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SŁoWo WSTęPNE PREZESA PZPN

K iedy jesienią 2012 roku obejmowałem stanowisko prezesa 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, powiedziałem: „Jestem tu, 
bo kocham piłkę nożną…”. Bardzo szybko minęły te dwie 
kadencje mojej prezesury, a ja chciałem podkreślić, że tamta 
deklaracja się nie zmieniła. Byłem, jestem i zawsze będę 

człowiekiem polskiej piłki.

W dokumencie, jaki oddajemy Szanownym Delegatom na Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
zawarliśmy podsumowanie ostatnich prawie pięciu lat. Druga kadencja, 
z powodu pandemii wydłużona niemal o rok, nie wytrąciła nas z dobrego 
rytmu prac i reform dla naszego futbolu. Realizowaliśmy w miarę sił 
i możliwości nasze cele statutowe, tworzyliśmy programy i zapewniliśmy 
polskiemu środowisku piłkarskiemu szczególną opiekę w czasach 
niemal powszechnego „lockdownu”. Na wielu szczeblach polskiej piłki 
zapewnialiśmy pomoc, nie przestaliśmy wprowadzać nowych programów 
szkoleniowych, zwłaszcza dotyczących piłki dziecięcej i młodzieżowej. 
Z prawdziwą dumą i satysfakcją wreszcie doceniliśmy wagę piłki kobiecej. 
W tej kwestii zdecydowanie równamy do standardów, jakie już przed 
laty wypracował cały futbolowy świat. Moim marzeniem i zadaniem, 
jako członka władz UEFA, byłoby doprowadzenie do przeprowadzenia 
w naszym kraju finałów mistrzostw Europy kobiet. Nasze środowisko może 
liczyć w tej sprawie na moje wsparcie.

Zbigniew Boniek 
Prezes	Polskiego	Związku	Piłki	Nożnej

w	latach	2012-2021

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy delegaci

Wspólnie z Zarządem PZPN zostawiamy federację w dobrym, stabilnym 
stanie. Mam nadzieję, że nasze pomysły zostaną kontynuowane i rozwijane. 
Naszych następców czeka wiele pracy, realizowanie zadań całej naszej 
futbolowej rodziny, a więc nie tylko federacji, ale i Wojewódzkich Związków 
Piłki Nożnej oraz klubów.

Ze swej strony, jako ustępujący prezes PZPN, chciałbym wszystkim 
podziękować za dziewięć lat współpracy i realizowania wielu ambitnych 
projektów. Mam osobistą satysfakcję z regularnego udziału naszej 
reprezentacji w wielkich turniejach międzynarodowych: mistrzostwach 
Europy 2016, mistrzostwach świata 2018 i EURO 2020. Przez ostatnie 
dziewięć lat, jako Polska i nasz związek, byliśmy organizatorem kilku wielkich 
imprez piłkarskich. Pokazaliśmy UEFA czy FIFA, że warto nam zaufać 
w przygotowaniu takich przedsięwzięć. I co najważniejsze, wywiązaliśmy 
się z tych wyzwań bardzo dobrze. Wszyscy chcielibyśmy wielkich 
sukcesów sportowych i wierzę, że wkrótce się ich doczekamy. 

Następcom życzę w kierowaniu związkiem wielu sukcesów i cierpliwości 
w braniu odpowiedzialności za stan naszego futbolu. Nowe władze PZPN mają 
we mnie wypróbowanego przyjaciela, zawsze pozytywnie nastawionego 
do Waszej pracy i do polskiej piłki, którą przecież wszyscy kochamy.

Łączy nas piłka!
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Struktura Organizacyjna Zarządu PZPN od 2016

Wiceprezes ds. Zagranicznych 
Andrzej Padewski

Członek Zarządu 
Mirosław Malinowski

Członek Zarządu 
Ryszard Niemiec

Komisja ds. Mediów 
i Marketingu

Wiceprezes ds. Szkoleniowych 
Marek Koźmiński

Wiceprezes ds. Organizacyjno- 
- Finansowych 

Eugeniusz Nowak
Komisja ds. Nagłych

Komisja ds. Odznaczeń  
i Zasobów Archiwalnych

Rzecznik Ochrony 
Prawa Związkowego

Komisja Piłkarstwa 
Amatorskiego  

i Młodzieżowego

Komisja ds. Rozgrywek  
i Piłkarstwa Profesjonalnego

Komisja ds. Futsalu  
i Piłki Plażowej

Komisja Odwoławcza  
ds. Licencji Klubowych

Komisja ds. Bezpieczeństwa 
na Obiektach Piłkarskich

Klub Wybitnego 
Reprezentanta

Komisja ds. Piłkarstwa 
Kobiecego

Członek Zarządu 
Zbigniew Bartnik

Członek Zarządu 
Radosław Michalski

Członek Zarządu 
Paweł Wojtala

Najwyższa Komisja 
Odwoławcza*

Izba ds. Rozwiązywania 
Sporów Sportowych**

Członek Zarządu 
Zdzisław Łazarczyk

Komisja Finansowa

Klub Seniora

Komisja ds. Prawnych Kolegium Sędziów

Rzecznik Etyki

Komisja ds. Fair Play

Komisja ds. Licencji KlubowychRzecznik Dyscyplinarny

Komisja Techniczna

Komisja Dyscyplinarna*

Piłkarski Sąd Polubowny*

Wiceprezes ds. Piłkarstwa 
Amatorskiego 

Jan Bednarek

Członek Zarządu 
Adam Kaźmierczak

Członek Zarządu 
Wojciech Cygan

Członek Zarządu 
Martyna Pajączek

Członek Zarządu 
Jakub Tabisz

Członek Zarządu 
Henryk Kula

Członek Zarządu 
Mieczysław Golba

Wiceprezes ds. Piłkarstwa 
Profesjonalnego 

Cezary Kulesza

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

*	 Organ	jurysdykcyjny,	podlegający	funkcjonalnie	danemu	pionowi	i niezależny	orzeczniczo.

**	 Izba	ds.	Rozwiązywania	Sporów	Sportowych

(z zastrzeżeniem	zmian	do	Statutu	PZPN	z 17.10.2019	r.	przyjętych	przez	WZSD	PZPN	 
oraz	z 21.02.2020	r.	przyjętych	przez	Zarząd	PZPN.
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Prezes

Zastępca 
Sekretarza 

Generalnego

Departament 
Piłkarstwa 

Profesjonalnego

Dział organów 
Jurysdykcyjnych

Departament 
Prawny

Sekretarz 
Generalny

Inspektor 
ochrony 
Danych

Dział 
AudytorówKadryDział IT

Dział 
Sponsoringu  
i Marketingu

Dyrektor

Biuro 
Sekretarza 

Generalnego

Dyrektor

DyrektorDyrektor

Departament 
Szkolenia  

i Reprezentacji 
Narodowych

Dyrektor

Departament 
Finansowy

Dyrektor

Departament 
Komunikacji  

i Mediów

Dyrektor

Departament 
organizacji 

Imprez,  
Bezpieczeństwa  
i Infrastruktury

Dyrektor

Departament 
Administracji, 

Logistyki   
i Centralnych  

Zakupów

Dyrektor

Departament  
ds. Piłki  

Amatorskiej 
(Grassroots)

Dyrektor

Reprezentacja 
Narodowa A

Doradca Prezesa  
ds. Sportowych

Biuro 
Zarządu

Dyrektor

Struktura Biura PZPN
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SPRAWoZDANIE 
KoMISJI 
DySCyPLINARNEJ

ZA oKRES oD 2016 Do 2021

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-202112 



Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2021 13



Skład:
w Mikołaj Bednarz	–	Przewodniczący

w Piotr Grochulski	–	Wiceprzewodniczący

w Mariusz Modelski	–	Wiceprzewodniczący

w Miłosz Borowiecki	–	Sekretarz

w Arkadiusz Karasiński	–	Członek

w Michał Pratkowski	–	Członek

w Kamil Kosior	–	Członek

Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej jest organem jurysdykcyjnym 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, którego podstawowym zadaniem jest sprawowanie 
władztwa dyscyplinarnego w stosunku do członków Polskiego Związku Piłki Nożnej: 
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów piłkarskich, członków sztabu medycznego, 
pośredników transakcyjnych, obserwatorów, delegatów, działaczy piłkarskich  
oraz – jeśli przepisy szczególne tak stanowią – w stosunku do kibiców.

W zakresie rozgrywek piłkarskich władztwo dyscyplinarne Komisji, działającej jako organ 
pierwszej instancji, obejmuje delikty dyscyplinarne popełnione na szczeblu rozgrywek: I ligi,  
II ligi, Pucharu Polski, Superpucharu Polski, Ligi Makroregionalnej U-19, Centralnej Ligi 
Juniorów U-18, Centralnej Ligi Juniorów U-17, Centralnej Ligi Juniorów U-15, Pucharu 
Polski w futsalu, I ligi futsalu, Pucharu Polski w piłce nożnej kobiet, Ekstraligi polskiej  
w piłce nożnej kobiet, I ligi kobiet, II ligi kobiet, I ligi futsalu kobiet, Centralnej Ligi Juniorek 
U-17 oraz U-15. 

Komisja Dyscyplinarna PZPN, jako organ pierwszej instancji, jest wyłącznie właściwa 
w sprawach przewinień dyscyplinarnych niewykonywania orzeczeń, korupcji czynnej  
i biernej, zaniechania zawiadomienia o korupcji lub match-fixingu w piłce nożnej. 

W świetle postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego  
Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej  
jest organem odwoławczym od orzeczeń klubów 
uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi. 

Na podstawie przepisów odrębnych Komisja Dyscyplinarna PZPN, działając na wniosek 
Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów, Komisji Technicznej, Rzecznika 
Dyscyplinarnego PZPN bądź z urzędu, uprawniona jest do zawieszania oraz pozbawiania 
licencji trenerskich UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A lub UEFA 
Futsal B.

Sprawozdanie Komisji 
Dyscyplinarnej

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-202114 



Podstawowym przedmiotem działalności Komisji Dyscyplinarnej w latach 2016-2021 
było sprawowanie orzecznictwa dyscyplinarnego związanego z upomnieniami i wyklu-
czeniami zawodników, biorących udział w rozgrywkach piłkarskich oraz przewinieniami 
dyscyplinarnymi, dotyczącymi naruszeń porządku i bezpieczeństwa w trakcie meczów 
piłkarskich. 

Istotna część aktywności Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej 
poświęcona była odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z niewykonywania 
orzeczeń Piłkarskiego Sądu Polubownego. W wyżej wymienionym okresie Komisja 
Dyscyplinarna kontynuowała również postępowania dyscyplinarne w przedmiocie 
korupcji w piłce nożnej. W zdecydowanej większości postępowania te dotyczyły 
zdarzeń sprzed kilkunastu lat. 

W toku czynności orzeczniczych Komisja Dyscyplinarna PZPN na bieżąco 
współpracowała z Rzecznikiem Dyscyplinarnym oraz innymi Organami i Komisjami 
Polskiego Związku Piłki Nożnej.

W okresie sprawozdawczym skład Komisji Dyscyplinarnej PZPN ulegał zmianom.  
14 lipca 2018 roku, na skutek rezygnacji z funkcji Członka Komisji, Zarząd PZPN odwołał 
Mateusza Stankiewicza. Na podstawie Uchwały nr V/55 z 25 czerwca 2020, w związku 
ze złożoną rezygnacją, odwołano Arkadiusza Karasińskiego z funkcji Sekretarza Komisji 
Dyscyplinarnej, powołując go jednocześnie na Członka Komisji. Dotychczasowego 
Członka Komisji, Miłosza Borowieckiego, powołano zaś na funkcję Sekretarza.

Komisja Dyscyplinarna PZPN, jako organ pierwszej 
instancji, jest wyłącznie właściwa w sprawach 
przewinień dyscyplinarnych niewykonywania orzeczeń, 
korupcji czynnej i biernej, zaniechania zawiadomienia  
o korupcji lub match-fixingu w piłce nożnej. 
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SPRAWoZDANIE 
NAJWyŻSZEJ KoMISJI 
oDWoŁAWCZEJ 

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Skład:
w Włodzimierz Głowacki – Przewodniczący

w Marek Kopczyński – Wiceprzewodniczący

w Jerzy Stelmaszuk – Sekretarz

w Sylwia Grzybowska – Członek

w Rafał Machecki – Członek

w Dariusz Michalak – Członek

w Paweł Przełomski – Członek

w Szymon Raniszewski – Członek

w Sylwester Wiśniewski – Członek

w Maciej Żyłka – Członek

Najwyższa Komisja Odwoławcza jest organem jurysdykcyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej 
powołanym do rozpoznawania następujących środków zaskarżenia:

f odwołań od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN;

f odwołań od decyzji organu dyscyplinarnego ligi zawodowej;

f  odwołań od decyzji Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego;

f  odwołań od decyzji Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN; 

f odwołań od decyzji  Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów PZPN;

f  odwołań od decyzji dyscyplinarnych Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej prowadzących rozgrywki III ligi;

f odwołań od decyzji dyscyplinarnych klubu sportowego;

f  odwołań od decyzji Dyscyplinarnych Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażo-
wej PZPN;

f  skarg kasacyjnych od orzeczeń  dyscyplinarnych Wojewódzkich Związ-
ków Piłki Nożnej.

Najwyższa Komisja Odwoławcza jest organem dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, której orzeczenia są ostateczne w związkowym toku instancji. Najwyższa Komisja 
Odwoławcza sprawuje także nadzór orzeczniczy nad organami jurysdykcyjnymi Wojewódz-
kich Związków Piłki Nożnej.

Sprawozdanie Najwyższej 
Komisji Odwoławczej
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Najwyższa Komisja Odwoławcza wskazuje, że postępowanie dyscyplinarne to postępowanie 
represyjne, którego celem jest poddanie osoby (członka korporacji) jakiejś formie kary lub sankcji. 
Orzeczenia organów dyscyplinarnych mogą rozstrzygać o winie i karze obwinionego, ale nie są 
wydawane w imieniu państwa, a przez organy dyscyplinarne działające w ramach określonych 
korporacji. Deontologia postępowania dyscyplinarnego jest inna niż postępowania karnego, 
łączy się ona ze specyfiką wykonywania niektórych zawodów oraz zasadami funkcjonowania 
konkretnych korporacji. Ukształtowane w ich ramach reguły deontologicznie ukierunkowane są 
przede wszystkim na ochronę honoru i dobra profesji. W sporcie niewątpliwie reguły dyscyplinar-
ne są nakierowane na ochronę ładu korporacyjnego, a w szczególności szeroko rozumianej idei 
uczciwego współzawodnictwa sportowego, reguł fair play i zasad etyki sportowej. Oczywiste 
jest, że odpowiedzialność dyscyplinarna może być związana z czynami, które podlegają odpo-
wiedzialności karnej, może też dotyczyć czynów, które odpowiedzialności karnej nie podlegają. 

Najwyższa Komisja Odwoławcza jest organem  
dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej, której 
orzeczenia są ostateczne w związkowym toku instancji. 

Postępowanie dyscyplinarne jest postępowaniem samodzielnym i niezależnym od postę-
powania karnego. Uczestnicy współzawodnictwa sportowego podlegają odpowiedzialności 
dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej. Ze względu na m. in. swój charakter, 
typ odpowiedzialności, relacje pomiędzy uczestnikami postępowania, ograniczone możliwości 
organu dyscyplinarnego oraz zasięg odpowiedzialności obwinionego postępowanie dyscy-
plinarne zdecydowanie różni się od postępowania karnego. 

Cele postępowania dyscyplinarnego są inne niż cele postępowania karnego. Celem prawa 
karnego jest zachowanie porządku prawnego i eliminowanie skrajnych przypadków narusze-
nia porządku prawnego. Jednocześnie prawo karne procesowe wyznacza jedynie minimalny 
poziom wymagań wobec obywateli. Postępowanie dyscyplinarne jest prowadzone w ramach 
stowarzyszenia, do którego przynależność jest dobrowolna. Racją bytu stowarzyszenia jest 
zapewnienie realizacji jego celów. W związku z powyższym stowarzyszenie opiera się w prze-
ważającej mierze na wzajemnej lojalności stowarzyszenia i jego członków. 
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Głównymi problemami, którymi zajmowała się Komisja w tej kadencji, były kwestie doty-
czące naruszenia bezpieczeństwa i porządku na stadionach, ekwiwalentu za wyszkolenie 
zawodnika, niesportowego zachowania zawodników, a także wnioski o darowanie lub zawie-
szenie pozostałej części kary. Do Komisji coraz częściej trafiają sprawy dotyczące deliktów 
dyscyplinarnych popełnianych przez pośredników transakcyjnych oraz sprawy dotyczące 
naruszenia nietykalności sędziego. Pojawiły się także sprawy dotyczące prowadzenia meczów 
piłkarskich przez trenerów z nieodpowiednią licencją lub jej brakiem oraz sprawy związane 
z dopingiem w sporcie.

W związku z prowadzoną polityką transparentności i powiązanymi z nią licznymi działa-
niami, mającymi na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w oczach opinii publicznej po każdym posiedzeniu NKO przygotowywała komunikat 
zawierający informacje o podjętych decyzjach. Komunikat był zamieszczany na stronie 
internetowej PZPN.

Uwzględniając sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 
wywołującego chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemii na tery-
torium Polski oraz innych decyzji właściwych władz administracyjnych, Uchwałą nr IV/47 
z 12 maja 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały  
nr II/38 z 29 listopada 2016 Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej dokonał następującej 
zmiany w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN:

Dodano nowy podpunkt, § 7.1., w następującym brzmieniu:

1.   Jeżeli odbycie posiedzenia Komisji nie jest możliwe w miejscu, o którym mowa w § 1 
ust. 4 oraz § 7 ust. 2, jak również w przypadkach niecierpiących zwłoki, posiedzenia 
Komisji mogą odbywać się przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość, takich jak wideokonferencja lub telekonferencja, a także za pomocą 
poczty elektronicznej. 

2.    W przypadku, jeżeli posiedzenia Komisji odbywają się przy zastosowaniu środków 
komunikacji elektronicznej, Komisja zapewnia stronie prawo do obrony, umożliwiając 
jej złożenie wyjaśnień z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość, takich jak wideokonferencja lub telekonferencja. 
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Poprzez tę zmianę umożliwiono Najwyższej Komisji Odwoławczej odbywanie posiedzeń przy 
zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej. Strony postępowania mają możliwość zajęcia 
stanowiska po otrzymaniu zawiadomienia o terminie posiedzenia, a także wzięcia udziału w po-
siedzeniu online. Z perspektywy Najwyższej Komisji Odwoławczej tak skonstruowana procedura 
gwarantuje zachowanie pełni praw stron do uczestnictwa w posiedzeniach. Prawo do obrony jest 
jedną z najważniejszych zasad postępowania dyscyplinarnego, umożliwiającą obwinionemu prawo 
do osobistego uczestniczenia w posiedzeniach, wykazania swej niewinności i wskazania podczas 
prowadzonego postępowania wszelkich okoliczności przemawiających na korzyść (tzw. inicjatywa 
dowodowa), a także prawo korzystania z pomocy pełnomocnika reprezentującego jego interesy.

Swoistym novum zaobserwowanym przez Komisję w orzecznictwie organów pierwszej instancji 
jest stosowanie obowiązków wedle znowelizowanego przepisu art. 56 Regulaminu Dyscyplinarnego. 
Nowelizacji dokonano Uchwałą nr VII/100 z 12 lipca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu: 
„niezależnie od możliwości stosowania kar dyscyplinarnych przewidzianych w niniejszym regula-
minie, organ dyscyplinarny może nałożyć na obwinionego obowiązki, w szczególności obowiązek 
naprawienia szkody w całości lub części, określając termin i sposób wykonania takiego obowiązku”. 

