 

tym w szczególności dotyczących zawodników oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, 

jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla celów komercyjnych. Polski 

Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych takich 

materiałów, które mogą być udostępniane mediom, sponsorom i partnerom, celem publikacji, jak 

również mogą być rozpowszechniane za pomocą wszelkich własnych platform PZPN (takich jak 

np. strona www.pzpn.pl, portal www.laczynaspilka.pl, czy Biblioteka Piłkarstwa Polskiego). 

b) wykorzystywania w celach komercyjnych i promocyjnych, w tym również na użytek mediów, 

sponsorów i partnerów, a także na użytek własny PZPN, fotografii i nagrań video oraz wszelkich 

innych materiałów (w tym wskazanych w pkt a powyżej), obejmujących wizerunek zawodników w 

stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych, 

c) wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz pseudonimu, biografii 

i statystyk zawodników i trenerów wszystkich Klubów. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                     

                                                                                                           

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

http://www.pzpn.pl/
http://www.laczynaspilka.pl/
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Uchwała nr X/158 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce 

 

I.Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
1.Art. 5 ust. 3 Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w 

rozgrywkach piłki nożnej w Polsce otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

3. Licencja UEFA A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów na każdym 
szczeblu rozgrywkowym, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach 
Ekstraklasy, I ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu.  
 

2. Przyjmuje się nową treść Załącznika nr 1 - Schemat Licencjonowania Trenerów PZPN. 

 
3.Przyjmuje się nową treść Tabeli - Wymogi licencyjne dla pierwszych trenerów w 
poszczególnych klasach rozgrywkowych  
 

4.Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

II. Niniejsza Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 

roku. 

                                                           

                             Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

  



 

 

t.j.  U. nr IV/63 z 20.04.2017 r. 

zm. U. KdsN z 6/2017 z 11.09.2017 r. 

zm. U nr 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. 
 
zm. U. nr X/158 z 8.12.2020 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 ligi oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i I ligi futsalu.  
 
4.Licencja UEFA Goalkeeper A uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, z 
uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych.    
 
5.Licencja UEFA B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w 
rozgrywkach od ligi/klasy okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem 
zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraligi kobiet, CLJ U-19 i CLJ U-17.  
 
6.Licencja UEFA Futsal B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach wszystkich lig futsalu. 
 
7.Licencja Goalkeeper B uprawnia do pełnienia funkcji trenera bramkarzy, za wyjątkiem zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi, z uwzględnieniem wymogów podręczników 
licencyjnych dla poszczególnych lig i klas rozgrywkowych. 
 
8.Licencja Futsal C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w 
rozgrywkach futsalu, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: Ekstraklasy i I ligi 
futsalu, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas 
rozgrywkowych.       
 
9.Licencja Grassroots C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach od A klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych od  D1 
do G2. 



 
10.Licencja Grassroots D uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych. 
 
11.Licencja PZPN A uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w 
rozgrywkach od ligi okręgowej do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem 
zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15. 
 
1) W przypadku trenerów posiadających  dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, 
wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia 
instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom 
został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach 
nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów 
sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest 
zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego 
datę rozpoczęcia tego kursu, 
 
2) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy, o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia 
trenera Grassroots C,  
 
3) Licencje PZPN A są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku, 
 
4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania wyższych 
uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu, wg zasad 
określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym. 
  
12.Licencja PZPN B uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w 
rozgrywkach od B klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15. Licencja PZPN B upoważnia do 
prowadzenia zespołów młodzieżowych tylko do dnia 30.06.2018 roku.  
 
 
1) W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, 

wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia 

instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że 

legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym 

w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów 

i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest 

zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego 

datę rozpoczęcia tego kursu, 

2) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy, o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia 

trenera Grassroots C,  

3) Licencje PZPN B są ważne tylko do 31 grudnia 2019 roku, 

4)Po 31 grudnia 2019 roku przewiduje się wprowadzenie możliwości uzyskiwania wyższych 

uprawnień trenerskich UEFA po odbyciu skróconego kursu i zdaniu egzaminu, wg zasad 

określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN przyjętą w terminie późniejszym. 