W mijającej kadencji dziewięć orzeczeń  
Najwyższej Komisji Odwoławczej zostało zaskarżonych 
do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim 
Komitecie Olimpijskim i prawomocnie zakończonych. 

We wszystkich tych sprawach skargi zostały  uznane za niezasadne i oddalone. Polski Związek Piłki 
Nożnej na tych posiedzeniach reprezentowany był przez członka Najwyższej Komisji Odwoławczej.

W minionej kadencji Przewodniczący oraz Członkowie Najwyższej Komisji Odwoławczej odbywali 
spotkanie robocze z Rzecznikiem Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznikiem Dyscyplinarnym, 
Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej i Przewodniczącym Komisji Ligi. Przedmiotem spotkań 
była kwestia współpracy pomiędzy wymienionymi organami oraz bieżące zagadnienia orzecznicze.
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SPRAWoZDANIE 
KoMISJI DS. LICENCJI 
KLUBoWyCH

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Skład:
w    Krzysztof Smulski – Przewodniczący

w     Krzysztof Bauza – Wiceprzewodniczący 
i zarazem Przewodniczący Zespołu Roboczego Ekstraklasy

w      Jarosław Cichański – Wiceprzewodniczący 
i zarazem Przewodniczący Zespołu Roboczego I ligi

w      Wiesław Żmuda – Wiceprzewodniczący 
i zarazem Przewodniczący Zespołu Roboczego II ligi

w     Józef Dąbrowski – Sekretarz

w     Rafał Feldo – Członek

w     Marcin Zawadzki – Członek

w     Jacek Górnik – Członek

w     Sławomir Nowosielski – Członek

w     Michał Gniatkowski – Członek

w     Anna Tymińska-Bella – Członek

w     Tomasz Jóźwik – Członek

w     Paweł Zaczyński – Członek

w     Janusz Pietrzyk – Członek

Komisja ds. Licencji Klubowych powołana została uchwałą nr II/42 Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej 29 listopada 2016 roku. Podczas czteroletniej kadencji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN 
odbyło się 100 posiedzeń, w tym 59 posiedzeń plenarnych Komisji, 12 posiedzeń zespołu ds. klubów 
Ekstraklasy, 9 posiedzeń Zespołu ds. klubów I ligi oraz 21 posiedzeń Zespołu ds. klubów II ligi. 

W trakcie swojej kadencji Komisja rozpatrzyła 448 wniosków o przyznanie licencji na rozgrywki 
szczebla centralnego (88 – na Ekstraklasę; 96 – na I ligę; 96 – na II ligę, 155 – na rozgrywki Ekstra-
klasy i I ligi Futsalu oraz 13 – na rozgrywki Ekstraligi). Przyznała 413 licencji na rozgrywki szczebla 
centralnego (81 – na Ekstraklasę; 88 – na I ligę; 89 – na II ligę, 144 – na Ekstraklasę i I ligę futsalu oraz  
11– na Ekstraligę Kobiet). Komisja odmówiła przyznania 35 licencji na rozgrywki szczebla centralnego 
(7 – na Ekstraklasę; 8 – na I ligę; 11 – na II ligę, 8 – klubom futsalu oraz 1 – klubowi Ekstraligi Kobiet). 
Komisja nałożyła również 93 nadzorów infrastrukturalnych (19 – na kluby Ekstraklasy; 43 – na klu-
by I ligi oraz 31 na kluby II ligi), 128 nadzorów finansowych (46 – na kluby Ekstraklasy; 50 – na kluby  
I ligi oraz 32 – na kluby II ligi), 12 nadzorów sportowych (1 w Ekstraklasie; 5 w I lidze oraz 6 w II lidze),  
2 nadzory prawne po jednym w Ekstraklasie i I lidze, 7 nadzorów w zakresie personelu i administracji  
(4 – w I lidze oraz 3 – w II lidze). Komisja nałożyła 35 sankcji regulaminowych (12 – na kluby Ekstra-
klasy; 11 – na kluby I ligi, oraz 12 – na kluby II ligi), 2 ograniczenia wysokości łącznych kosztów wy-
nagrodzeń dla wszystkich pracowników ze wszystkich tytułów w każdym z kwartalnych okresów 
w sezonie licencyjnym do wysokości założonej w prognozie finansowej przedstawionej w proce-
sie licencyjnym zgodnie z kryterium F.05 (po jednym dla klubów Ekstraklasy i I ligi), 3 ostrzeżenia  
(2 – na kluby I ligi; 1 – na klub II ligi), 1 klubowi I ligi odjęła punkty.

W ramach kontroli i nadzoru po wydaniu decyzji Licencyjnych Komisja wszczęła ponad 20 postępo-
wań wyjaśniających, zdjęła ponad 15 różnych nadzorów oraz zawiesiła licencję Wiśle Kraków.

Komisja zajmowała się m.in. następującymi zagadnieniami:

f  rozpatrzeniem wniosków Klubów Ekstraklasy, I ligi, II ligi, Ekstraligi Kobiet oraz 
klubów futsalu o przyznanie licencji uprawniającej do gry w poszczególnych 
klasach rozgrywkowych.

f  analizą wniosków licencyjnych – w szczególności weryfikacją kryteriów 
finansowych; sportowych, prawnych, personelu i administracji oraz infra-
strukturalnych zawartych w Podręcznikach Licencyjnych dla wszystkich 
klas rozgrywkowych szczebla centralnego;

Sprawozdanie Komisji  
ds. Licencji Klubowych
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f  ścisłą współpracą z ekspertami odpowiedzialnymi za poszczególne kryteria 
– w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości;

f  ścisłą współpracą z Działem Licencji UEFA – m.in. dwudniowa wizyta 
pracowników Działu Licencji UEFA na audycie procedur licencyjnych 
w siedzibie Polskiego Związku Piłki;

f  interpretacją definicji zakazu transferów nakładanych przez Komisję oraz 
ograniczenia rejestracji zawodników;

f  rozpatrywaniem wniosków klubów w trakcie sezonu o zdjęcie środków kon-
troli;

f  pomocą przy tworzeniu Podręczników Licencyjnych dla klubów Ekstraklasy, 
I ligi, II ligi, Ekstraligi Kobiet oraz klubów futsalu na wszystkie sezony roz-
grywkowe;

f  organizacją szkoleń dla klubów Ekstraklasy, I ligi, II ligi oraz dla beniaminków 
poszczególnych lig – przedstawienie wprowadzonych zmian do Podręczników 
Licencyjnych oraz rozwiązywanie wątpliwości interpretacyjnych klubów 
w celu ułatwienia złożenia dokumentacji licencyjnej;

f  bieżącym kontaktem z klubami w trakcie całej kadencji – udzielanie pomocy 
w interpretacji przepisów, omawianie wątpliwości klubów, rozwiązywanie 
bieżących problemów;

f  sprawowaniem wyraźnej kontroli nad klubami objętymi nadzorem w trakcie 
rozgrywek – na skutek sprawowania realnej kontroli Komisja podjęła wiele 
uchwał o charakterze prewencyjno-dyscyplinarnym, m.in. zmniejszyła 
w trakcie sezonu limit płacowy klubom objętym nadzorem, przedłużyła 
zakaz transferowy oraz nałożyła środki kontroli w postaci kar finansowych 
i minusowych punktów na przyszły lub bieżący sezon na kluby za naruszenie 
postanowień decyzji przyznających licencję;

f Cofnęła licencję Wiśle Kraków w trakcie sezonu rozgrywkowego.
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Skład:
w  Jan Letkiewicz – Przewodniczący Komisji 

oraz Zespołu Roboczego Ekstraklasy

w  Krzysztof Ruciński – Wiceprzewodniczący 
Komisji oraz Zespołu Roboczego Ekstraklasy

w  Andrzej Palczewski – Członek oraz 
Przewodniczący Zespołu Roboczego II ligi

w  Jacek Jakubowski – Członek

w  Jacek Bigajczyk – Członek

w  Ziemowit Zakościelny – Członek

w  Ernest Podgórski – Członek

w  Edward Szmul – Członek

w  Dariusz Kluge – Członek

w  Miłosz Wolański – Członek

w  Tadeusz Dubisz – Członek

w  Piotr Rusin – Członek

w  Paweł Kosmala – Członek

w  Jan Suchecki – Członek

w  Kamil Hajduk – Członek

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN została powołana Uchwałą 
nr III/62 z 9 grudnia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. W trakcie 
swojej czteroletniej kadencji Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych odbyła  
8 posiedzeń plenarnych, podczas których rozpatrzyła 35 odwołań klubów od decy-
zji Komisji ds. Licencji Klubowych (kluby Ekstraklasy odwołały się 8-krotnie, kluby  
I ligi odwołały się 13 razy, kluby II ligi 6 razy, kluby Ekstraklasy i Ligi Futsalu – 7,  
oraz Ekstraligi Kobiet 1 raz). Komisja nałożyła również 4 nadzory infrastrukturalne oraz  
6 nadzorów finansowych.

Pomimo złożonych odwołań od nieprzyznania licencji na rozgrywki klubowe przez czte-
ry lata Komisja Odwoławcza utrzymała w mocy 8 decyzji Komisji pierwszej instancji  
o nieprzyznaniu licencji. Z sankcji regulaminowych Komisja nałożyła 18 kar finanso-
wych, 1 zakaz transferowy, 2 ograniczenia wysokości łącznych kosztów wynagrodzeń 
dla wszystkich pracowników ze wszystkich tytułów w każdym z kwartalnych okre-
sów w sezonie licencyjnym do wysokości założonej w prognozie finansowej przedsta-
wionej w procesie licencyjnym zgodnie z kryterium F.05.

Komisja zajmowała się m.in. następującymi zagadnieniami:

f   odwołaniami klubów Ekstraklasy, I i II ligi oraz klubów futsalu 
i Ekstraligi od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych;

f   analizą odwołań klubów – każde odwołanie było analizowane 
przez Członków Komisji oraz ekspertów;

f   ścisłą współpracą z ekspertami odpowiedzialnymi za 
poszczególne kryteria, w celu wyjaśnienia wszelkich 
wątpliwości;

f   interpretacją niektórych przepisów Podręcznika Licencyjne-
go – współpraca z UEFA w tym zakresie;

f   interpretacją definicji zakazu transferów nakładanych przez 
Komisję oraz ograniczenia rejestracji zawodników;

Sprawozdanie Komisji Odwoławczej 
ds. Licencji Klubowych
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f   współpracą przy nowelizacji przepisów licencyjnych dla 
klubów Ekstraklasy, I i II ligi;

f   rozpatrywaniem odwołań klubów w trakcie sezonu od 
decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych.

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła 
odwołanie KSŁ Sportowa Spółka Akcyjna (dawniej ŁKS Łódź 
Sportowa Spółka Akcyjna) od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych 
PZPN z 19 września 2019 roku na sezon rozgrywkowy 2009/2010, 
utrzymując przedmiotową decyzję w mocy, kończąc tym samym 
dwuletnie postępowanie licencyjne wznowione na wniosek sądu 
sdministracyjnego.

W trakcie swojej czteroletniej kadencji 
Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych 
odbyła 8 posiedzeń plenarnych.
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Skład:
Prezydium Izby:

w  Rafał Czyżyk – Przewodniczący

w  Grzegorz Antczak – Wiceprzewodniczący 

w  Marcin Konofalski – Wiceprzewodniczący

w  Dariusz Wierzchucki – Wiceprzewodniczący

Arbitrzy reprezentujący środowisko piłkarzy:

w  Jarosław Bielski 

w  Paweł Ciećwierz

w  Maciej Krzemiński 

w  Kamil Pietrasik 

w  Wojciech Płóciennik 

w  Marcin Skulski

Arbitrzy reprezentujący środowisko klubów:

w  Grzegorz Dostatni

w  Paweł Kokot

w  Agata Kowalska

w  Bartłomiej Laburda

w  Mariusz Orliński

w  Marcin Ungier

Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN była organem jurysdykcyjnym Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej powołanym do orzekania w przedmiocie istnienia, ważności 
lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich oraz podejmowania innych decyzji w sprawie 
zapewnienia stabilności kontraktowej zawodników, będących stronami takiej umowy,  
a także w sprawach dotyczących mechanizmu solidarności.

Izba działała w składzie 16-osobowym zatwierdzonym przez Zarząd Polskiego 
Związku Piłki Nożnej Uchwałą nr I/2 z 25 stycznia 2017 roku oraz Uchwałą nr III/46  
z 21 marca 2018 roku w sprawie uzupełnienia składu.

W skład Izby wchodzili: Przewodniczący i trzech 
Wiceprzewodniczących, sześciu Członków 
rekomendowanych przez Polski Związek Piłkarzy 
oraz sześciu Członków rekomendowanych przez 
Ekstraklasę S.A. oraz Piłkarską Ligę Polską. 

Postępowania przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych były nieodpłatne. 
Arbitrzy nie otrzymywali – z wyjątkiem zwrotu kosztów podróży – dodatkowego wy-
nagrodzenia. W pierwszej instancji posiedzenia Izby odbywały się w składzie 3-oso-
bowym, w których oprócz równej liczby przedstawicieli wskazanych przez kluby  
i zawodników uczestniczył Przewodniczący, pełniący funkcję bezstronnego arbitra.  
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Izby z uzasadnieniem strona niezadowo-
lona z jej rozstrzygnięcia mogła złożyć odwołanie do 5-osobowego Zespołu Orzekają-
cego Izby, który nie orzekał w pierwszej instancji. 

Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych działała na podstawie Uchwały nr II/40  
z 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 
Regulaminu działania Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN. Decyzje Izby 
wydawane były na podstawie postanowień Uchwały nr III/54 z 27 marca 2015 roku 
Zarządu PZPN – minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników  
w sektorze zawodowej piłki nożnej. 

Sprawozdanie izby ds. Rozwiązywania 
Sporów Sportowych

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-202132 



W okresie sprawozdawczym odbyło się trzydzieści dziewięć (39) posiedzeń Izby  
ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych. Do Izby wpłynęło pięćdziesiąt siedem (57) 
wniosków oraz dziewięć (9) odwołań od decyzji pierwszej instancji. Strona, która nie 
była zadowolona z rozstrzygnięcia 5-osobowego Zespołu Orzekającego Izby, miała 
jeszcze możliwość skierowania sprawy do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) 
w Lozannie, w Szwajcarii. 

Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przestała funkcjonować 17 kwietnia 
2020 roku, kiedy to Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wpisał do rejestru stowarzy-
szeń Krajowego Rejestru Sądowego zmiany do Statutu PZPN przyjęte przez Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN z 17 października 2019 roku oraz przez 
Zarząd PZPN 21 lutego 2020 roku. W konsekwencji zarejestrowania powyższych zmian 
Piłkarski Sąd Polubowny przejął dotychczasowe obowiązki w zakresie stabilności kon-
traktowej.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 
trzydzieści dziewięć (39) posiedzeń Izby  
ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych. 
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Skład:
w  Tomasz Siemiątkowski – Przewodniczący

w  Michał Romanowski – Wiceprzewodniczący

w  Jerzy Stelmaszuk – Sekretarz

w  Paweł Kokot – Członek Prezydium PSP 
z rekomendacji środowiska klubów

w  Jarosław Bielski – Członek Prezydium PSP 
z rekomendacji środowiska piłkarzy

w  Rafał Czyżyk, Witold Góralski, Anna Grzegółka, 
Sylwia Grzybowska, Robert Jędrzejczyk,  
Anna Klementewicz, Michał Kraiński, Andrzej Wach, 
Jarosław Wyrwas  
– Członkowie, rekomendacja Przewodniczącego PSP

w   Konrad Buczkowski, Zbigniew Koźmiński, 
Bartłomiej Laburda, Jakub Laskowski, Tomasz Młynarczyk, 
Piotr Miły, Artur Meissner, Rafał Rajchel, Mateusz Dróżdż  
– Członkowie, rekomendacja środowiska klubów

w  Stanisław Drozd, Marek Janicki, Damian Kaczmarek, 
Jarosław Mioduski, Kamil Pietrasik, Marcin Skulski,  
Adam Świecki, Przemysław Zawalski, Jarosław Zubrzycki 
 – Członkowie, rekomendacja Polskiego Związku Piłkarzy

Od 29 kwietnia 2021 roku w skład 32-osobowego Piłkarskiego Sądu Polubownego 
PZPN wchodzą następujący arbitrzy (powołani Uchwałą III/37 Zarządu PZPN z 23 
marca 2021 roku oraz Uchwałą nr IV/54, a także nr IV/55 Zarządu PZPN z 29 kwietnia 
2021 roku). Od 29 kwietnia 2021 skład Prezydium Piłkarskiego Sądu Polubownego 
tworzą również: Tomasz Siemiątkowski, Michał Romanowski, Paweł Kokot, Jarosław 
Bielski i Jerzy Stelmaszuk.

Piłkarski Sąd Polubowny PZPN w okresie od 9 grudnia 2016 roku do 1 września 2020 
roku działał w składzie powołanym Uchwałami Zarządu PZPN nr I/8 z 9 listopada 2016 
roku oraz nr III/69 z 9 grudnia 2016 roku:

f   Piotr Kuliński – Przewodniczący

f  Jarosław Wyrwas – Wiceprzewodniczący

f Dariusz Szewirski – Sekretarz

f Anna Grzegółka – Członek

f Andrzej Wach – Członek

f Anna Klementewicz – Członek 

f Piotr Glonek – Członek

f Sławomir Żółtek – Członek

f Witold Góralski – Członek

f  Grzegorz Kołtuniak – Członek

f Jacek Jagielski – Członek

f   Jakub Laskowski – Członek

Sprawozdanie  
Piłkarskiego Sądu Polubownego
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f Konrad Buczkowski – Członek

f Jan Łukomski – Członek

f Tomasz Młynarczyk – Członek

f Andrzej Springer – Członek

f Małgorzata Striżko – Członek

f Jarosław Mioduski – Członek

f Jarosław Zubrzycki – Członek

f  Marek Janicki – Członek

f  Adam Świecki – Członek 

f  Adam Ptasiński  – Członek 

f  Wojciech Wójcik – Członek

f   Tomasz Krakowiński – Członek

f  Tomasz Bocheński – Członek

f   Mariusz Heler – Członek

f   Zbigniew Koźmiński – Członek

W okresie od 2 września 2020 roku do 23 marca 2021 roku, w związku z przyjęciem 
Uchwały nr VII/107 z 2 września 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, PSP PZPN działał 
w składzie 31-osobowym – gdzie oprócz ww. arbitrów, przyjęto w jego poczet: Stanisława 
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Drozda, Mateusza Sipę, Przemysława Zawalskiego oraz Damiana Kaczmarka (reprezentu-
jących środowisko piłkarzy ligowych). 

W okresie 9 grudnia 2016 roku – 23 marca 2021 roku w skład Prezydium Piłkarskiego Sądu 
Polubownego wchodzili następujący arbitrzy: Piotr Kuliński, Jarosław Wyrwas, Dariusz Sze-
wirski, Anna Klementewicz oraz Andrzej Wach.

Na posiedzeniach Prezydium Piłkarskiego Sądu Polubownego omawiano bieżące działania 
Sądu oraz –  zgodnie z treścią § 22 oraz § 23 obowiązujących regulaminów Piłkarskiego Sądu 
Polubownego – wskazywano arbitrów do orzekania w sprawach, w zastępstwie stron. Zada-
nia Prezydium PSP PZPN – odpowiednio dla każdego z wyżej przytoczonych regulaminów 
– szczegółowo regulował ich § 17. 