 

 

 

III.TRYB I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O LICENCJĘ 
 
Art. 6  
 
Osoba ubiegająca się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej składa - za pośrednictwem 
systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  - wniosek, 
zawierający: 
 
1.imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail 
wnioskodawcy, 
 
2.określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem 
miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,   
 
3.oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni 
praw publicznych, 
 
4.zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków 
trenera piłki nożnej, 
 
5. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej. 
 
Art. 7 
 
Do wniosku, o którym mowa w art.6, muszą być dołączone: 
 
1.skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji, 
 
2.skany zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych 
przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN - minimum 15 h z 3 ostatnich lat, 
 
3.skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia, 
 
4.skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za 
przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w 
szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego. 
 
Art. 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.  

 
 
 

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


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.  

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


 

XII.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
 
Art.32 
 
1.Trenerzy, którzy kontynuują pracę na podstawie wydanej warunkowej licencji/zgody z 
prowadzonym przez siebie zespołem w poprzednim sezonie w dalszym ciągu mają możliwość 
prowadzenia tego zespołu w danej klasie rozgrywkowej bez posiadania wymaganej dla danej klasy 
rozgrywkowej licencji. W takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi warunkowo zgoda na 
prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego roku. Zgoda ta może być 
przedłużana (każdorazowo na okres 1 roku) do momentu zakończenia pracy trenera w danym 
klubie (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały).  
 
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 X/159 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przekazania równowartości kwoty 50 000 euro na wsparcie działalności 

programu mentorskiego w Kolegiach Sędziów Wojewódzkich ZPN 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt. 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I.Przekazuje się równowartość kwoty 50 000 euro na wsparcie działalności programu mentorskiego 

w Kolegiach Sędziów Wojewódzkich ZPN w ramach środków otrzymanych z UEFA, tytułem 

przyjęcia naszej organizacji do Konwencji Sędziowskiej UEFA, wg nw. podziału:  

KS Dolnośląskiego  równowartość 3 600 euro  

KS Kujawsko-Pomorskiego równowartość 2 600 euro  

KS Lubelskiego  równowartość 2 800 euro  

KS Lubuskiego   równowartość 2 600 euro 

KS Łódzkiego   równowartość 2 700 euro 

KS Małopolskiego  równowartość 4 600 euro 

KS Mazowieckiego  równowartość 3 200 euro  

KS Opolskiego   równowartość 2 800 euro  

KS Podkarpackiego  równowartość 3 800 euro  

KS Podlaskiego  równowartość 2 500 euro  

KS Pomorskiego  równowartość 2 600 euro  

KS Śląskiego   równowartość 5 000 euro  

KS Świętokrzyskiego  równowartość 2 500 euro  

KS Warmińsko-Mazurskiego równowartość 2 500 euro  

KS Wielkopolskiego  równowartość 3 600 euro  

KS Zachodniopomorskiego równowartość 2 600 euro.  

II.Przekazanie środków finansowych, o których mowa w pkt I nastąpi do otrzymaniu przez PZPN 

kwoty pieniężnej z Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). 

III.Realizację niniejszej Uchwały przekazuje się Departamentowi Finansowemu PZPN.  

IV.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                  

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/160 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   
w sprawie zmian w Uchwale nr III/84 z dnia 9 grudnia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) w zw. z art. 68 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W par. 4 Regulaminu Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN, przyjętym Uchwałą nr III/84 z dnia 
9 grudnia 2016 roku Zarządu PZPN, dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu: 
 
4.Zawodnicy, którzy w reprezentacji Polski rozegrali co najmniej 50 meczów 
międzypaństwowych wg oficjalnych kryteriów FIFA otrzymają od PZPN pamiątkową, 
personalizowaną Koszulkę Reprezentanta. 
 
 
II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                  
                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
  



tj. U. nr III/84 z 9.12.2016 r. 
zm. U. nr X/160 z 8.12.2020 r. 
 
 

Uchwała nr III/84 z dnia 9 grudnia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 68 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:   
Przyjmuje się Regulamin Klubu Wybitnego Reprezentanta w następującym brzmieniu:  
 

Regulamin Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN 
 
§1 
Klub Wybitnego Reprezentanta, zwany dalej „Klubem", jest jednostką organizacyjną PZPN 
grupującą najwybitniejszych piłkarzy Polski - reprezentantów kraju. 
 