23 marca 2021 roku Zarząd PZPN podjął uchwałę nr III/35 w sprawie odwołania Prze-
wodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Piłkarskiego Sądu Polubownego 
PZPN oraz uchwałę nr III/36 w sprawie odwołania składu Piłkarskiego Sądu Polubownego 
PZPN. 29 kwietnia 2021 roku powołany został nowy skład Piłkarskiego Sądu Polubow-
nego PZPN.

Piłkarski Sąd Polubowny PZPN, zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 pkt 3 oraz art. 50 Statutu 
PZPN, jest organem jurysdykcyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz stałym sądem po-
lubownym (arbitrażowym), działającym w ramach PZPN (w rozumienie art. 1158 § 2 ustawy 
z 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. 
zmian.). Piłkarski Sąd Polubowny jest powołany do rozpoznawania wszelkich sporów ma-
jątkowych lub sporów o prawa niemajątkowe, mogących być przedmiotem ugody, w tym 
dotyczących stabilności kontraktowej zawodników, a także skarg na ostateczne decyzje 
Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w sprawie odmowy przyznania, zawie-
szenia lub pozbawienia licencji – powstałych na tle uprawiania, organizacji, upowszechnia-
nia i rozwoju piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego 
przewidziane jest przez statuty lub regulaminy FIFA, UEFA i PZPN. 

Aktualny zakres właściwości Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN obowiązuje od  
17 kwietnia 2020 roku, kiedy to Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wpisał do rejestru stowa-
rzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego zmiany do Statutu PZPN przyjęte przez Walne Zgro-
madzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN 17 października 2019 roku oraz przez Zarząd 
PZPN 21 lutego 2020 roku. W konsekwencji zarejestrowania powyższych zmian Piłkarski Sąd 
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Polubowny przejął dotychczasowe obowiązki Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych  
w zakresie stabilności kontraktowej.

Piłkarski Sąd Polubowny działa na podstawie Regulaminu przyjętego uchwałą nr III/33  
z 23 marca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały Ko-
misji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 23/2020 z 2 czerwca 2020 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.  

Ponadto w okresie sprawozdawczym 2016-2021 obowiązywał także regulamin zatwierdzony 
uchwałą nr III/68 z 9 grudnia 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Piłkarskie-
go Sądu Polubownego, który następnie został zmieniony zgodnie z przyjętą przez Komisję ds. Na-
głych PZPN (działającej na podstawie art.  36 § 2 Statutu PZPN, zgodnie z upoważnieniem Zarządu 
PZPN udzielonym na posiedzeniu 12 maja 2020 roku) uchwałą nr 23/2020 z 2 czerwca 2020 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

W okresie sprawozdawczym do Piłkarskiego Sądu Polubownego wpłynęły 324 pozwy. W przy-
padku spraw, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym: 

f    wnoszącymi pozwy byli w 166 przypadkach zawodnicy – z cze-
go w 147 przypadkach dochodzący roszczeń finansowych oraz 
w 19 przypadkach w kwestiach stabilności kontraktowej;

f    w 41 przypadkach z pozwami przeciwko klubom wystąpili trenerzy;

f    w 55 przypadkach pozwy wnieśli pośrednicy transakcyjni 
przeciwko zawodnikom i klubom, a także przeciwko innym po-
średnikom transakcyjnym;

f    w 61 przypadkach pozwy wniosły kluby – z czego w 55 przy-
padkach dochodząc roszczeń finansowych oraz w 6 przypad-
kach w kwestiach stabilności kontraktowej;

f    w 1 przypadku z pozwem wystąpił podmiot działający na pod-
stawie umowy cesji wierzytelności.  

W okresie sprawozdawczym prawomocnie zakończono 232 sprawy.
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Rzecznik Dyscyplinarny
w    Adam Gilarski 

Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej Adam Gilarski, działający na 
podstawie postanowień Statutu PZPN, został powołany Uchwałą Zarządu PZPN  
9 listopada 2016 roku z zadaniem prowadzenia dyscyplinarnych postępowań wyjaśniających, 
dotyczących podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych: korupcji, dopingu, 
niedozwolonych zakładów bukmacherskich oraz rażących przypadków rasizmu, ksenofobii 
i chuligaństwa w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN, Ekstraklasę S.A. i Wojewódzkie 
Związki Piłki Nożnej. Rzecznik uprawniony jest również do wyjaśniania spraw związanych 
z naruszaniem norm etyczno-moralnych powodujących odpowiedzialność dyscyplinarną.

Rzecznik Dyscyplinarny PZPN, w okresie sprawozdawczym, prowadził łącznie dwieście 
pięćdziesiąt cztery (254) postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne, dotyczące wyżej 
wskazanych zagrożeń dla integralności rozgrywek piłkarskich w Polsce. Postępowania 
prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego dotyczyły: przewinienia przekupstwa spor-
towego (95 postępowań), w tym korupcji popełnionej w latach 2003-2006, z związku  
z tzw. aferą korupcyjną w polskiej piłce (83 sprawy), rażącego chuligaństwa (49 postę-
powań), match-fixingu – manipulowania meczami piłkarskimi i niedozwolonych zakładów 
bukmacherskich (47 spraw), ksenofobii i rasizmu (27 postępowań), dopingu (16 spraw). Po-
nadto Rzecznik Dyscyplinarny prowadził dwadzieścia (20) spraw dotyczących naruszania 
szeroko rozumianej dyscypliny związkowej, w szczególności związanych z naruszeniem 
norm etyczno-moralnych, w tym dotyczących działalności pośredników transakcyjnych  
(6 spraw) oraz związanych z możliwością popełnienia przestępstwa na tle seksualnym wo-
bec młodocianych (2 sprawy).

Rzecznik Dyscyplinarny brał udział w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia PZPN, 
Zarządu PZPN, Najwyższej Komisji Odwoławczej, Komisji Dyscyplinarnej, jak również 
analizował dokumenty i orzeczenia dotyczące jego statutowych kompetencji. Odnośnie 
do stwierdzonych zagrożeń, mogących mieć wpływ na uczciwość rozgrywek piłkarskich, 
Rzecznik Dyscyplinarny wielokrotnie publikował komunikaty na oficjalnej stronie internetowej 
PZPN. Komunikaty Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN dotyczyły między innymi:

f   ostrzeżenia przed kontaktami z osobami przyjmującymi 
i oferującymi nielegalne zakłady bukmacherskie oraz 
proponujące działania związane z manipulowaniem 
meczami piłkarskimi  (7 lutego 2018 roku);

Sprawozdanie Rzecznika 
Dyscyplinarnego
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f   podejrzenia zachowania o charakterze ksenofobicznym 
w trakcie meczu Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok  
a Wisłą Płock (18 lutego 2019 roku);

f   podejrzanych nietypowych zakładów bukmacherskich na zdarzenia 
meczowe (napomnienia żółtymi kartkami) w meczu Ekstraklasy 
pomiędzy Śląskiem Wrocław a Arką Gdynia (20 maja 2019 roku);

f    odpowiedzialności dyscyplinarnej za stosowanie dopingu oraz 
zabronionych metod suplementacji (28 października 2019 roku);

f   zagrożeń związanych z zakładami bukmacherskimi 
dotyczącymi meczów sparingowych w trakcie zimowych 
zgrupowań w Turcji oraz na Cyprze (15 stycznia 2020 roku);

f   zarzutu korupcji w piłce nożnej dotyczącego kilkunastu 
meczów piłkarskich z udziałem klubu Cracovia w sezonie 
2003/2004 (2 czerwca 2020 roku);

f   zawieszenia piłkarza Pawła Cibickiego w prawach zawodnika 
w związku z podejrzeniem match-fixingu (11 lutego 2021 roku).

W okresie sprawozdawczym Rzecznik Dyscyplinarny PZPN, w ramach swoich obowiązków 
statutowych, pozyskiwał z sądów karnych materiały dowodowe, co pozwoliło opracować 
m.in.:

f    wniosek do Komisji Dyscyplinarnej PZPN o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego wobec Cracovii i ukaranie 
tego klubu za korupcję w sezonie 2003/2004, pomimo 
niezakończenia postępowania karnego w tej sprawie;

  Komisja Dyscyplinarna PZPN ostatecznie ukarała Cracovię karą pozbawienia – 5 punktów w 
rozgrywkach sezonu 2020/2021 oraz karą pieniężną 1 miliona złotych, w trybie poddania się 
karze przez obwiniony klub;
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f   raport dotyczący możliwości pozbawienia tytułu zdobywcy Pucha-
ru Polski w sezonie 2004/2005 klubu Groclin-Dyskobolia Grodzisk 
Wielkopolski.

Zarząd PZPN na posiedzeniu 2 września 2020 roku postanowił pozbawić klub Groclin-Dyskobolia 
Grodzisk Wielkopolski tytułu zdobywcy Pucharu Polski w sezonie 2004/2005, przy jednoczes-
nym nieprzyznawaniu tego tytułu innej drużynie.

W okresie sprawozdawczym duża część prowadzonych przez Rzecznika spraw związana była  
z postępowaniami dyscyplinarnymi o ukaranie osób fizycznych: sędziów i obserwatorów piłkarskich, 
działaczy, trenerów i zawodników za korupcję w latach 2003-2006, wobec których postępowania 
nadal prowadzone są przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.  W tym zakresie Rzecznik Dyscyplinarny,  
w ramach swoich obowiązków, pozyskiwał z sądów karnych dodatkowe informacje i wyroki karne. 
Do 15 kwietnia 2021 roku Rzecznik Dyscyplinarny PZPN stwierdził, iż wobec dwudziestu czterech  
(24) osób fizycznych nie zakończono postępowań dyscyplinarnych. Postępowania takie toczą się 
nadal wobec 4 byłych sędziów piłkarskich,  5 byłych obserwatorów, 9 byłych działaczy, 5 byłych 
zawodników oraz jednego trenera.

W okresie od listopada 2016 roku do kwietnia 2017 roku sprawy z wniosku Rzecznika Dyscyplinar-
nego PZPN, w związku z tzw. aferą korupcyjną w polskiej piłce, zostały zakończone przez organy 
dyscyplinarne, w następujący sposób:

f   orzeczeniem dożywotniego wykluczenia z Polskiego Związku Piłki 
Nożnej wobec dwóch (2) byłych działaczy piłkarskich;

f   orzeczeniem kar dyskwalifikacji w wymiarze od sześciu miesięcy do 10 
lat wobec czterdziestu dziewięciu (49) osób, w tym: sędziów piłkarskich 
(13), obserwatorów (14), działaczy (2), trenerów (2) , zawodników (18);

f   umorzeniem postępowań dyscyplinarnych wobec ośmiu (8) osób, 
w tym: sędziów piłkarskich (1), działaczy (3), trenerów (2) , zawodników (2).

Wskazać należy, że w sądach karnych, wobec czterdziestu czterech (44) osób toczą się 
nadal postępowania karne dotyczące korupcji w piłce nożnej, w tym wobec byłych: sędziów 
piłkarskich (18), obserwatorów (13), działaczy (10) oraz zawodników (3).
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Ponadto, w okresie sprawozdawczym Rzecznik Dyscyplinarny PZPN monitorował stan spraw doty-
czących zachowań o charakterze rasistowskim oraz ksenofobicznym w rozgrywkach prowadzonych 
przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. W maju 2019 roku odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich, na którym omawiano kwestie dyskryminacji w sporcie piłki nożnej.

W sprawach dotyczących naruszeń przepisów antydopingowych Rzecznik Dyscyplinarny PZPN 
w 2020 roku skierował wniosek do Komisji Dyscyplinarnej PZPN o ukaranie klubu Pogoń Siedlce za 
stosowanie zabronionych metod dotyczących podawania zawodnikom infuzji dożylnych. Wskazać 
należy, iż postępowania dyscyplinarne w tym zakresie dotyczące osób fizycznych prowadzone są 
– poza strukturami PZPN – przez polską agencję antydopingową POLADA, która – zgodnie z ustawą 
o zwalczaniu dopingu w sporcie – uprawniona jest do nakładania sankcji dyscyplinarnych za takie 
przewinienia.

W związku ze wzrastającym zagrożeniem dotyczącym niedozwolonych zakładów bukmacherskich 
Rzecznik Dyscyplinarny PZPN monitorował podejrzane i nietypowe zakłady dotyczące meczów 
piłkarskich rozgrywanych w Polsce. Wobec faktu, iż manipulowanie meczami piłkarskimi (match-
fixing) ma charakter transgraniczny, konieczna była także współpraca z innymi federacjami piłkarskimi. 
W ramach takiego współdziałania oraz w porozumieniu z UEFA oraz FIFA pozyskano dokumentację 
dotyczącą zagranicznych piłkarzy grających w Polsce, a podejrzanych o udział w niedozwolonych 
zakładach bukmacherskich. Sankcje dyscyplinarne zastosowane zostały wobec zawodników: Davida 
Jablonskyego z Cracovii (ukaranego 15-miesięczną dyskwalifikacją) oraz Pawła Cibickiego z Pogoni 
Szczecin (zawieszonego w ramach postępowania zabezpieczającego).

Rzecznik Dyscyplinarny w okresie sprawozdawczym 
realizował również obowiązki związane z działalnością 
prewencyjną zwalczającą zagrożenia dla integralności 
rozgrywek piłkarskich w ramach programów:  
FIFA (Single Point of Contact) oraz UEFA (Integrity Officer). 

W dniach 17-18 października 2018 roku Rzecznik Dyscyplinarny wziął udział w spotkaniu 
FIFA Compliance Summit 2018, w trakcie którego określone zostały wytyczne dotyczące 
dobrych praktyk oraz zasad uczciwości dla wszystkich federacji FIFA.
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Z ramienia FIFA Rzecznik Dyscyplinarny przeprowadzał również prezentację dla reprezentacji 
narodowych: w maju 2018 roku dla pierwszej drużyny narodowej przed mistrzostwami świata  
w Rosji oraz w maju 2019 roku dla kadry U-20 przed mistrzostwami świata w Polsce. Szkoleniami pre-
wencyjnymi dotyczącymi zjawiska match-fixingu zostały objęte reprezentacje narodowe we wszyst-
kich kategoriach wiekowych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, oraz reprezentacje futsalu i piłki plażowej. 
Przeprowadzone zostały także prezentacje dla młodzieżowych reprezentacji polskich i zagranicznych 
biorących udział w turniejach UEFA na terenie Polski. 

W lipcu 2019 roku dla sędziów piłkarskich najwyższych klas rozgrywkowych przeprowadzone zostało 
szkolenie antykorupcyjne dotyczące przeciwdziałania ustawianiu meczów piłkarskich w ramach Zgru-
powania Szkoleniowo-Unifikacyjnego Sędziów, Asystentów i Obserwatorów Szczebla Centralnego.

Pełniąc funkcję integrity Officer, Rzecznik Dyscyplinarny  
w okresie sprawozdawczym:

f   analizował informacje od UEFA, organów ścigania, Wojewódzkich 
ZPN, a także od firm bukmacherskich dotyczące podejrzanych 
lub nietypowych zakładów bukmacherskich;

f    analizował raporty otrzymywane od firm monitorujących rynek 
zakładów bukmacherskich: GLSM, Sportradar, SDJ oraz Arjel.

f    rokrocznie przeprowadzał centralne szkolenie dla koordynatorów 
z klubów piłkarskich Ekstraklasy, I i II ligi oraz Wojewódzkich ZPN  
w zakresie zapobiegania manipulowania meczami piłkarskimi;

f      współpracował z Ministerstwem Sportu oraz Komendą Główną Policji 
w ramach grupy roboczej do zwalczania manipulowania zawodami 
sportowymi (Group of Copenhaga), działającej na podstawie Konwencji 
Rady Europy (Macolin Convention) z września 2014 roku.

Rzecznik Dyscyplinarny brał również udział w krajowych i zagranicznych konferencjach związanych 
z zapobieganiem manipulowaniu zawodami sportowymi organizowanymi przez instytucje Unii Euro-
pejskiej oraz UEFA i FIFA, w tym prezentował przedmiotową problematykę w trakcie konferencji Keep 
Crime Out of Sport, która odbyła się w Warszawie we wrześniu 2018 roku.
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SPRAWoZDANIE 
RZECZNIKA ETyKI

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Rzecznik Etyki:
w  Wojciech Przybylski (do 08.01.2021 roku) 

w  Dariusz Wierzchucki – Rzecznik Etyki (od 15.02.2021 roku)

Zgodnie z art. 59 § 3 Statutu PZPN, Rzecznik Etyki jest powołany do podejmowania wszel-
kich dozwolonych przez prawo działań mających na celu zapewnienie przestrzegania przez 
członków PZPN i osoby podporządkowane przepisom związkowym poszczególnych  zasad 
i postanowień Kodeksu Etycznego PZPN. W szczególności jest zobligowany do strzeżenia 
realizacji tych regulacji kodeksowych, które zorientowane są na zapewnienie uczciwego 
współzawodnictwa sportowego opartego na zasadach fair play, równych szans konkurentów 
i integralności rozgrywek sportowych. W tym kontekście Rzecznik Etyki posiada statutową 
kompetencję 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. 

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i żalem informuje, że 8 stycznia 2021 roku 
zmarł Wojciech Przybylski, były piłkarz, trener, Członek Zarządu, a ostatnio Rzecznik Etyki 
PZPN. Był również rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz 
prezesem klubu AZS AWF Gdańsk. PZPN składa wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom 
oraz Bliskim Wojciecha Przybylskiego.

15 lutego 2021, na podstawie Uchwały Zarządu 
PZPN nr II/14, na funkcję nowego Rzecznika Etyki 
został powołany notariusz Dariusz Wierzchucki, 
prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie. 

W okresie sprawozdawczym Rzecznik Etyki PZPN realizował powierzone mu statutowo 
i regulaminowo działania. W tym zakresie współpracował ściśle z Komisją ds. Etyki i Fair Play 
PZPN (obecnie: Komisją ds. Fair Play), biorąc udział w jej posiedzeniach i podejmowanych 
wspólnie działaniach o charakterze profilaktycznym na forum organizacji członkowskich 
w ramach propagowania zwalczania korupcji, dopingu, rasizmu i innych form dyskryminacji 
w sporcie. Podejmował także wspólne działania z Komisją na rzecz wdrożenia w środowisku 
piłkarskim idei fair play jako podstawowego standardu etycznego, formułującego postulat 
czystej i uczciwej rywalizacji sportowej, przebiegającej według ustalonych reguł gry. 

Sprawozdanie  
Rzecznika Etyki
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Rzecznik Etyki nadzorował także realizację decyzji  
organów dyscyplinarnych PZPN, które związane 
były z jego zakresem działania. 

Monitorował w szczególności czynności podejmowane przez organizacje członkowskie zwią-
zane z wykonaniem orzeczeń dyscyplinarnych, piętnujących naganne etycznie zachowania 
osób podporządkowanych postanowieniom Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

We współpracy z Komisją ds. Etyki i Fair Play PZPN oraz Departamentem Prawnym PZPN Rzecznik 
Etyki uczestniczył w przygotowaniu nowego Kodeksu Etycznego PZPN, który został przyjęty 
przez Zarząd PZPN 4 listopada 2020 roku. Postanowienia tego dokumentu związkowego mają 
w szczególności zastosowanie do oceny zachowań lub zaniechań podmiotów 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. W pracach prowadzonych przy udziale Departamentu Prawnego PZPN Rzecz-
nik Etyki zaproponował w szczególności wyraźne wyróżnienie w treści Kodeksu zasad etycznych 
obowiązujących w piłce nożnej. Obok zasady fair play, należą do nich m.in. zasady uczciwości, 
sprawiedliwości, życzliwości, zachowania poczucia godności i honoru, odpowiedzialności czy 
bezstronności sędziowskiej.

Na wniosek Rzecznika Etyki w art. 19 Kodeksu nastąpiło także odróżnienie zasady integralności rozgrywek 
w znaczeniu obiektywnym i subiektywnym. Pierwsza zakłada dążenie do zabezpieczenia przebiegu 
zawodów i rywalizacji w zaplanowanym zakresie, co w razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń 
uniemożliwiających ich przeprowadzenie (np. gwałtowna ulewa czy epidemia) wymaga ich dokończenia, 
powtórzenia lub unieważnienia. Zasada integralności rozgrywek piłkarskich w znaczeniu subiektywnym 
wiąże się z zachowaniem w sporcie piłki nożnej takich podstawowych pojęć, jak lojalność, szlachetność, 
prawość czy zgodność z rzeczywistością oraz wiąże się z postulatem, aby wynik końcowej rywalizacji 
w danym meczu lub sezonie piłkarskim odpowiadał rezultatom osiągniętym w uczciwy sposób przez 
zespół piłkarski i poszczególnych piłkarzy.     

W kontekście powyższych regulacji Rzecznik Etyki PZPN na bieżąco rozpatruje i analizuje wnioski oraz 
sprawy do niego kierowane, jak również monitoruje zdarzenia, które mogłyby skutkować podjęciem 
przez niego statutowych i regulaminowych działań.
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SPRAWoZDANIE 
KoMISJI DS. FAIR PLAy

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Skład:
w  Romuald Jankowiak – Przewodniczący

w Jerzy Kostorz – Wiceprzewodniczący

w Wiesław Koronowicz – Sekretarz

w Jarosław Kaczmarek – Członek

w Janusz Okulski – Członek

w Grzegorz Pietrzak – Członek

Komisja ds. Fair Play jest organem doradczym Zarządu PZPN, powołanym do zajmowania się 
kwestiami etycznymi w piłce nożnej, promocji zasad fair play i uczciwej rywalizacji sportowej oraz 
rozpoznawaniem zdarzeń związanych z nieprzestrzeganiem norm etycznych i zasad fair play. Prace 
Komisji odbywały w stałej współpracy z Rzecznikiem Etyki PZPN Prof. dr hab. Wojciechem Przybylskim 
oraz Prof. dr hab. Andrzejem Wachem. 

Z uwagi na opracowanie przez FIFA nowego Kodeksu Etycznego prace Komisji głównie skupiły 
się na opracowaniu nowego Kodeksu Etycznego PZPN. Odbywały się one w ścisłej współpracy  
z Rzecznikiem Etyki PZPN oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego PZPN. Był także konsultowany  
z Komisją Dyscyplinarną PZPN. Opracowanie kodeksu oraz konsultacje zostały zakończone na przełomie 
2019/2020 roku i ostateczna wersja została przekazana Zarządowi PZPN celem zatwierdzenia.

W wyniku zmian statutowych dokonanych przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN, polegające 
na rozdzieleniu problematyki etyki oraz fair play. Problematyka etyki znajduje się głównie w kompetencji 
Rzecznika Etyki PZPN, a dotychczasowa Komisja Etyki i Fair Play uległa likwidacji. W miejsce istniejącej 
komisji powstała Komisja ds. Fair Play, jako organ doradczy Zarządu PZPN. Komisja w okresie sprawo-
zdawczym współtworzyła regulamin, który został zarekomendowany Zarządowi PZPN do jego przyjęcia.

Komisja w okresie kadencji badała działania organów związku odpowiedzialnych za promowanie zasad 
fair play na obiektach piłkarskich. Komisja potwierdziła poprawność działań organów Zarządu PZPN, 
polegających na promowaniu idei fair play w trakcie zawodów sportowych.

Komisja rozpatrywała wnioski członków PZPN dotyczące przypadków odstępstw od obowiązujących 
norm etycznych oraz niezgodnych z zasadami fair play. Komisja – nieposiadająca uprawnień 
jurysdykcyjnych – w przypadkach koniecznych przekazywała wnioski do Komisji Dyscyplinarnej lub 
innych organów zgodnie z ich kompetencjami.

W dniach 21-22 marca 2019 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Piłkarskiego pod patronatem PZPN, w której uczestniczył 
przedstawiciel Komisji Wiesław Koronowicz. Tematyka konferencji była przedmiotem posiedzenia 
Komisji celem wykorzystania doświadczeń prawa piłkarskiego do pracy Komisji.

Komisja stwierdza wyraźną poprawę działalności członków PZPN, zmierzającą do eliminowania 
przypadków naruszania zasad etycznych oraz fair play.

Sprawozdanie  
Komisji ds. Fair Play
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SPRAWoZDANIE 
RZECZNIKA oCHRoNy 
PRAWA ZWIĄZKoWEGo

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Rzecznik Ochrony 
Prawa Związkowego
w  Marcin ilków 

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN w osobie Marcina Ilków został powołany 
uchwałą nr I/4 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z 9 listopada 2016 roku. Regula-
min działania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN został przyjęty Uchwałą 
nr II/37 Zarządu PZPN z 29 listopada 2016 roku, zmieniony następnie Uchwałą nr VII/115  
z 2 września 2020 roku. Obowiązek przedstawienia Zarządowi PZPN informacji doty-
czącej działalności Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego wynika z § 3 pkt 9 opisa-
nego wyżej regulaminu. 

W okresie sprawozdawczym Rzecznik dokonywał m.in. bieżącej analizy orzeczeń Najwyż-
szej Komisji Odwoławczej, Komisji Dyscyplinarnej oraz Komisji Ligi jako organu dyscypli-
narnego ligi zawodowej (EKSTRAKLASA S.A.), nadto orzeczeń organów jurysdykcyjnych 
i dyscyplinarnych Wojewódzkich ZPN, a także – w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
– orzeczeń Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych i Piłkarskiego Sądu Polubownego 
PZPN, a także decyzji licencyjnych. 

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego ściśle współpracował również z Rzecznikiem 
Dyscyplinarnym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – podejmowano wspólnie 
działania, interwencje i wystąpienia.

Wznowienie postępowania

W omawianym okresie do Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego wpłynęło  
13 (trzynaście) próśb o złożenie wniosku o wznowienie postępowania. Były one składane 
zarówno przez kluby, jak i zawodników (pierwotnie ukaranych m.in. za korupcję lub 
naruszenie nietykalności cielesnej podczas zawodów lub po nich), a także przez Szkółki 
Piłkarskie w związku z decyzjami wydanymi w toku postępowania Certyfikacyjnego 
Szkółek Piłkarskich:

1.     W siedmiu przypadkach nie złożono wniosku o wznowienie postępowania z uwagi 
na: brak istnienia przesłanek opisanych w art. 166 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN bądź na to, że orzeczenie organu dyscyplinarnego (w tym wypadku 
Wojewódzkiego ZPN) nie było jeszcze prawomocne, a wskutek interwencji 
Rzecznika został nadany bieg odwołaniu zawodnika, co do którego organ II instancji 
Wojewódzkiego ZPN bez uzasadnionej przyczyny nie podjął żadnej czynności.

Sprawozdanie Rzecznika 
Ochrony Prawa Związkowego
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2.     W dwóch przypadkach Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego stwierdził, iż doszło do 
rażącego naruszenia przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej przez organ dyscyplinarny 
podczas orzekania, tj. naruszenia prawa obwinionego do czynnego udziału w postępowaniu 
(brak zawiadomienia zawodnika/klubu/trenera o terminie posiedzenia), stosownie do ich 
uprawnień wynikających z art. 112 oraz art. 114 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN i złożył 
wnioski o wznowienie postępowania (do Wydziału Dyscypliny Wojewódzkiego ZPN i do NKO.

3.     W czterech kolejnych przypadkach, w związku z decyzjami wydanymi w postępowaniu 
Certyfikacyjnego Szkółek Piłkarskich, zdaniem Rzecznika doszło do rażącego naruszenia 
dwóch kategorii przepisów PZPN, tj. przepisów proceduralnych i przepisów prawa materialnego. 

W siedmiu innych sprawach Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, działając z urzędu, 
złożył wniosek o wznowienie postępowania:

f   jednego zakończonego decyzją Komisji Dyscyplinarnej PZPN (wniosek 
uwzględniono, postępowanie zostało wznowione, organ I instancji 
wydał decyzję); 

f   jednego zakończonego decyzją Wydziału Dyscypliny WZPN (nastąpiło 
wydanie decyzji odnośnie do stwierdzonego przewinienia, do 
rozpoznania którego wyłącznie właściwą jest Komisja Dyscyplinarna 
PZPN);

f   pięciu zakończonych decyzją Komisji Odwoławczej ds. Licencji 
Klubowych PZPN.

Ponadto w jednym przypadku Rzecznik cofnął wcześniejszy wniosek o wznowienie 
postępowania, znalazło to odzwierciedlenie w treści orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN, 
utrzymanej następnie orzeczeniem Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Ostatecznie sprawa 
w związku ze skargą klubu trafiła do Trybunału Arbitrażowego przy PKOl, który orzeczeniem  
z 31 lipca 2017 roku oddalił skargę klubu, potwierdzając tym samym stanowisko organów PZPN.

Środki odwoławcze wniesione do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN

W omawianym okresie Rzecznik złożył czternaście środków zaskarżenia do Najwyższej 
Komisji Odwoławczej PZPN: 
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1.    Jedną z nich było odwołanie od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN wniesione na 
niekorzyść zawodnika, w związku z popełnionym przez niego przewinieniem podczas 
zawodów, a polegającym na uderzeniu sędziego pięścią w twarz i ubliżaniu mu.

2.    Trzy z nich były to skargi kasacyjne od orzeczenia organów WZPN, które zostały 
uwzględnione, a dotyczyły:

f   jedna z nich dotyczyła ustalenia ekwiwalentu za wyszkolenie 
zawodnika o statusie amatora. Orzeczenie NKO, które zapadło 
w tej sprawie, z uwagi na nieprecyzyjną treść przepisów 
związkowych, do czasu ostatniej zmiany z 2019 roku, 
stanowiło wskazówkę dla organów ustalających ekwiwalent 
za wyszkolenie zawodnika (dotyczyło to najwcześniejszej 
możliwej chwili, kiedy zawodnikowi można było złożyć ofertę 
przedłużenia kontraktu);

f   druga z nich dotyczyła niewłaściwej interpretacji przez Komi-
sję ds. Rozgrywek i ZKO jednego z WZPN Uchwały nr XI/199  
z 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie określenia liczby zawodników młodzieżowych 
uczestniczących w meczach piłki nożnej Ekstraklasy, I, II oraz  
III ligi w sezonie 2019/2020 i następnych;

f   trzecia z kolei dotyczyła niewłaściwego ukarania klubu, w sytuacji 
gdy działał on w oparciu o zaufanie co do prawidłowości i legal-
ności treści decyzji uprawnionych organów związkowych Woje-
wódzkiego Związku Piłki Nożnej.

3.   Siedem spraw było odwołaniami od orzeczenia Komisji Ligi, a z nich m.in.:

f   dwa były wniesione na niekorzyść zawodników, zaostrzono karę 
za przewinienie zawodnika podczas zawodów – za usiłowanie 
uderzenia sędziego i za uderzenie sędziego;

f   trzy dotyczyły niewłaściwego zastosowania przepisów Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN;
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f   dwa (wniesione na niekorzyść klubów) za naruszenie porządku przez 
kibiców (derby Śląska w 2018, gdzie m.in. uchylono karę walkoweru, 
zaostrzono wyłącznie karę finansową, oddalając odwołanie w zakre-
sie poszerzenia kary zakazu wyjazdu zorganizowanych grup kibiców).

4.    Trzy sprawy były odwołaniami od orzeczeń Wydziałów Dyscypliny Wojewódzkich 
ZPN, na niekorzyść obwinionych (jednego zawodnika i dwóch sędziów piłkarskich):

f   tzw. sprawa „Legionovii”, gdzie zawodnik został ukarany karą 
dyskwalifikacji za okazywanie niezadowolenia z decyzji sędziego 
poprzez wymachiwanie rękoma i wykrzykiwanie pod jego adresem 
słów uważanych powszechnie za obraźliwe, której wykonanie 
zawieszono na okres próby w wymiarze sześciu miesięcy; odwołanie 
wniesiono na niekorzyść zawodnika, w części obejmującej zawieszenie 
wykonania wymierzonej mu kary; w wyniku wniesionego środka 
zaskarżenia, decyzja została uchylona i sprawę przekazano organowi 
dyscyplinarnemu I instancji do ponownego rozpoznania;

f   z kolei sędziom piłkarskim Wydział Dyscypliny Wojewódzkiego 
ZPN, prowadzącego rozgrywki III ligi, nałożył kary dyskwalifikacji  
z warunkowym zawieszeniem ich wykonania oraz na kary finansowe, 
za rażące naruszenie norm etyczno-moralnych polegające na 
prowadzeniu zawodów będąc w stanie nietrzeźwym (0,6‰  
i 0,28‰ alkoholu w wydychanym powietrzu); odwołania wniesiono 
na niekorzyść ww. obwinionych, w części obejmującej zarówno 
wysokość wymierzonych kar dyskwalifikacji, jak i w części obejmującej 
zawieszenie wykonania wymierzonych im kar; w wyniku wniesionych 
środków zaskarżenia decyzje organu I instancji zostały zmienione i 
wymierzono obwinionym bezwzględne kary dyskwalifikacji.

Ponadto w omawianym okresie Rzecznik włączył się do osiemnastu postępowań 
toczących się przed Najwyższą Komisją Odwoławczą PZPN – dziewięciu kasacyjnych od 
orzeczeń Wojewódzkich ZPN, siedmiu odwoławczych oraz w sprawie dwóch wniosków 
złożonych na podstawie art. 165 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. W siedemnastu 
sprawach uwzględniono stanowisko Rzecznika, w jednym nie zostało ono zaakceptowane.
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Środki odwoławcze wniesione do Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego ZPN

W omawianym okresie Rzecznik zaskarżył do Komisji Odwoławczej Wojewódzkich ZPN trzy 
decyzje Wydziału Dyscypliny Wojewódzkiego ZPN, a dotyczyły one:

1.    dwie z nich – dwóch trenerów (byłych reprezentantów Polski); obaj zostali ukarani karą 
finansową za umyślne wprowadzenie do gry, podczas dwóch zawodów mistrzow-
skich juniorów starszych, co najmniej jednego nieuprawnionego zawodnika (grającego 
nie pod swoim nazwiskiem, w każdym z tych zawodów pod innym). Odwołania zostały 
wniesione na niekorzyść obu obwinionych. Odwołania zostały uwzględnione, obu ww. 
wymierzono kary dyskwalifikacji z warunkowym zawieszeniem ich wykonywania na 
maksymalny, trzyletni okres;

2.    trzecia z nich – rażąco niewłaściwej i niskiej kary dla zawodnika, który będąc kibicem podczas 
zawodów nie swojej drużyny, zachował się wybitnie niesportowo, gdyż po zakończonych 
zawodach piłki nożnej używał znacznej liczby słów obraźliwych i wulgarnych wobec 
sędziego głównego zawodów, a nadto ww. zawodnik odepchnął ciałem sędziego głównego 
spotkania i opluł go w tył głowy; organ I instancji za ww. czyn wymierzył obwinionemu 
wyłącznie karę finansową w kwocie 500 zł; wskutek odwołania Rzecznika Ochrony Prawa 
Związkowego PZPN, kara powyższa została zmieniona na karę zasadniczą dyskwalifikacji 
czasowej w wymiarze 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy oraz karę finansową  
w wysokości 800 zł, jako karę dodatkową.

Środki odwoławcze wniesione do izby ds. Rozwiązywania  
Sporów Sportowych PZPN

Rzecznik zaskarżył również dwa orzeczenia Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN:

1.    jedna z nich dotyczyła rozwiązania kontraktu z winy klubu na podstawie treści art. 8 ust. 
3 lit. c uchwały nr III/54 z 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
– minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze za-
wodowej piłki nożnej; Izba zaakceptowała stanowisko Rzecznika; ponadto w związku z 
powyższym Rzecznik stwierdził istnienie niejasności w omawianych przepisach, stąd w 
piśmie z 11 sierpnia 2017 roku, kierowanym do Komisji Dialogu Społecznego PZPN, wska-
zał na potrzebę zmiany uregulowania zawartego w art. 8 ust. 3 lit. c uchwały nr III/54;
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2.     druga z nich dotyczyła stwierdzenia nieważności kontraktu z uwagi na 
niewłaściwą reprezentację klubu przy jego zawieraniu.

W jednej ze spraw toczącej się przed Izbą, w związku z zapytaniem jednego z klubów, 
Rzecznik zajął stanowisko.

W trzech sprawach (dwie na wniosek pełnomocników zawodników, a druga z urzędu) 
Rzecznik zwrócił się o doręczenie odpisu orzeczenia Izby celem ewentualnego 
przygotowania i złożenia odwołania do organu II instancji. Po analizie powyższych orzeczeń 
stwierdzono brak podstaw do ich zaskarżenia.

W omawianym okresie Rzecznik, działając z urzędu na podstawie art. 10 ust. 1 Uchwały  
nr III/54 z 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – minimalne wymagania 
dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, złożył do 
Izby wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec jednego z klubów w związku 
z jednostronnym rozwiązaniem kontraktu przez zawodnika z winy tego klubu. W efekcie 
rozpoznania wniosku Izba ukarała ww. klub karą finansową. Orzeczenie się uprawomocniło.

Po ostatnich zmianach Statutu PZPN obowiązki Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych 
przejął Piłkarski Sąd Polubowny. W jednej ze spraw, toczących się wg nowych przepisów, tj. w spra-
wie z powództwa zawodnika przeciwko klubowi Ekstraklasy o ustalenie, Rzecznik włączył się do 
postępowania i przedstawił stanowisko, które zostało uwzględnione, co znalazło odzwierciedlenie 
w wyroku PSP II instancji, którym wyrok I instancji został zmieniony w ten sposób, że uznano za 
bezskuteczne oświadczenie klubu o jednostronnym przedłużeniu kontraktu zawodnika.

Wszczęcie innych postępowań wewnątrzzwiązkowych

1.     W jednym z postępowań wszczętych na wniosek Rzecznika wymierzono zawodnikowi 
karę dyskwalifikacji czasowej. W związku z zakończeniem kontraktu i opuszczeniem przez 
tego zawodnika granic Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznik, na podstawie treści art. 136 
ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego FIFA, złożył do Komisji Dyscyplinarnej FIFA wniosek  
o rozszerzenie kary na cały świat. 

2.     W omawianym okresie na podstawie treści art. 10 Uchwały Zarządu PZPN nr III/42 z 27 marca 
2015 roku w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, Komisja Dyscyplinarna 
PZPN skierowała do Rzecznika informacje dotyczące ośmiu pośredników transakcyjnych.
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Na podstawie zgromadzonych dokumentów w jednej  
ze spraw Rzecznik stwierdził brak podstaw do złożenia 
wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,  
a w trzech kolejnych takowy wniosek został złożony. 

W jednej ze spraw Komisja odmówiła wszczęcia postępowania dyscyplinarne-
go, a w pozostałych wszczęto postępowania, z których jedno zakończyło się wy-
mierzeniem kary finansowej (kara jest prawomocna), a druga z nich jest zawieszona  
(z uwagi na zawiadomienie złożone z inicjatywy KD PZPN do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa).

W sprawach czterech kolejnych pośredników transakcyjnych każdą z tych spraw, w wyniku uprzed-
niego porozumienia, przejął do własnego rozpoznania Rzecznik Dyscyplinarny PZPN.