§2 
Klub poprzez uhonorowanie najwybitniejszych piłkarzy Polski daje wyraz uznania dla talentu, cech 
charakteru oraz sportowych dokonań zawodników, jak również jest wyrazem podziękowania za 
wkład w rozwój polskiego piłkarstwa. 
 
§3 
Celem Klubu jest w szczególności: 
1. Wykorzystanie autorytetu Członków Klubu Wybitnego Reprezentanta dla promowania polskiego 
piłkarstwa, szczególnie reprezentacji narodowej; 
2. Podniesienie rangi reprezentowania Polski na arenach międzynarodowych poprzez 
uczestniczenie   Członków   Klubu: 
a. w   meczach   reprezentacji Polski, rozgrywanych na terenie kraju, a także  
w towarzyszących tym meczom imprezach, konferencjach, spotkaniach itp., 
b. w ekipie reprezentacyjnej na mecze wyjazdowe reprezentacji Polski,  
c. w imprezach reprezentacyjnych rangi mistrzowskiej (finały Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej), 
d. w meczach reprezentacji juniorskich i młodzieżowych,  
e. w spotkaniach z młodymi reprezentantami Polski, celem przekazania im swej wiedzy oraz 
doświadczeń.  
 
§4 
Klub składa się z: 
1. Przewodniczącego, wybranego przez Zarząd PZPN na wniosek członków Klubu Wybitnego 
Reprezentanta. 
2. Członków, którzy w reprezentacji Polski rozegrali co najmniej 80 meczów międzypaństwowych 
wg oficjalnych kryteriów FIFA. 
3. W uzasadnionych przypadkach członkami Klubu mogą zostać zawodnicy, którzy  
w reprezentacji Polski rozegrali co najmniej 40 meczów międzypaństwowych wg oficjalnych 
kryteriów FIFA, jednakże wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami sportowymi oraz postawą poza 
boiskiem (dotyczy to medalistów Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy). 
4.Zawodnicy, którzy w reprezentacji Polski rozegrali co najmniej 50 meczów 
międzypaństwowych wg oficjalnych kryteriów FIFA otrzymają od PZPN pamiątkową, 
personalizowaną Koszulkę Reprezentanta. 
 
§5 
Osoby (Członkowie) o których mowa § 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, powoływane/powoływani 
są do Klubu na wiosek Przewodniczącego przez pozostałych Członków zwykłą większością głosów 
w głosowaniu na posiedzeniu Klubu. Przysługują im wszelkie prawa Członków Klubu. 
 
 
 



§6 
Członkom Klubu przysługuje bezpłatne zaproszenie oraz bilet I kategorii, a także możliwość zakupu 
5 biletów na każdy mecz reprezentacji Polski. 
 
§7 
Pracami Klubu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego 
Członek Klubu. 
 
§8 
1. Posiedzenia Członków Klubu odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy. 
2. Z posiedzenia Klubu sporządza się protokół, który wymaga podpisu Przewodniczącego lub 
wyznaczonego przez niego Członka Klubu. Do protokołu dołącza się listę obecności członków na 
posiedzeniu. 
 
§9 
Uchwały lub decyzje Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie Klubu. Decyzje Klubu wraz 
z pisemnym uzasadnieniem są podpisywane przez dwie osoby spośród: Przewodniczącego oraz 
Członka Klubu. 
 
§10 
Uprawnienie do zmiany i interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  
 
§11 
Traci moc Uchwała nr I/9 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN. 
 
§12 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

  



161 
Uchwała nr X/161 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
 w sprawie zmian w składzie Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 

Piłkarskich 
 

 
 Działając na podstawie art. 36 par. 1 pkt 25) Statutu PZPN w zw. z par. 3 ust. 1-4 
Regulaminu organów Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich: 
Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich i Komisji Odwoławczej ds. 
Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętego Uchwałą Zarządu PZPN nr VI/85 z dnia 15 
czerwca 2019 roku, postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich niniejszym odwołuje się Pana Jacka Magierę z funkcji Wiceprzewodniczącego ww. 
Komisji. Pan Jacek Magiera pozostaje Członkiem Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla 
Szkółek Piłkarskich.  
 
II. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich niniejszym powołuje się dotychczasowego Członka Komisji – Pana Bartłomieja 
Zalewskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego ww. Komisji. 
 
III. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich, w związku z cofnięciem rekomendacji przez Prezesa Opolskiego Związku Piłki Nożnej, 
ze składu ww. Komisji odwołuje się Panią Annę Kucharską (przedstawiciela Opolskiego ZPN). 
 
IV. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich do składu ww. Komisji powołuje się następujące osoby: 
 

1. Mariusz Jop. 
2. Marek Safanów. 
3. Natalia Różańska (na wniosek Prezesa Opolskiego Związku Piłki Nożnej jako 

przedstawiciel Opolskiego ZPN).  
 
V.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                                      
 
                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
162 

Uchwała nr X/162 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie wystąpienia do UEFA o przyznanie dofinansowania na szkolenie młodzieży w 

klubach Ekstraklasy objętych procedurą licencyjną w sezonie 2019/2020 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 

I. Upoważnia się Sekretarza Generalnego PZPN do wystąpienia do UEFA o przyznanie 

dofinansowania na szkolenie grup młodzieżowych w klubach Ekstraklasy, objętych 

procedurą licencyjną w sezonie 2019/2020.  

II. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do pisma UEFA z dnia 30 listopada 2020 r. określa się łączną 

wysokość dofinansowania dla klubów Ekstraklasy biorących udział w rozgrywkach w 

sezonie 2019/2020 na kwotę 2 147 398 EUR.  

III. Podział przyznanych środków dokonany zostanie w wysokości 1/16 przyznanej kwoty na 

każdy klub uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2019/2020. 

IV. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Departamentowi 

Finansowemu PZPN.  

V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

163 
Uchwała nr X/163 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie wyksięgowania nieściągalnych należności od klubów piłkarskich, których 

nieściągalność jest uprawdopodobniona, oraz należności te zostały już objęte 
odpisem aktualizującym 

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

       Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

164 
Uchwała nr X/164 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Dyrektora Działu Marketingu i Sponsoringu PZPN 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN, w związku z § 3 pkt 31) Regulaminu Zarządu PZPN, 
postanawia się, co następuje: 
 
I.Niniejszym powołuje się Panią Agnieszkę Prachniak na stanowisko Dyrektora Działu Marketingu 

i Sponsoringu PZPN. 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.   

       
                        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do Uchwały nr X/162 z dnia 8 grudnia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie wystąpienia do UEFA o przyznanie dofinansowania na szkolenie 
młodzieży w klubach Ekstraklasy objętych procedurą licencyjną w sezonie 2019/2020 

 
 

Dofinansowanie na szkolenie młodzieży 
 
Informacja dotycząca planowanego podziału środków na szkolenie młodzieży za sezon 
2019/2020 
Liga/Federacja: Polski Związek Piłki Nożnej  
 
 

 

  

 
    

 
 
 
 

 

    

Nazwa klubu Klasa 

rozgrywkowa 

(w sezonie 

2019/2020) 

kwota 

Arka Gdynia Ekstraklasa  € 134 212,38 

Cracovia Ekstraklasa € 134 212,38 

Górnik Zabrze Ekstraklasa € 134 212,38 

Jagiellonia Białystok Ekstraklasa € 134 212,38 

Korona Kielce Ekstraklasa € 134 212,38 

Lech Poznań Ekstraklasa € 134 212,38 

Lechia Gdańsk Ekstraklasa  € 134 212,38 

Legia Warszawa Ekstraklasa € 134 212,38 

ŁKS Łódź Ekstraklasa € 134 212,38 

Piast Gliwice Ekstraklasa € 134 212,38 

Pogoń Szczecin Ekstraklasa € 134 212,38 

Raków Częstochowa Ekstraklasa € 134 212,38 

Śląsk Wrocław Ekstraklasa  € 134 212,38 

Wisła Kraków Ekstraklasa € 134 212,38 

Wisła Płock Ekstraklasa € 134 212,38 

Zagłębie Lubin   Ekstraklasa € 134 212,38 

http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=132&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=146&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=165&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=196&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=51&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=390&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=423&id_sezon=79