3.     W jednej ze spraw dotyczących rozgrywek III ligi Rzecznik na podstawie postano-
wień art. 29 ust. 2 Uchwały nr IV/63 Zarządu PZPN z 20 kwietnia 2017 roku w spra-
wie licencji trenerskich, uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących  
w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, złożył wniosek o wszczęcie postępowania dy-
scyplinarnego przez Wydział Dyscypliny Wojewódzkiego ZPN celem ustalenia, czy po 
stronie jednego z klubów III ligi zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinie-
nia dyscyplinarnego opisanego w art. 29 ust. 1 lit. a Uchwały, a polegającego na tym, iż 
podczas zawodów III ligi z 14, 20 i 27 października 2018 roku z udziałem klubu nie był on 
prowadzony przez trenera z właściwą licencją, a także z pominięciem zasad zastępstwa 
pierwszego trenera uregulowanych w art. 27 Uchwały, a w konsekwencji wymierzenia 
klubowi sankcji dyscyplinarnych uregulowanych w art. 29 ust. 1 lit. a Uchwały. 

Organ dyscyplinarny odmówił wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, wskazując w uzasadnieniu, 
iż po stronie klubu ciężko było przyjąć umyślność w działaniu, a nawet gdyby Wydział Dyscypliny 
ZPN uznał trafność zarzutu, to ewentualna kara przewidywana przez art. 29 Uchwały byłaby nie-
współmierna do zarzucanego przewinienia okoliczności sprawy. W tej sytuacji, w świetle przepisów 
Regulaminu Dyscyplinarnego, zasadne byłoby zastosowanie instytucji odstąpienia od wymierzenia 
kary określonej w art. 47 Regulaminu Dyscyplinarnego z uwagi na fakt, iż zastosowanie nawet najła-
godniejszej kary byłoby niewspółmierne do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-202164 



Wnioski kierowane do Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN

W sześćdziesięciu sprawach zwrócono się do Rzecznika z prośbą o zajęcie stanowiska, 
pomoc w rozwiązaniu problemu, ewentualnie o sporządzenie opinii odnośnie wyjaśnienia 
interpretacji i znaczenia przepisów związkowych. W większości z tych spraw udzielono 
odpowiedzi, ewentualnie wskazano organ właściwy, w szczególności:

1.     w dwudziestu jeden sprawach Rzecznik zajął stanowisko i przedstawił je z uza-
sadnieniem wnioskodawcom;

2.    w dwóch sprawach Rzecznik zwrócił się o doręczenie odpisu orzeczenia Zespołu  
ds. Ustalania Ekwiwalentu celem ewentualnego przygotowania i złożenia odwołania  
do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN; po ich analizie stwierdzono brak pod-
staw do zaskarżenia;

3.    sporządzono trzy opinie na temat: prawidłowości weryfikacji zawodów z uwagi 
na powołanie do kadry WZPN; przesłanek do uzyskania licencji trenerskiej oraz 
odnośnie do treści niektórych rozwiązań uchwały Zarządu PZPN nr XII/194  
z 11 grudnia 2015 roku o członkostwie. 

4.   w jednej ze spraw w związku ze stwierdzonymi uchybieniami odnośnie trzech decy-
zji Wydziału Dyscypliny ZPN zwrócono się o doręczenie obwinionym odpisów tych 
decyzji z pouczeniem o przysługującej możliwości zaskarżenia, celem otwarcia drogi 
do ich ewentualnego zaskarżenia, czego ww. byli pozbawieni w związku z nieprawid-
łowym ich doręczeniem (wyłącznie w drodze komunikatu);

5.     w kilku sprawach zasygnalizowano Komisji Dyscyplinarnej PZPN istotę problemów 
z sugestiami co do kierunku prowadzonego postępowania;

6.    w części ze spraw Rzecznik nie zajął żadnego stanowiska z uwagi na 
przedwczesność złożonego wniosku klubu (brak uchwalenia przez WZPN 
kwestionowanych przepisów), wykorzystanie środka prawnego przez 
zainteresowany klub (na etapie gromadzenia dokumentacji sprawy klub 
samodzielnie wywiódł skargę kasacyjną), podjęcia z urzędu decyzji przez 
właściwy organ związkowy (tj. Komisję Dyscyplinarną WZPN, Komisję Licencyjną), 
skierowanie sprawy oprócz do Rzecznika również do właściwego organu.
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inne

1.     Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN uczestniczył w pracach Komisji 
Statutowej przygotowującej nowelizację Statutu PZPN przyjętej podczas 
Walnego Zgromadzenia Delegatów 17 października 2019 roku.

2.   W dniach 8 marca i 29 października 2018 roku oraz 16 października 2019 roku, 
celem ujednolicenia orzecznictwa dyscyplinarnego i omówienia bieżących 
problemów, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego zorganizował spotkania  
z Rzecznikiem Dyscyplinarnym oraz z przewodniczącymi: Komisji Dyscypli-
narnej, Komisji Ligi i Najwyższej Komisji Odwoławczej. 

3.   Na wniosek Prezesa I Ligi Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN 
przygotował opinię na temat działacza piłkarskiego w rozumieniu Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN.

4.   Na wniosek jednego z WZPN celem rozwiązania sporu kompetencyjnego 
pomiędzy organem dyscyplinarnym a Komisją ds. Licencji Klubowych 
Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN zajął stanowisko wyjaśniające 
wątpliwości obu ww. organów związkowych.

5.   Na początku swojej kadencji Rzecznik zwrócił się do Przewodniczących Orga-
nów Dyscyplinarnych i Jurysdykcyjnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 
o wskazanie – zdaniem adresatów – wadliwie sformułowanych przepisów Re-
gulaminu Dyscyplinarnego lub dostrzeżonych w toku stosowania jego przepi-
sów wątpliwości interpretacyjnych, odnoszących się do konkretnych jedno-
stek redakcyjnych oraz występujących w nim luk prawnych.

Wspomniany wniosek spotkał się z szerokim odzewem, w reakcji na opisane pismo uzy-
skano bowiem obszerny materiał z propozycjami i sugestiami. Z tak zgromadzonego 
materiału w zespole powstałym z inicjatywy i pod przewodnictwem Rzecznika Ochro-
ny Prawa Związkowego PZPN, przygotowano zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym 
PZPN, które ostatecznie zostały uchwalone podczas posiedzenia Zarządu PZPN  
12 lipca 2019 roku.
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6.     W związku z odnotowanymi w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 licznymi przypadka-
mi związanymi z naruszeniem nietykalności cielesnej sędziów, ich znieważeniu lub znie-
sławieniu, niezależnie od szczebla rozgrywek, działając na wniosek Prezesa Polskiego 
Związku Piłki pismem z 18 października 2019 roku, zwrócono się o przesłanie informacji 
o zaistniałych w sezonie 2018/2019 incydentach związanych z opisanymi na wstę-
pie sytuacjami oraz o wydanych w tym zakresie przez Wydziały Dyscypliny działające  
w ramach Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej oraz Związkowe Komisje Odwoławcze ZPN 
orzeczeniach dyscyplinarnych. Powyższe pismo spotkało się z bardzo szerokim odzewem, 
gdyż ze wszystkich ZPN przesłano do Rzecznika ponad dwieście decyzji stanowiących 
istotny materiał porównawczy. 

7.    Odzwierciedleniem powyższych okoliczności była Uchwała Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej z 6 grudnia 2019 roku, która z tym dniem wprowadziła zmiany 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Powyższa nowelizacja objęła: art. 61 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN pt. „Wykluczenie w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej 
kartki”, gdzie wprowadzono nową treść § 2; art. 62 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN pt. „Usunięcie z ławki rezerwowych”, gdzie wprowadzono nową treść § 3 i art. 
72 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN pt. „Groźba lub przemoc”, gdzie wprowadzono 
nową treść § 1. Generalnie dotyczyła ona zaostrzenia przepisów. Rzecznik 
przygotował opinię dotycząca powyższej nowelizacji.

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego 
przygotował nowelizację Regulaminu 
Piłkarskiego Sądu Polubownego, przyjętą 
przez Zarząd PZPN 23 marca 2021.
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Komisja Techniczna, jako organ doradczy PZPN, ma za zadanie projektowanie strategii rozwoju 
piłki nożnej w Polsce, utrzymywanie wysokiego poziomu kształcenia trenerów,  opracowywanie  
i przedstawienie kierunków zmian w szkoleniu piłkarskim sprzyjającym podniesieniu poziomu polskiej 
piłki nożnej oraz opiekę zdrowotną nad zawodnikami reprezentacji narodowych.

W ramach Komisji Technicznej wchodzą następujące Zespoły: 

f    ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów, 

f   ds. Reprezentacji Narodowych,

f   Zespół Medyczny.

Komisja Techniczna oraz równocześnie ww. Zespoły zostały powołane 9 grudnia 2016 roku. 
Posiedzenia odbywały się zgodnie z Regulaminem Komisji Technicznej.

Główne działania Komisji Technicznej dotyczyły:

f   Udziału w opracowaniu kolejnych suplementów Narodowego Modelu 
Gry PZPN. Do wydania zostało przygotowanych sześć nowych su-
plementów NMG: NMG Gry zadaniowe, NMG Trening pozycyjny, NMG 
Trening formacyjny, NMG System 1-3-5-2, NMG Przygotowanie psy-
chologiczne i NMG 7 x 7. W 2021 roku planowane są trzy kolejne su-
plementy: NMG Piłka Nożna Kobiet, NMG Przygotowanie motoryczne, 
NMG Trening bramkarski.

f   Udziału w przygotowaniu programu „Certyfikacji akademii klubowych”, 
jednego z głównych projektu dotyczącego podniesienia jakości szkolenia 
oraz głównego narzędzia ewolucji jakości procesu szkolenia w klubach.

f   Udziału w przygotowywaniu, akceptacji merytorycznej oraz rekomen-
dacji do Zarządu dot. reorganizacji rozgrywek młodzieżowych PZPN  
w kat. U-15, U-17 i U-19.

Skład:

Sprawozdanie  
Komisji Technicznej

w  Stefan Majewski – Przewodniczący

w  Sławomir Kopczewski – Wiceprzewodniczący 

w  Marcin Dorna – Wiceprzewodniczący 

w  Bogdan Basałaj – Sekretarz 

w  Jacek Jaroszewski – Przewodniczący Zespołu Medycznego 

w  Dariusz Pasieka – Przewodniczący 
Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

w  Zbigniew Bartnik – Członek 

w  Adam Kaźmierczak – Członek 

w  Andrzej Juskowiak – Członek 

w  Krzysztof Paluszek – Członek 

w  Wojciech Kowalewski – Członek 

w  Leszek Cicirko – Członek 

w  Robert Śliwowski – Członek 

w  Remigiusz Rzepka – Członek 

w  Dariusz Gęsior – Członek 

w  Jacek Zieliński – Członek 

w  Marek Konieczny – Członek
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f   Przygotowania raportu z mistrzostw Europy U-21 w Polsce (2017) oraz 
MŚ U-20 w Polsce (2019).

f   Nadzoru merytorycznego nad przygotowaniem nowej zakładki „Tre-
ner” dostępnej na www.laczynaspilka.pl 

f   Nadzoru merytorycznego nad projektem zmian w systemie 
rozgrywek piłki nożnej kobiet wprowadzonych przed sezonem 
2019/2020.

f   Nadzoru merytorycznego nad wprowadzaniem programu Certyfikacji 
Szkółek Piłkarskich.

f   Rekomendowaniu zwiększenia kolejnych wymagań licencyjnych 
dla klubów w Podręczniku Licencyjnym (dot: trenerów z Elite Youth  
i Goalkeeper A).

f   Nadzoru merytorycznego nad wprowadzaniem programu Cer-
tyfikacji Szkółek Piłkarskich. Analizowanie, modyfikacje i akcep-
tacje: regulaminów, kryteriów, wytycznych do programów szko-
lenia w szkółkach oraz innych istotnych elementów Programu 
Certyfikacji.

f   Merytorycznego wsparcia – powołanego 1 stycznia 2019 roku 
– pracy Koordynatora Szkolenia Piłki Nożnej Kobiet PZPN nad projek-
tem zmian w systemie rozgrywek piłki nożnej kobiet, wprowadzonych 
przed sezonem 2019/2020. 

f   Analizowania szkolenia w piłce nożnej kobiet, opracowania środ-
ków, regulacji mających za zadanie ochronę zawodniczek, które są 
nadmiernie eksploatowane w różnego rodzaju rozgrywkach.  

f   Wskazania konieczności ubezpieczenia i leczenia piłkarek – reprezen-
tantek kraju od kat. U-15 do kadry seniorek.
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SPRAWoZDANIE  
ZESPoŁU  
DS. REPREZENTACJI 
NARoDoWyCH

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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W czasie tej kadencji w działaniach Zespołu brali udział także: Czesław Michniewicz, Jacek 
Magiera, Dariusz Dźwigała, Bartłomiej Zalewski i Przemysław Małecki.

Do zakresu zadań Zespołu ds. Reprezentacji Narodowych należy:

f   analiza systemów gry i metod pracy wszystkich reprezentacji 
Polski w piłce nożnej; 

f   analiza trendów rozwoju piłki nożnej w Polsce i na świecie po-
przez ocenę gry zespołów ligowych i reprezentacyjnych; 

f   opracowywanie systemu dokumentacji szkoleniowej zespołów 
reprezentacyjnych.

Główne działania Zespołu  
ds. Reprezentacji Narodowych dotyczyły:

1.  W aspekcie szkoleniowym:

f   standaryzacji analitycznej oceny pracy poszczególnych repre-
zentacji;

f   cyklicznej analizy ostatnich meczów reprezentacji młodzieżo-
wych;

f   cyklicznej analizy gry obronnej wszystkich reprezentacji mło-
dzieżowych i przestrzegania wytycznych dla podnoszenia ja-
kości gry;

f   przygotowania specjalnych jednostek treningowych dedy-
kowanych poprawie gry obronnej wszystkich reprezentacji  
w aspekcie indywidualnym, formacji i zespołu;

Skład:

Sprawozdanie Zespołu 
ds. Reprezentacji Narodowych

w  Stefan Majewski – Przewodniczący

w  Bogdan Basałaj – Wiceprzewodniczący

w  Maciej Stolarczyk – Członek

w  Miłosz Stępiński – Członek

w  Mariusz Rumak – Członek

w  Marcin Dorna – Członek

w  Dariusz Gęsior – Członek

w  Rafał Lasocki – Członek

w  Nina Patalon – Członek

w  Marcin Kasprowicz – Członek

w  Paulina Kawalec – Członek

w  Błażej Korczyński – Członek
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f   stworzenia w 2017 roku Informatycznego Systemu Obserwacji 
i Skautingu (ISOS). W ramach tego projektu wszyscy trenerzy, 
członkowie sztabów szkoleniowych poszczególnych reprezen-
tacji oraz pełnoetatowi i współpracujący skauci dokonują bez-
pośredniej obserwacji i selekcji najzdolniejszych zawodników 
w Polsce (we wszystkich reprezentacyjnych rocznikach). Do-
kumentacja pozwala na bieżący monitoring oraz profilowanie 
zawodników w różnych systemach gry; 

f   analizy oraz rozwoju pracy i współpracy głównych skautów ma-
kroregionalnych w procesie selekcji, również skautingu dla potrzeb 
reprezentacji kobiecych poprzez powołanie skautów makroregio-
nalnych dla dziewcząt (od 1 lipca 2019 roku) oraz skautów woje-
wódzkich (mężczyźni od 1 lipca 2019roku);

f   systemowego udziału trenerów reprezentacji Polski w projek-
tach szkoleniowych PZPN: AMO i LAMO, JAMO, ZAMO, WAMO, 
MAMO oraz w Talent Pro i Certyfikacji Szkółek, a także Szkoły 
Trenerów oraz innych projektów Grassroots;

f   analizy występów reprezentacji młodzieżowych w eliminacjach 
mistrzostw Europy, finałach mistrzostw Europy, MŚ U20.

f   przygotowania do wprowadzenia systemu gry 1-3-5-2 dla repre-
zentacji młodzieżowych;

f   analizy przyczyn obniżenia umiejętności przez zawodników w wie-
ku 17 a 19 lat;

f   decyzji o powołaniu oraz przygotowaniu programu Talent Pro – pro-
jektu szkoleniowego dla najbardziej utalentowanych zawodników  
w wieku pomiędzy 15-17 lat a także monitoringu ich rozwoju;
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f   pracy nad systemowym rozwojem piłki kobiecej, tworzenia stra-
tegii szkoleniowej przy współpracy z powołanym 1 stycznia 2019 
roku Koordynatorem Szkolenia Piłki Nożnej Kobiet.

2.   W aspekcie organizacyjnym:

f   profesjonalizacji planowania akcji szkoleniowych reprezentacji, 
przestrzegania wprowadzonej standaryzacji procesów organi-
zacyjnych w pracy zespołów reprezentacyjnych (uwzględnia-
jąc oficjalne terminy FIFA i uchwałę Zarządu PZPN);

f   doskonalenia standaryzacji procesów organizacyjnych w pracy 
zespołów reprezentacyjnych ze specjalnym uwzględnieniem roli 
trenerów analityków oraz trenerów przygotowania motorycznego;

f   aktualizacji stanu standardowego wyposażenia fizjoterapeutyczne-
go, pomocniczych środków treningowych oraz środków medycznych, 
które są niezbędne w procesie organizacyjno-szkoleniowym repre-
zentacji (nadążanie za standardami innych krajów europejskich);

f   konsekwentnego egzekwowania przestrzegania zasad organi-
zacji zgrupowań przedmeczowych oraz przestrzegania kryte-
riów doboru sztabu szkoleniowego;

f   przestrzegania procedur związkowych związanych z wypowie-
dziami medialnymi trenerów reprezentacji;

f   wdrożenia systemowych badań fizjologicznych we współpracy 
z placówką MSiT: Instytutem Sportu;

f   przestrzegania procedur w związku z wykorzystywaniem środ-
ków finansowych przekazywanych przez Ministerstwo Sportu;

f   udziału w tworzeniu Suplementów Narodowego Modelu Gry: 
Gry zadaniowe, Trening Pozycyjny, Trening Formacyjny, System 
1-3-5-2, Przygotowanie Psychologiczne;
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f   przygotowania Dziennika Reprezentanta – dziennik w wersji elektro-
nicznej (w niedalekiej perspektywie w aplikacji), w którym zawodni-
cy będą wprowadzać dane dotyczące treningu, obciążeń, wyników 
testów, monitorowania rozwoju oraz będącym narzędziem do ko-
munikacji z klubami i zawodnikiem;

f   udziału członków Zespołu w przygotowaniu pierwszego w histo-
rii polskiej piłki nożnej kursu skautingowego, który ma edukować 
w profesjonalny sposób osoby, które są zainteresowane ścieżką 
skautingową. Materiały obejmują podstawowe oraz rozszerzone 
informacje i wiedzę z wszystkich istotnych obszarów dotyczą-
cych pracy skauta zarówno na poziomie dziecięco-młodzieżo-
wym, jak i seniorskim. Zostały stworzone trzy poziomy edukacji: 
Skaut B, Skaut A i Skaut Pro. Uruchomienie programu poprzez 
platformę e-learningową  jest planowane w II połowie 2021 roku.

f   udziału w stworzeniu pierwszego autorskiego programu graficz-
nego PZPN Trening Pro. To narzędzie, które pomaga szkoleniow-
com tworzyć bieżące treningi oraz archiwizować swoją pracę. 
Jest dostępne do bezpłatnego pobrania na stronach interneto-
wych federacji.

W czasie kadencji w działaniach Zespołu 
brali udział także: Czesław Michniewicz, 
Jacek Magiera, Dariusz Dźwigała, 
Bartłomiej Zalewski i Przemysław Małecki.
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SPRAWoZDANIE  
ZESPoŁU  
MEDyCZNEGo

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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SPRAWoZDANIE  
ZESPoŁU  
MEDyCZNEGo
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W czasie tej kadencji w działaniach Zespołu brali udział także: Maciej Tabiszewski, Karol 
Seliga, Rafał Hejna i Bogusław Kobyliński.

Do zakresu zadań Zespołu Medycznego należy:

f   prowadzenie działalności dydaktycznej oraz praktyczne wdra-
żanie wiedzy medycznej i nowości medycznych do praktyki le-
karzy i fizjoterapeutów pracujących z zawodnikami; 

f   koordynacja spraw związanych ze zwalczaniem dopingu 
w sporcie, polegających w szczególności na: organizacji  i pro-
wadzeniu  szkoleń dla lekarzy klubowych,  zawodników w klu-
bach Ekstraklasy, I i II ligi, jak również wszystkich reprezentacji 
narodowych w zakresie programów antydopingowych;

f   koordynacja i nadzór nad procesem licencjonowania lekarzy 
pracujących w klubach, w szczególności Ekstraklasy, I i II ligi 
oraz wszystkich reprezentacjach narodowych.

Główne działania Zespołu Medycznego dotyczyły:

f   wprowadzenia od 1 czerwca 2016 roku w procesie przyznawa-
nia Licencji Lekarskich PZPN systemu PZPN 24 polegającego 
na elektronicznym rejestrowaniu się; 

f   aktualizacji standaryzacji z dziedziny żywienia i zastosowania su-
plementów wdrożonej w 2013 roku. Opierając się na najnowszych 
badaniach i zdobytym doświadczeniu w pracy z reprezentantami, 
1 września 2017 roku wprowadzona została aktualizacja procedury;

f   koordynowania procesu licencjonowania lekarzy pracujących 
w klubach, w szczególności Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezen-
tacjach narodowych. Cykliczne wznawianie licencji należy do 
głównych zadań Zespołu;

Skład:

Sprawozdanie 
Zespołu Medycznego

w  Jacek Jaroszewski – Przewodniczący

w  Andrzej Pokrywka – Wiceprzewodniczący

w  Karol Tondera – Sekretarz

w  Grzegorz Biegański – Członek

w  Krzysztof Pawlaczyk – Członek

w  Stanisław Piłkowski – Członek

w  Wojciech Zep – Członek

w  Maciej Kostewicz – Członek

w  Monika Grygorowicz – Członek

w  Mateusz Olejnik – Członek

w  Jacek Worobiec – Członek 

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-202180 



f   prac nad unowocześnieniem Centralnego Rejestru Urazów i Cho-
rób obsługiwanego przez system Extranet. Systemowe zgłasza-
nie urazów przez lekarzy klubowych w unowocześnionej formie 
pozwoli na dokładniejsze monitorowanie odnoszonych kontuzji 
przez zawodników Ekstraklasy, I i II ligi;

f   organizowania raz w roku Konferencji Medyczno-Sportowych 
PZPN dla lekarzy Ekstraklasy, I i II ligi oraz fizjoterapeutów. Spot-
kania miały zawsze trzy moduły: ogólnomedyczny, ortopedyczny 
i fizjoterapeutyczny. Na każdej konferencji zapewniano udział wy-
bitnych specjalistów;

f   w okresie sprawozdawczym członkowie Zespołu współpracowali 
i utrzymywali stały kontakt z Komisjami Medycznymi FIFA i UEFA 
oraz brali czynny udział w spotkaniach konferencyjnych z zakresu 
medycyny sportowej oraz innych specjalizacji;

f   opracowania i wprowadzenia przez Zespół w 2020 r. regulacji 
i zasad mających olbrzymi wpływ na funkcjonowanie piłki pro-
fesjonalnej w okresie panującej pandemii. Zostały opracowane 
procedury powrotu do rozgrywek ligowych (ESA, I Liga, II Liga), 
organizacji meczów reprezentacji narodowych i organizacji kur-
sów w Szkole Trenerów podczas pandemii. Powstały specjal-
ne protokoły i procedury nazwane: „Protokoły Postępowania  
COVID-19 PZPN”. Na podstawie tych zasad zostały wznowione  
i zakończone rozgrywki w sezonie 2019/2020 oraz kontynuowa-
ne wg. ww. protokołów w następnym sezonie. 
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SPRAWoZDANIE  
ZESPoŁU DS. KSZTAŁCENIA  
I LICENCJoNoWANIA  
TRENERÓW

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Do zakresu zadań Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów należy w szczególności pro-
gramowanie procesu kształcenia oraz dokształcania trenerów, realizowanie systemu licencjonowania 
trenerów na terenie kraju oraz nadzór programowy nad pracą i działalnością Szkoły Trenerów PZPN.

Główne działania Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów:

f   Kształcenia, dokształcania i licencjonowania trenerów.

f   Aktualizowania i unowocześniania programów kształcenia tre-
nerów na poszczególne licencje UEFA zgodnie z obowiązującą 
Konwencją Trenerską UEFA – Edycja 2020.

f   Akcentowania jakości oraz aktywnego zaangażowania kursantów 
jako jednego z głównych elementów edukacji trenerskich. Takie 
działania mają przyczynić się w kilkuletniej perspektywie do podnie-
sienia poziomu szkolenia piłkarskiego w Polsce, a w szczególności 
stworzenia mechanizmów powodujących konieczność permanen-
tnego dokształcania się trenerów jako obowiązku przy uzyskaniu 
przedłużenia licencji trenerskiej. Usprawniono system hospitacji 
kursów (niezapowiedziane wizyty) oraz podwyższono standardy i 
formułę egzaminów wstępnych oraz końcowych kursów.

f   Przygotowania dwóch nowych uchwał, które wyznaczają nowe 
wysokie standardy procesów organizacji kształcenia trenerów:

Uchwała nr IV/63 z 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji 
trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej 
w Polsce, Uchwała Zarządu PZPN VI/115 z 24 czerwca 2014 roku  Zarządu PZPN w sprawie licencji 
trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi 
Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet.

Uchwała nr V/75 z 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organi-
zacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA 
oraz Karty Grassroots UEFA, Uchwała nr XII/189 z 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej.

Skład:

Sprawozdanie Zespołu ds. Kształcenia 
i Licencjonowania Trenerów

w  Dariusz Pasieka – Przewodniczący 

w  Paweł Janas – Wiceprzewodniczący 

w  Jarosław Bryś – Sekretarz 

w  Paweł Podgórski – Członek 

w  Marcin Sasal – Członek 

w  Roman Firlus – Członek 

w  Maciej Huzarski – Członek 

w  Paweł Grycman – Członek 

w  Paweł Wójcik – Członek 

w  Andrzej Dawidziuk – Członek 

w  Piotr Grzelak – Członek
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Przygotowanie regulacji umożliwiających uznanie kompetencji trenerskich dla trenerów po-
siadających dyplom trenera I Klasy, II Klasy oraz Klasy Mistrzowskiej – Uchwała nr V/89 z 25 
maja 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia zasad ubiegania 
się o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich dla absolwentów wyższych uczelni 
posiadających mistrzowską, I lub II klasę trenerską.

f   Pracy nad nowymi uchwałami zgodnymi z ideą nowoczesnego kształ-
cenia trenerów w realnych warunkach oraz obecnymi wymogami w 
piłce nożnej oraz z wytycznymi Konwencji Trenerskiej UEFA – edycja  
2020.

f   Dalszego uszczelniania systemu wydawania licencji poprzez 
szczegółową weryfikację dokumentów oraz politykę informa-
cyjną (e-maile i SMS przypominające o wygasaniu licencji), co 
skutkuje małą liczbą nieprzyznawanych licencji oraz bardzo 
małą liczbą licencji wydawanych w trybie nadzwyczajnym.

f   Cyklicznej organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej PZPN dla 
trenerów UEFA PRO i UEFA A (coroczna Konferencja na 1500 trenerów).

f   Nadzoru nad konferencjami w WZPN oraz weryfikacji konferencji 
przeprowadzanych przez zewnętrzne ośrodki spoza struktur PZPN.

f   Zwiększenia nacisku na dalszy rozwój trenerów edukatorów i 
podniesienia ich poziomu w  szczególności w umiejętnościach 
przekazywanie wiedzy.

f   Przygotowania oraz ciągłej ewaluacji programu oraz prezenta-
cji na kurs Grassroots C, UEFA B oraz UEFA A.

f   Przygotowania programu pierwszego kursu ukierunkowanego 
na szkolenie trenerów bramkarzy  Goalkeeper B, a następnie 
uzyskania rekomendacji UEFA (zmiana nazwy kursu na UEFA 
Goalkeeper B) oraz jego dalszej ewaluacji.

f   Wdrożenia i systematycznego usprawniania informatycznego sy-
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stemu hospitacji kursów organizowanych przez Wojewódzkie ZPN.

f   Realizacji i dalszego rozwoju na kursie UEFA PRO programu mentorskiego.

f   Wdrożenia na kursach UEFA B oraz UEFA A koncepcji pracy 
w tzw. realnych warunkach (Reality Based Learning) oraz spotkań 
mikrogrup w klubach uczestników kursów. Ta metoda opiera się na 
zbieraniu doświadczeń podczas pracy kursantów z własnym zespołem 
oraz analizowaniu treningów przez pozostałych uczestników mikrogrup 
pod nadzorem trenera edukatora. Ponadto są obowiązkowe wyjazdy na 
staże trenerskie oraz wizyty uczestników kursu w klubach piłkarskich;

f   Wprowadzenia obowiązku odbywania wizyt w zagranicznych 
wiodących Akademiach Klubowych dla uczestników kursu 
UEFA Elite Youth A; 

f   Wdrożenia projektu 16 Wojewódzkich Koordynatorów Kształ-
cenia i Licencjonowania Trenerów, będących odpowiedzialnymi 
za przebieg kształcenia w swoich województwach;

f   W czasie pandemii COVID-19 Szkoła Trenerów PZPN organizo-
wała sesje stacjonarne zgodnie z zaleceniami Zespołu Medycz-
nego PZPN  i „Protokołu Postępowania PZPN COVID-19”.

f   Regularnego udziału członków komisji w organizowanych cyklicz-
nie przez UEFA meetingach informacyjnych dotyczących kształ-
cenia trenerów UEFA C oraz przygotowania motorycznego.

W okresie 2016-2021 w Szkole Trenerów PZPN zorganizowano kursy: 

f   UEFA PRO – 4 (w tym jeden rozpoczęty) 

f   UEFA ELiTE YOUTH – 9 (w tym jeden rozpoczęty)

f   ZiNTEGROWANY KURS UEFA B+A (dawny UEFA A Wyr.) – 1 

f   UEFA Goalkeeper A – 2
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f   Goalkeeper B – 2

f   UEFA Goalkeeper B – 1

f   UEFA B+A (dla byłych profesjonalnych piłkarzy) – 1 

f   UEFA B wraz z DFB – 2 

f   Kurs Edukatorów PZPN – 4

ZKiLT stwierdza ogromne zainteresowanie kursami każdego poziomu w Szkole Trenerów. 
Odnosimy wrażenie, że polscy trenerzy mają ogromną potrzebę podnoszenia wiedzy oraz 
dalszego osobistego rozwoju.

W okresie 2016-2021  zostały przeprowadzone w WZPN kursy: 

f   UEFA A –  85 

f   UEFA B i A Zintegrowany – 41 

f   UEFA B – 121

f   UEFA B Wyrównawczy – 100 

f   UEFA C – 48

f   Grass C – 301

f   Grass D – 20

f   Futsal C – 4

f   UEFA Futsal B – 1

f   Organizacja konferencji trenerskich dedykowanych trenerom futsalu 
oraz piłki plażowej.

f   Opracowanie programu kursu Futsal C oraz nadzór nad organizacją 
kursu UEFA Futsal B.
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Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich to innowacyjny projekt mający za 
zadanie podniesienie jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich na terenie całej Polski. 
Obecnie PZPN prowadzi Cykl I, gdzie zostało przyznanych 694 Certyfikatów, oraz Cykl 
II z 36 Certyfikatami.

Ideą programu jest wyznaczanie standardów  
pracy z młodymi zawodnikami, pomoc  
w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. 

Jednym z najważniejszych celów jest rozszerzenie dostępu do nowoczesnego treningu, 
dotarcie do jak najmłodszych kategorii wiekowych (6-13 lat) z profesjonalnym 
szkoleniem. Takim, w którym już w tym wieku będą stosowane właściwe metody, 
nawyki piłkarskie oraz budowane cechy przyszłego profesjonalnego piłkarza. 
Przyznanie danemu podmiotowi Certyfikatu PZPN na jednym z trzech poziomów 
(złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego wielu 
kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. 

Niezwykle ważną rolę w procesach związanych z realizacją Programu Certyfikacji 
Polskiego Związku Piłki Nożnej odgrywają Organy PZPN ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich, czyli: Komisja Weryfikacyjna ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich 
(organ I instancji, dalej: „Komisja Weryfikacyjna”) oraz Komisja Odwoławcza ds. Certyfikacji 
PZPN dla Szkółek Piłkarskich (organ odwoławczy, dalej: „Komisja Odwoławcza”). 

Zostały one wraz ze swoimi członkami powołane przez Zarząd PZPN uchwałą z 15 czerwca 
2019 roku. 

Decyzje podejmowane przez Organy ds. Certyfikacji odnoszą się do dwóch obszarów:

1.    Nadawania certyfikatów podmiotom, które ubiegają się o nie na kolejne Cykle 
Programu;

Sprawozdanie Komisji Weryfikacyjnej 
ds. Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

Skład:
w  Bogdan Basałaj – Przewodniczący

w  Marcin Dorna – Wiceprzewodniczący

w  Bartłomiej Zalewski – Wiceprzewodniczący

w  Michał Libich, Dariusz Gęsior, Andrzej Dawidziuk, 
Łukasz Chmielewski, Paulina Kawalec, 
Dariusz Siekliński, Robert Jończyk, Leszek Cicirko, 
Mirosław Kalita, Jakub Dębiec, Piotr Wrześniak, 
Mariusz Jop, Marek Safanów, Paweł Kozub – Członkowie

w  Leszek Dulat (Dolnośląski ZPN)

w  Damian Stodolny (Kujawsko-Pomorski ZPN)

w  Jerzy Bojko (Lubelski ZPN)

w  Mirosław Kędziora (Lubuski ZPN)

w  Piotr Grzelak (Łódzki ZPN)

w  Artur Krzeszowiak (Małopolski ZPN)

w  Robert Ochman (Mazowiecki ZPN)

w  Natalia Różańska (Opolski ZPN)

w  Sławomir Ferenc (Podkarpacki ZPN)

w  Artur Woroniecki (Podlaski ZPN)

w  Tomasz Bocheński (Pomorski ZPN)

w  Sławomir Sołtysik (Śląski ZPN)

w  Mariusz Słabiak (Świętokrzyski ZPN)

w  Marcin Przybyliński (Warmińsko-Mazurski ZPN)

w  Paweł Kutynia (Wielkopolski ZPN)

w  Jakub Cymerman (Zachodniopomorski ZPN)
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f   Cykl I: 02-29.11.2019 (okres posiedzeń Komisji);

f   Cykl II: 16.12.2020 – 08.01.2021 (okres posiedzeń Komisji).

2.     Odbierania certyfikatów podmiotom, które nie respektowały regulaminu, 
kryteriów Programu, lub też ich praca szkoleniowa oceniona została negatywnie.  

W okresie od 29 listopada 2019 roku do 22 kwietnia 2021 roku 
Komisja Weryfikacyjna rozstrzygnęła 1541 spraw. Z tego:

f    969 dotyczyło nadania/odmowy nadania certyfikatów na 
Cykl I Programu (687 z nich zostało rekomendowanych pozy-
tywnie, 282 uzyskało rekomendację negatywną);

f    58 dotyczyło nadania/odmowy nadania certyfikatów na Cykl 
II Programu (36 z nich zostało zarekomendowanych pozytyw-
nie, 22 otrzymało rekomendację negatywną);

f    572 dotyczyło odebrania certyfikatów, spośród których 
w 109 (19%) przypadkach zastosowano procedurę naprawczą, 
która dla 57 szkółek zakończyła się ostatecznie utrzymaniem 
Certyfikatu.

Finalnie Komisja Weryfikacyjna w sprawie o odebranie Certyfikatów wydała następujące 
decyzje:   

f    210 (37%) zakończyło się umorzeniem sprawy; 

f    362 (63%) zakończyło się decyzją o odebraniu certyfikatu. 
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W okresie od 29 listopada 2019 roku do 22 kwietnia 2021 roku Komisja Odwoławcza 
rozstrzygnęła 229 spraw. Z tego:

f    96 dotyczyło odwołania od decyzji Komisji Weryfikacyjnej 
dotyczącej odmowy nadania certyfikatów na Cykl I Programu 
(7 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie, 89 uzyskało 
rekomendację negatywną);

f    4 dotyczyły odwołania od decyzji Komisji Weryfikacyjnej 
dotyczącej odmowy nadania certyfikatów na Cykl II Programu 
(wszystkie otrzymały rekomendację negatywną);

f    129 dotyczyło odebrania certyfikatów (21 z nich zakończyło 
się umorzeniem sprawy, 101 odebraniem certyfikatu, a 7 spraw 
pozostało bez rozpoznania, z uwagi na wadliwość odwołania).

Skład:

Sprawozdanie Komisji Odwoławczej
ds. Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

w  Stefan Majewski – Przewodniczący

w  Piotr Burlikowski – Wiceprzewodniczący

w  Rafał Lasocki – Wiceprzewodniczący

w  Robert Śliwowski, Bartosz Dolański, Paweł Grycman, 
Arkadiusz Miedza, Nina Patalon, Kamil Syroka, 
Tomasz Borkowski, Robert Bednarek, Ryszard Robakiewicz, 
Marcin Włodarski, Paweł Wypij, Miłosz Stępiński, 
Tomasz Buraczewski – Członkowie

w  Grzegorz Bobiński (Dolnośląski ZPN)

w  Jacek Bojarowski (Kujawsko-Pomorski ZPN)

w  Krzysztof Sobieszczuk (Lubelski ZPN)

w  Stanisław Gęsior (Lubuski ZPN)

w  Damian Gamus (Łódzki ZPN)

w  Marek Kusto (Małopolski ZPN)

w  Artur Kolator (Mazowiecki ZPN)

w  Filip Sikorski (Opolski ZPN)

w  Krzysztof Buba (Podkarpacki ZPN)

w  Michał Tochwin (Podlaski ZPN)

w  Błażej Jenek (Pomorski ZPN)

w  Damian Galeja (Śląski ZPN)

w  Robert Kozieł (Świętokrzyski ZPN)

w  Marek Szter (Warmińsko-Mazurski ZPN)

w  Maciej Chłodnicki (Wielkopolski ZPN)

w  Jacek Siebert (Zachodniopomorski ZPN)
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SPRAWoZDANIE  
KoMISJI DS. RoZGRyWEK 
I PIŁKARSTWA 
PRoFESJoNALNEGo

ZA oKRES oD 2016 Do 2021

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-202196 



97Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2021



Skład:
w  Marcin Stefański – Przewodniczący

w Łukasz Wachowski – Wiceprzewodniczący

w Piotr Bielecki – Sekretarz

w Tomasz Bałdys – Członek

w Daniel Gołda – Członek

w Marek Jankowski – Członek

w Zbigniew Prejs – Członek

w Wiesław Sopyła – Członek

w Jacek Siebert – Członek

w Bartłomiej Jaskot – Członek

w Sławomir Pietrzyk – Członek

w Zdzisław Sarnicki – Członek

Przewodniczący Komisji został powołany przez Zarząd PZPN 9 listopada 2016 roku, a pozo-
stali członkowie 9 grudnia 2016 roku. W swojej działalności Komisja opiera się na regulami-
nie przyjętym przez Zarząd PZPN Uchwałą nr II/44 z 29 listopada 2016 roku.

Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego jest organem doradczym Zarządu Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej, powołanym do realizacji zadań w zakresie prowadzenia rozgry-
wek I i II ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Pucharu Polski, piłki nożnej kobiet szczebla centralnego 
oraz futsalu szczebla centralnego, sprawowania nadzoru nad rozgrywkami prowadzonymi 
przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, udziału, wspólnie z innymi komórkami organizacyj-
nymi PZPN, w opracowaniu systemów rozgrywek piłkarskich wszystkich szczebli, przepisów 
dotyczących organizacji rozgrywek, statusu piłkarza oraz zmiany barw klubowych.

W bieżącej kadencji rozwijany był tryb podejmowania decyzji przez Komisję polegający na roz-
patrywaniu spraw i przeprowadzaniu głosowań drogą obiegową z wykorzystaniem poczty elek-
tronicznej. Wszystkie decyzje Komisji zapadły w tym trybie, co w praktyce przełożyło się na 
znaczące skrócenie okresu wymaganego na podjęcie decyzji do nie więcej niż 7 dni, licząc od 
wpłynięcia wniosku danego klubu bądź, w przypadku weryfikacji zawodów, od dnia rozegrania 
meczu.
 
Komisja podjęła 64 decyzje, w tym:  

f   Rozpatrzenie odwołania od decyzji podjętych w I instancji przez 
organy Związków Piłki Nożnej – 3.

f   Rozpatrzenie odwołania od decyzji podjętych w I instancji przez 
Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN – 2.

f  Weryfikacja zawodów jako walkower – 40.

f  Weryfikacja zawodów jako obustronny walkower – 1.

f   Weryfikacja meczów zgodnie z wynikiem uzyskanym na boisku 
lub wyznaczenie nowego terminu zawodów – 7.

Sprawozdanie Komisji ds. Rozgrywek 
i Piłkarstwa Profesjonalnego
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f  Rozpatrzenie protestów w sprawie meczów – 10.

f   Sprawy z zakresu statusu zawodników i przynależności 
klubowej – 1.

Dodatkowo Komisja:

f   współpracowała z Departamentem Rozgrywek Krajowych 
PZPN (aktualnie Departamentem Piłkarstwa Profesjonalnego 
PZPN) w zakresie bieżących spraw dot. rozgrywek prowadzo-
nych bezpośrednio przez PZPN;

f   opiniowała projekty regulaminów i terminarzy rozgrywek;

f   opiniowała projekty zmian w przepisach związkowych z zakre-
su rozgrywek oraz statusu i zmiany przynależności klubowej 
zawodników.

W 2020 roku Komisja skupiła się na uregulowaniu spraw dot. możliwości dokończenia rozgry-
wek przerwanych wskutek ogłoszenia stanu epidemii na terytorium Polski oraz wynikających 
z tego konsekwencji dla organizacji rozgrywek w sezonie 2020/2021. Wraz z Departamen-
tem Rozgrywek Krajowych PZPN (aktualnie Departamentem Piłkarstwa Profesjonalnego 
PZPN) uczestniczyła w procesie dostosowania przepisów związkowych do nadzwyczajnej 
sytuacji, czego efektem były odpowiednie uchwały przyjmowane przez Zarząd PZPN i Ko-
misję ds. Nagłych PZPN.

W okresie sprawozdawczym w pracach Komisji uczestniczył również Dariusz Mazur (jako członek).

W ramach Komisji funkcjonują 2 Zespoły:

f  Zespół ds. ustalania Ekwiwalentu;

f  Zespół ds. Statusu Piłkarzy.
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Ad 1. Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu

Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu jest komórką organizacyjną Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN powołaną do ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.

Skład:

f  Konrad Buczkowski – Przewodniczący

f  Tomasz Kacprzycki – Członek

f  Marcin Król – Członek

f  Konrad Krzyszkowski – Członek

f  Marek Dolata – Członek

Podstawową formą podejmowania decyzji był tryb obiegowy, co pozwoliło na skrócenie okresu ich 
wydawania, jednak bez wpływu na merytoryczne wyjaśnienie wszystkich okoliczności niezbęd-
nych do określenia ekwiwalentu za wyszkolenie. W całym okresie sprawozdawczym wymagana 
była organizacja jedynie trzech tradycyjnych posiedzeń, celem wysłuchania stron i uzyskania wy-
maganych informacji bezpośrednio od przedstawicieli klubów i zawodników.

Ogółem rozpatrzone zostały 83 wnioski klubów o ustalenie ekwiwalentu za wyszkolenie 
zawodnika. Wysokość ustalonego ekwiwalentu wahała się od 100 do 64.000 zł.

Zauważalny jest spadek liczby wniosków o ustalenie ekwiwalentu za wyszkolenie zawodni-
ków w porównaniu do poprzedniej kadencji. Wynika to przede wszystkim z dokonanej refor-
my systemu wyliczania ekwiwalentu, przyjmującej nowe zasady, oparte na obiektywnych 
przesłankach warunkujących jego wysokość. W praktyce umożliwia to dokonanie samo-
dzielnego wyliczenia ekwiwalentu przez zainteresowane kluby, co dodatkowo ułatwia opra-
cowany przez PZPN i udostępniony klubom dedykowany kalkulator.

Ad 2. Zespół ds. Statusu Piłkarzy

Zespół ds. Statusu Piłkarzy jest komórką organizacyjną Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN powołaną do opiniowania zagadnień związanych z funkcjonowaniem 
piłkarstwa profesjonalnego.  
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Posiedzenia Zespołu organizowane są doraźnie, po wpłynięciu do niego materiałów 
przekazywanych przez inne Komisje/Zespoły PZPN lub z własnej inicjatywy 
członków, wskazujących bieżące problemy, które aktualnie winny być przedmiotem 
rozważań. 

W skład Zespołu wchodzą:

f  Jakub Tabisz – Przewodniczący   

f  Tomasz Brzozowski – Członek

f  Andrzej Mroziński – Członek

f  Adrian Rudawski – Członek

f  Marek Świtoń – Członek

W swojej działalności Zespół skupia się nad kwestiami dot. szeroko pojętych relacji pomię-
dzy klubami a zawodnikami profesjonalnymi, jak również pomiędzy klubami, zawodnikami  
a pośrednikami transakcyjnymi. 

Zespół pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Współpracuje z innymi organami związkowy-
mi, w tym z Komisją ds. Dialogu Społecznego, w zakresie formułowania zasad i przepisów 
regulujących funkcjonowanie szeroko rozumianego piłkarstwa profesjonalnego w Polsce. 

W okresie sprawozdawczym Zespół kontynuował działania na rzecz uregulowania spraw 
z zakresu ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników oraz stosunków pomiędzy klubami 
a zawodnikami profesjonalnymi. Nie pomijał również zagadnień dot. rozwoju piłkarstwa 
amatorskiego, przede wszystkim udziału zawodników amatorów w rozgrywkach 
seniorów.

Do spraw wymagających głębokiej analizy oraz szerokich konsultacji z organami związ-
kowymi zaliczono m.in. uregulowanie kwestii minimalnego wynagrodzenia zawodników 
profesjonalnych oraz unifikację zasad udziału w rozgrywkach seniorów zawodników pro-
fesjonalnych i amatorów oraz uregulowania roli umów stypendialnych w systemie zmiany/
określania przynależności klubowej zawodników. 
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Skład:
w  Zbigniew Bartnik – Przewodniczący

w  Monika Grygorowicz – Wiceprzewodnicząca

w  Marek Anglart – Sekretarz

w  Marek Maleszewski – Członek

w  Janusz Matusiak – Członek

w  Jerzy Gawarkiewicz – Członek

w  Józef Grząba – Członek

w  Maciej Buryta – Członek

w  Arkadiusz Studniarek – Członek

w  Dariusz Widelak – Członek

w  Wojciech Drożdż – Członek

w  Artur Krzeszowiak – Członek (od 2020 r.)

w  Małgorzata Mierzejewska – Członek (od 2020 r.)

Realizując strategię rozwoju piłkarstwa kobiecego, jak też inne zadania statutowe, spośród wielu po-
dejmowanych przez Komisję w latach 2016-2020 projektów, w porządku chronologicznym należy 
wyróżnić: 

f    wprowadzono program FIFA Women’s Football Development – „From 
schools to women’s league”; 

f    wprowadzono do kalendarza KPK rozgrywki szkolne w 16 Woje-
wódzkich ZPN oraz półfinały i finał w ramach kampanii Live Your 
Goals – jesienią 2016 roku w 16 Wojewódzkich ZPN po raz pierw-
szy rozegrano turnieje szkolne dziewcząt dla klas I-III szkoły pod-
stawowej. W projekcie wzięło udział 80 szkół oraz prawie 1000 
piłkarek;

f    rozegrano pilotażową edycję Makroregionalnej Ligi Juniorek Młod-
szych w sezonie 2016/2017, realizując założenia projektu UEFA 
Women’s Football Development Programme; 

f    zrealizowano wyjazd na szkolenie UEFA – Study Group w Anglii, 
odbył się on w okresie 18-21 czerwca 2018 roku, dla grupy trene-
rów, w tym wyróżniających się szkoleniowców z Ekstraligi; 

f    uruchomiono rozgrywki turniejowe w kategorii Orliczek (U-11), 
począwszy od rundy jesiennej 2018/2019 w WZPN, we wsparciu fi-
nansowym z budżetu KPK.

1 stycznia 2019 roku PZPN podjął ważną decyzję dającą impuls dla rozwoju piłki nożnej kobiet – powołał 
koordynatora szkolenia w piłce nożnej kobiet w osobie Niny Patalon, wówczas trenerki reprezentacji U-19.

Kolejne istotne decyzje dla piłkarstwa kobiecego zapadły 23 maja 2019 roku – Zarząd Polskiego 
Związku Piłki Nożnej przyjął uchwałę zatwierdzającą projekt reorganizacji systemu kobiecych 
rozgrywek seniorskich i  młodzieżowych wraz z  planem rozwoju projektów dedykowanych 
piłkarstwu kobiecemu. Decyzje zapadły po wcześniejszych konsultacjach w gronie Członków 
Komisji i konsultacjach z przedstawicielami klubów.

Począwszy od sezonu 2019/2020, reorganizacja rozgrywek objęła następujące zmiany: 

Sprawozdanie Komisji  
ds. Piłkarstwa Kobiecego
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1. Rozgrywki ligowe i pucharowe

f     od sezonu 2019/2020 w Ekstralidze kobiet nastąpiło zmniejszenie licz-
by kolejek z 27 do 22, przy jednoczesnej rozbudowie i uatrakcyjnieniu 
rozgrywek Pucharu Polski kobiet – m.in. znacznie wzrosły nagrody dla 
drużyn, które zajmą miejsca na podium w walce o tytuł mistrza Polski:

f   Mistrz Polski – 200.000 zł

f   Wicemistrz Polski – 100.000 zł 

f   Drugi Wicemistrz Polski, zdobywca 3. miejsca – 50.000 zł

f    już od sezonu 2019/2020 nastąpił duży wzrost nagród finanso-
wych w rozgrywkach o Puchar Polski kobiet, za wygranie kolej-
nych etapów, począwszy od zwycięstwa w PP na poziomie WZPN, 
do drużyn grających w finale. Zwycięzca otrzymuje – 400.000 zł.  
Finalista – 100.000 zł. Łączna pula nagród dla uczestników  
to 1.000.000 zł.

2. Klubowe rozgrywki młodzieżowe

f    w miejsce funkcjonującej dotychczas tylko w rundzie wiosennej Ma-
kroregionalnej Ligi Juniorek Młodszych U-16 uruchomiona została 
Centralna Ligi Juniorek U-17, w której zespoły na poziomie krajowym 
rywalizują przez cały sezon. Z kolei na podobnych zasadach jak do-
tychczasowa MLJM U-16, funkcjonuje Centralna Liga Juniorek U-15.

Kluby rywalizujące w CLJ U-17 wspierane są z PZPN dofinansowaniem w łącznej wysokości 
100.000 zł na sezon, natomiast uczestnicy CLJ U-15 uzyskują dotację w kwocie 10.000 na 
rundę rozgrywkową. Mistrz CLJ U-17 otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 50.000 zł, 
wicemistrz – 20.000 zł, a zespoły z miejsc 3 i 4 otrzymują po 5.000 zł. Zwycięzca CLJ U-15 
uzyskuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł, a wicemistrz – 5.000 zł.
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3. Reprezentacje wojewódzkie

f    o awans do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zamiast reprezentacji 
WZPN do lat 16, rywalizują reprezentacje-kadry WZPN U-15. Zawody 
odbywać się będą w makroregionalnych turniejach (2 turnieje jesienią 
i 2 turnieje wiosną) – WZPN, których reprezentacje U-15 zakwalifikują 
się do OOM, otrzymują dodatkowe wsparcie w kwocie po 5.000 zł.

f    WZPN powinny prowadzić reprezentacje WZPN U-14 mające 
charakter selekcyjny i niebiorące udziału w rozgrywkach.

Ponadto ujednolicono zasady gry dziewcząt w rozgrywkach chłopców – Uchwała nr IX/140 
z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną, po zmianach 14 sierpnia 2019 roku.

W celu zwiększenia promocji piłkarstwa kobiecego i stałego propagowania dyscypliny 
wzmożona została strategia komunikacyjna i marketingowa:

EKSTRALiGA

f   transmisja jednego meczu z każdej kolejki Ekstraligi kobiet na platformie 
ŁączyNasPiłka.pl;  pełny branding meczów transmitowanych; – ścianka 
konferencyjna, baner centralny i naszywki na rękaw w koszulce zawodni-
czek dla każdego klubu. 

PUCHAR POLSKi

f    transmisja finału Pucharu Polski w ogólnopolskiej telewizji; pełny bran-
ding finału.

REPREZENTACJA SENiOREK

f    transmisja meczów eliminacyjnych reprezentacji kobiet 
w ogólnopolskiej telewizji; pełny branding meczów.
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CLJ U-17

f    baner centralny i naszywki na rękaw w koszulce meczowej za-
wodniczek dla każdego klubu; 

f    pełny branding meczu finałowego.

Zgodnie z postanowieniami przywołanej Uchwały Zarządu PZPN z 23 maja 2019 roku, 
oprócz reorganizacji rozgrywek, od sezonu 2019/2020 wprowadzono następujące 
programy rozwoju piłkarstwa kobiecego:

1.   Projekt TALENT PRO 

Od rundy jesiennej sezonu 2019/2020 nie są prowadzone rozgrywki reprezentacji WZPN juniorek 
młodszych U-16. W ich miejsce uruchomione zostały konsultacje Talent PRO dla najzdolniejszych 
piłkarek w makroregionie pod nadzorem PZPN. Projekt obejmuje również wizyty w klubach.

2.     Program premiowania klubów za udział zawodniczek w zgrupowaniach reprezentacji 
Polski 

Beneficjentami programu są polskie kluby, które otrzymują premie finansowe za powołanie 
ich zawodniczki do reprezentacji Polski A, U-19, U-17 oraz U-15. W ramach przedsięwzięcia, 
pomiędzy zainteresowanymi klubami z Polski, z których powoływane będą zawodniczki, 
rozdzielana jest kwota 1.000.000 zł na sezon.

3.     Projekt ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych zawodniczkom biorącym udział 
w  zgrupowaniach reprezentacji narodowych. Polski Związek Piłki Nożnej objął 
dodatkowym ubezpieczeniem 100 najzdolniejszych zawodniczek z  reprezentacji 
A, U-19 i U-17, które pokrywa cały zakres aktywności sportowej zarówno na polu 
reprezentacyjnym, jak i klubowym.

Z inicjatywy Komisji 17-18 stycznia 2020 roku w obiektach SMS w Łodzi zorganizowano „Konferencję 
szkoleniową dedykowaną piłce nożnej kobiet”. Było to ważne wydarzenie o szerokiej tematyce szko-
leniowej dla prawie 100 osób – trenerów Ekstraligi i I ligi kobiet oraz trenerów reprezentacji dziewcząt 
U-14 z poszczególnych WZPN. Prelegentami i prowadzącymi zajęcia praktyczne z zawodniczkami 
SMS były trenerki i trenerzy poszczególnych reprezentacji Polski oraz trener I drużyny Ekstraligi SMS 
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Łódź. Projekt zrealizowano we współpracy z Departamentem Szkolenia i Reprezentacji Narodowych, 
a także kierownictwem SMS. Plan KPK na kolejne lata zakłada organizację corocznych konferencji  
w bliższej współpracy z Departamentem Szkolenia i Reprezentacji Narodowych.

Od sezonu 2020/2021 doszło do następujących zmian 
w organizacji i formule rozgrywek kobiecych:

1.     Realizując zalecenia UEFA, zgodnie z którymi mistrz Polski kobiet, upoważniony do 
udziału w rozgrywkach Ligi Mistrzyń kobiet, zobligowany jest do spełnienia wielu 
wymogów licencyjnych, wprowadzono proces licencyjny dla klubów Ekstraligi. Jest to 
bezspornie jeden z ważniejszych kroków gwarantujący w najbliższych latach rozwój 
piłkarstwa kobiecego na płaszczyźnie administracyjnej, sportowej i infrastrukturalnej.

2.     Scentralizowano i zwiększono rangę rozgrywek I ligi kobiet poprzez redukcję liczby 
drużyn z 24 (dwie grupy po 12 drużyn) do 12 drużyn w jednej grupie.

3.     Analogiczna reforma objęła II ligę kobiet poprzez zmniejszenie liczby drużyn z  48 
(cztery grupy po 12 drużyn) do 24 (dwie grupy). Ponadto zarządzanie rozgrywkami 
II ligi objął bezpośrednio PZPN, dotychczas rozgrywki prowadzone były w  grupach 
makroregionalnych przez wytypowane WZPN. 

4.     Mając na uwadze skutki epidemii, po decyzji kierownictwa PZPN i Zarządu, plan 
pomocowy dedykowany klubom kobiecym został zwiększony o 100% względem 
pierwotnych założeń projektu reformy i reorganizacji rozgrywek. Finalnie, na sezon 
2020/2021, kluby szczebla centralnego otrzymały dofinansowanie:

f   Ekstraliga: 100.000 zł na sezon 

f  I liga kobiet: 50.000 zł na sezon 

f  II liga kobiet: 20.000 zł na sezon

Realizując długofalową strategię marketingową i promocyjną piłkarstwa kobiecego, PZPN podpisał 
umowę z TVP. W każdej kolejce na antenie TVP Sport przeprowadzana jest transmisja z jednego 
spotkania Ekstraligi. Kontrakt obowiązuje przez trzy kolejne sezony (2020/21 – 2022/23).
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Dzięki działaniom Komisji we współpracy z prezesami WZPN udało się zrealizować projekt utworzenia 
rozgrywek III ligi w 4 grupach.

Mistrzowie III ligi awansują bezpośrednio do II ligi. Taka formuła rozgrywek była impulsem do powsta-
nia w każdym WZPN rozgrywek IV ligi (dwa WZPN utworzyły wspólne rozgrywki), a nawet w jednym 
Związku – rozgrywek V ligi.

Widoczne jest zainteresowanie rozgrywkami niższych lig. Poszczególne WZPN wykazują się dużą 
aktywnością w zakresie wyszukiwania i kontraktowania sponsorów lub wspomagają rozgrywki  
w ramach swoich budżetów.

Stopniowo rozwija się piłka młodzieżowa. Wiele WZPN wykazuje się w tym zakresie dużą aktywnoś-
cią w organizacji rozgrywek w kat. Orliczka U-11, Młodziczka U-13, Juniorka Młodsza U-15, gdzie poja-
wiają się nowe kluby. Widoczny jest jednak problem w kat. U-17, gdzie trudno o organizację rozgrywek  
na terenie wielu związków – brak rywalizacji w eliminacjach wojewódzkich do CLJ U-17. 

Wspomniane działania wykazują bardzo dużą aktywność KPK w kadencji 2016-2021 oraz bardzo 
owocną współpracę z innymi komórkami związku, w tym prezesami WZPN. Należy podkreślić szcze-
gólną wartość wspomnianych decyzji z 2020 roku kierownictwa PZPN, w tym prezesa Zbigniewa 
Bońka i Zarządu PZPN, dla rozwoju piłki nożnej kobiet. 

Komisja współpracowała głównie z Departamentem Rozgrywek Krajowych (dziś Departa-
ment Piłkarstwa Profesjonalnego) oraz Departamentem Szkolenia i Reprezentacji Narodowych,  
a także z innymi komórkami organizacyjnymi Polskiego Związku Piłki Nożnej. W posiedzeniach 
stacjonarnych oraz zdalnych Komisja na bieżąco była wspierana przez trenerów poszczegól-
nych reprezentacji kobiet: WU-15, WU-17, WU-19, reprezentacji A. Współpraca została roz-
winięta, wzbogacona po decyzji Zarządu PZPN – powołaniu trener Niny Patalon na funkcję 
koordynatora szkolenia piłki nożnej kobiet (2019 r.). Obsługę administracyjną Komisji w pełnym 
zakresie zabezpieczali dedykowani administratorzy: Klaudia Grodzka oraz Grzegorz Stefanowicz. 
Od 2020 r. podjęto bliższą współpracę z Komisją ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego  
– zapraszając na posiedzenia przewodniczącego Komisji – Marka Łukiewskiego. 

W składzie Komisji funkcjonowali początkowo także Katarzyna Gubernat, Olga Czyżewska- 
-Tochowicz i Krzysztof Własny. Z różnych powodów nie mogli jednak dalej uczestniczyć w posiedze-
niach, dlatego też złożyli rezygnacje.
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SPRAWoZDANIE 
KoMISJI DS. FUTSALU 
I PIŁKI PLAŻoWEJ

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Skład:
w Adam Kaźmierczak – Przewodniczący

w Grzegorz Morkis – Wiceprzewodniczący 

w Bogdan Duraj – Wiceprzewodniczący

w Jarosław Gryckiewicz – Sekretarz

w Andrzej Leszczyński – Członek

w Patryk Stasiuk – Członek

w Rafał Gnybek – Członek

w Daniel Kaniewski – Członek

w Łukasz Krawczyk – Członek 

w Tomasz Kulczycki – Członek 

w Wojciech Polakowski – Członek

w Wacław Rekść – Członek

w Filip Skowron – Członek 

w Anna Straszewska – Członek

Futsal

Komisja w ciągu całej kadencji organizowała rozgrywki seniorskie i młodzieżowe na różnych 
szczeblach. Flagowe były zawody I ligi mężczyzn w futsalu, które rozgrywano w dwóch grupach,  
w których uczestniczyło po 12 drużyn. Dodatkowo Komisja prowadziła rozgrywki Futsalu Kobiet.  
W Ekstralidze PLF uczestniczyło 12 zespołów podzielonych na dwie grupy, podczas gdy  
w I lidze co roku występowało od 12 do 16 drużyn. Rozgrywki prowadzone były systemem 
jesień-wiosna. Komisja nadzorowała zawody w II ligach wojewódzkich, które w pierwszym roku 
kadencji rozgrywane były w ośmiu województwach, a w ostatnim sezonie na terenie jedenastu 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

Kontynuowano prace nad usystematyzowaniem systemu rozgrywek zarówno w futsalu kobiet, 
jak i mężczyzn. Komisja organizowała rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w siedmiu 
kategoriach wiekowych: cztery kategorie męskie i trzy kobiece. W rozgrywkach tych w kadencji 
uczestniczyło 240 drużyn, a w ostatnim sezonie 365. Niewątpliwym sukcesem Komisji jest 
wprowadzenie młodzieżowego futsalu do systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, co 
przełoży się na możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych przez kluby, które 
uczestniczą w trzech kategoriach wiekowych u mężczyzn i kobiet. Dodatkowo kluby szczebla 
centralnego, które uczestniczą w przynajmniej dwóch kategoriach wiekowych o młodzieżowe 
mistrzostwo Polski w futsalu, mogą liczyć na dofinansowanie ze strony Polskiego Związku Piłki 
Nożnej.

Komisja prowadziła także rozgrywki Pucharu Polski w futsalu mężczyzn, a także – od dwóch 
sezonów – u kobiet. Liczba klubów uczestniczących w zmaganiach z sezonu na sezon rośnie, co 
napawa optymizmem. Rozgrywki eliminacyjne prowadzone są na szczeblu wojewódzkim, a na 
centralnym rywalizują najlepsze drużyny z eliminacji plus kluby Futsal Ekstraklasy i I ligi, aż do 
finału. W ostatnim sezonie w tych rozgrywkach rywalizowało ponad 200 zespołów.

Bardzo ważną, jak też przełomową dla naszej dyscypliny sprawą, było podpisanie umowy na 
dostawy piłek dla klubów I ligi z firmą MASITA. Cała praca Komisji i środowiska futsalowego w Polsce 
przełożyła się też na duże sukcesy reprezentacyjne. Pierwsza reprezentacja dwa razy uzyskała 
awans do turnieju finałowego mistrzostw Europy, co jest drugim i trzecim naszym uczestnictwem  
w tej imprezie w historii polskiego futsalu. Reprezentacja młodzieżowa także uzyskała awans  
o turnieju finałowego EURO U-19, w którym doszła do półfinału i zajęła trzecie miejsce w Europie.

Sprawozdanie Komisji 
ds. Futsalu i Piłki Plażowej
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Piłka Plażowa

W okresie sprawozdawczym Komisja realizowała swoje zadania określone statutem oraz regu-
laminem. Priorytetem był dalszy rozwój rozgrywek, a w szczególności zwiększenie liczby drużyn 
biorących w nich udział. W zakresie tej odmiany piłki nożnej widać coraz większe zainteresowanie  
w środowisku piłkarskim, szczególnie wśród klubów kobiecych. W 2019 roku po raz pierwszy w historii 
przeprowadzono turniej o Puchar Polski kobiet w piłce plażowej, który był jednocześnie eliminacjami 
do mistrzostw Polski.

Sezon 2020 rozpoczął się od spotkania z klubami uczestniczącymi w rozgrywkach piłki plażowej, na któ-
rym głosem większości klubów została podjęta decyzja o zorganizowaniu turniejów, jednak w okrojonym 
formacie. Do rozgrywek mężczyzn zgłosiło się 19 zespołów, a do kobiecych i młodzieżowych – po 16 dru-
żyn. Tym sposobem na przestrzeni dwóch miesięcy zorganizowanych zostało siedem turniejów finało-
wych, a wszystkie odbyły się na LOTOS Stadionie Letnim w Gdańsku. Inauguracja sezonu odbyła się pod-
czas turnieju o Puchar Polski Kobiet. Zdobywcą trofeum została drużyna UKS Sparta Daleszyce, która 
uzyskała bezpośredni awans do turnieju mistrzostw Polski kobiet. Kolejnym turniejem zorganizowanym  
w Gdańsku był Puchar Polski mężczyzn, którego zdobywcą została drużyna Sopocka Akademia Piłkarska. 
Podobnie jak w przypadku rozgrywek kobiecych, ekipa z Sopotu uzyskała bezpośredni awans do turnieju  
o mistrzostwo Polski mężczyzn.

Zmagania pomiędzy najlepszymi juniorami w kraju odbyły się w trakcie turnieju o Młodzieżowe Mistrzo-
stwo Polski. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Hemako Sztutowo. Srebrnym oraz brązowym medalistą 
zostały odpowiednio drużyny: MKP Boruta Zgierz oraz BSC Boca Gdańsk. Sezon 2020 zwieńczony zo-
stał dwoma turniejami mistrzowskimi, które jednocześnie odbyły się 14-16 sierpnia 2020 roku na LOTOS 
Stadionie Letnim w Gdańsku. O miano mistrza Polski walczyło osiem najlepszych drużyn wyłonionych 
podczas turniejów finałowych o Puchar Polski kobiet i mężczyzn. Tytuł mistrzowski kobiet uzyskał ze-
spół Lady Grembach Łódź, pokonując w finale po emocjonującym meczu Red Devils Chojnice 7:5. De-
cydujące bramki padły dopiero w dogrywce. Trzecie miejsce zajęły dziewczyny ze Sparty Daleszyce. 
Mistrzem Polski mężczyzn została drużyna BSC Boca Gdańsk, wygrywając w finale z FC 10 Zgierz 6:3. 
Brązowy medal zdobył ubiegłoroczny mistrz, KP Łódź. 

Pandemia spowodowała, że praktycznie zatrzymał się beach soccer w wydaniu drużyn narodowych. 
Jedynym wydarzeniem godnym odnotowania była zmiana na stanowisku selekcjonera. Tomasz Wy-
dmuszek, który zastąpił Marcina Stanisławskiego, przez rok nie mógł spotkać się jednak z zawodnikami 
na zgrupowaniu. Udało się to dopiero na początku maja 2021.
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SPRAWoZDANIE KoMISJI 
DS. BEZPIECZEŃSTWA  
NA oBIEKTACH 
PIŁKARSKICH

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Skład:
w  Marek Doliński – Przewodniczący

w  Dariusz Derewicz – Wiceprzewodniczący

w  Mirosław Starczewski – Sekretarz

w  Robert Dybka – Członek

w  Dariusz Dymiński – Członek

w  Błażej Jenek – Członek

w  Adam Luboński – Członek

w  Jacek Orłowski – Członek

w  Radosław Sołtys – Członek

w  Dariusz Witkowski – Członek 

w  Jacek Zalewski – Członek

w  Zbigniew Związko – Członek

Komisja do spraw Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN jest organem doradczym Zarządu 
PZPN oraz Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN w zakresie zin-
tegrowanego systemu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej, dialogu ze środowiskiem kibiców oraz 
utrzymania porządku i zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji, przemocy i chuligaństwa. 

Członkowie Komisji są ekspertami w dziedzinie organizacji i bezpieczeństwa imprez maso-
wych, wywodząc się przy tym z różnych środowisk, takich jak m.in. kluby piłkarskie szczebla 
centralnego, Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, policja, środowiska kibiców, organy admini-
stracji państwowej i samorządowej. 

Komisja działa na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr I/5 z 16 stycznia 2013 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Bezpie-
czeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. W szczególności Komisja:

1.  Pełni funkcję „Grupy Eksperckiej PZPN” w zakresie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.

2.  Wskazuje kierunki poprawy systemu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej na podstawie 
oceny bieżącej sytuacji.

3. Doradza Zarządowi PZPN i Departamentowi w przedmiotowym zakresie. 

4.  W zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Departamentu wskazani członkowie Komisji 
uczestniczą w spotkaniach, warsztatach czy konferencjach.

5.  Współuczestniczy w procesie tworzenia przepisów, instrukcji, wytycznych PZPN w za-
kresie bezpieczeństwa meczów piłki nożnej.

6. Wspiera merytorycznie i wykonawczo Departament w obszarze realizacji jego działań.

7.  Wspiera merytorycznie wdrażanie programów szkoleniowych w zakresie bezpieczeń-
stwa obiektów piłkarskich.

8.  Podejmuje działania na rzecz bliskiej współpracy wszystkich podmiotów uczestniczą-
cych w systemie bezpieczeństwa meczów piłki nożnej.

Sprawozdanie Komisji ds. Bezpieczeństwa 
na Obiektach Piłkarskich
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9.  Podejmuje działania i inicjatywy służące stworzeniu przyjaznej i bezpiecznej atmosfery 
na obiektach piłkarskich.

W opisywanym okresie sprawozdawczym Członkowie Komisji konsultowali i realizowali 
wspólnie z pracownikami Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury 
następujące zadania, pracując podczas posiedzeń roboczych oraz w ramach zespołów za-
daniowych:    

f    Analiza, bieżąca wymiana uwag dot. funkcjonowania systemu De-
legatów Meczowych PZPN, a w szczególności wsparcie Departa-
mentu w opracowaniu zasad pracy Delegatów Meczowych PZPN w 
specjalnym reżimie sanitarnym.

f    Wsparcie Departamentu w organizacji Konferencji „Bezpieczny 
Stadion” (edycje 2016, 2017, 2018, 2019) wraz z ustaleniem osób 
i podmiotów wyróżnionych za wkład w system organizacji i bezpie-
czeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego. Konferencja 
rokrocznie odbywa się jesienią na terenie Targów Kielce. Wśród gości 
i uczestników konferencji byli m.in. prof. Steve Frosdick – niezależny 
ekspert brytyjski ds. bezpieczeństwa stadionowego, Zbigniew Boniek 
– Prezes PZPN, Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, Jan 
Tomaszewski – były reprezentant Polski w piłce nożnej.

f    Bieżąca analiza systemu organizacji i bezpieczeństwa rozgrywek 
piłkarskich szczebla centralnego w Polsce, w tym na podstawie wy-
korzystania raportu okresowego dotyczącego organizacji i stanu bez-
pieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego PZPN – opra-
cowanie przedmiotowych raportów okresowych za sezony 2016/17, 
2017/18, 2018/19, 2019/2020. 

f    Pomoc merytoryczna udzielana klubom i Wojewódzkim Związkom 
Piłki Nożnej w zakresie interpretacji przepisów prawa powszechnego 
(ustawa  o bezpieczeństwie imprez masowych) oraz prawa związko-
wego w obszarze organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej.
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f    Pomoc merytoryczna (materiały, prezentacje, prelegenci itp.) 
udzielana Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej w zakresie orga-
nizowanych przez WZPN konferencji dot. bezpieczeństwa stadio-
nowego oraz kursów spikerskich.

f    Współpraca z Departamentem Rozgrywek Krajowych, Komisją 
ds. Licencji Klubowych oraz Ekstraklasą S.A. w obszarze dosto-
sowania/aktualizacji przepisów (m.in. podręczników licencyjnych, 
regulaminów rozgrywek, przepisów dot. reżimu sanitarnego itp.).

f    Opiniowanie projektów budowy, przebudowy i modernizacji 
stadionów w trybie art. 16a ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych, na podstawie uchwały nr VIII/130 z 4 września 
2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
uzgadniania projektów infrastruktury piłkarskiej. W przed-
miotowym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Komi-
sji i Departamentu opiniowali/uzgadniali następujące obiekty 
sportowe (stadiony, hale sportowe do rozgrywek futsalu, 
ośrodki treningowe itp.) w: Krakowie, Sosnowcu, Suwałkach, 
Szczecinie, Tarnowie, Zabrzu, Białymstoku, Bytomiu, Chełmie, 
Chojnicach, Gdańsku, Częstochowie, Gorzowie, Warszawie, 
Mielcu, Niepołomicach, Poznaniu, Wrocławiu, Głogowie, Gnie-
winie, Jastrzębiu Zdroju, Katowicach, Kielcach, Krośnie, Lublinie, 
Niecieczy, Nowym Sączu, Opolu, Policach, Rzeszowie, Skier-
niewicach, Toruniu, Białej Podlaskiej, Koninie, Płocku, Radomiu, 
Zamościu, Olsztynie, Namysłowie, Chorzowie, Grodzisku Ma-
zowieckim. 

f    Organizacja spotkań warsztatowych dla Przewodniczących 
Komisji/Wydziałów ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkar-
skich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (edycje w latach 
2016, 2017, 2018, 2019). W spotkaniach regularnie uczestni-
czyło ok. 20 przedstawicieli oddelegowanych przez Wojewódz-
kie ZPN.
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f    Organizacja i wsparcie podczas seminariów eksperckich dla klubów 
szczebla centralnego i Policji na temat przestępczości stadionowej, 
przemocy i zagrożeń wynikających z nielegalnego używania środków 
pirotechnicznych na stadionach – warsztaty współorganizowane  
z UEFA, dwie edycje w Serocku k. Warszawy (2018 i 2019 r.), w warszta-
tach każdorazowo brało udział ok. 200 osób ze środowiska piłkarskiego.

f    Współpraca z Departamentem Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa 
i Infrastruktury PZPN nad kodyfikacją przepisów PZPN w obszarze or-
ganizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej – konsultacje meryto-
ryczne dot. „Przepisów bezpieczeństwa”, „Podręcznika organizacji i bez-
pieczeństwa meczów piłki nożnej” oraz „Wytycznych i dobrych praktyk  
w zakresie infrastruktury stadionowej” – materiały zostały przygoto-
wane do kodyfikacji/ujednolicenia, która może nastąpić bezpośrednio po 
zakończeniu pandemii.

f    Współpraca z Departamentem Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa 
i Infrastruktury PZPN nad pakietem szkoleniowym dla Kierowników  
ds. bezpieczeństwa. Pakiet jest opracowywany w ścisłej współpracy  
z UEFA i zawiera osiem podstawowych modułów szkoleniowych: 
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Moduł 1 – Wprowadzenie do imprez sportowych

Moduł 2 – Kierownik ds. bezpieczeństwa 

Moduł 3 – infrastruktura oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe i medyczne

Moduł 4 – Zarządzanie bezpieczeństwem i zabezpieczeniem

Moduł 5 – Obsługa imprezy

Moduł 6 – Aspekty prawne

Moduł 7 – Zarządzanie imprezą

Moduł 8 – Umiejętności i narzędzia praktyczne

W procesie certyfikowania Kierowników ds. bezpieczeństwa przewiduje się współpracę  
z wybraną uczelnią wyższą, nadawanie uprawnień państwowych, a także korzystanie z sy-
mulatorów imprez.

W pracach zespołu projektowego, oprócz Członków Komisji, administratora Marcina Sa-
bata oraz innych pracowników Departamentu, biorą udział najlepsi polscy eksperci z ob-
szaru organizacji i bezpieczeństwa imprez. Po zakończeniu prac planuje się przeszkolenie 
wszystkich Kierowników ds. bezpieczeństwa pełniących tę funkcję na meczach szczebla 
centralnego, następnie przygotowanie skróconej wersji pakietu szkoleniowego na użytek 
Wojewódzkich ZPN i wreszcie komercjalizację pakietu szkoleniowego. 

 W zamyśle Komisji i Departamentu ukończenie szkolenia winno w przyszłości uzyskać sta-
tus wymogu licencyjnego. Komisja i Departament podejmują przy tym również działania 
mające na celu dokonanie zmian legislacyjnych w tym zakresie (m.in. ustawa z 20 mar-
ca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów  
z 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw 
bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne).

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2021120 



Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2021 121



SPRAWoZDANIE 
KoMISJI PIŁKARSTWA 
AMAToRSKIEGo  
I MŁoDZIEŻoWEGo

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Skład:
w  Marek Łukiewski – Przewodniczący

w Januariusz Stodolny – Wiceprzewodniczący

w Teodor Wawoczny – Wiceprzewodniczący

w Waldemar Echaust – Sekretarz 

w Dariusz Stachurski – Członek (Dolnośląski ZPN)

w Zdzisław Czyrka – Członek (Lubuski ZPN)

w Stanisław Pryciuk – Członek  (Lubelski ZPN)

w Tomasz Płoski – Członek (Warmińsko-Mazurski ZPN)

w Tadeusz Kulik – Członek (Podkarpacki ZPN)

w Witold Bogdański – Członek (Mazowiecki ZPN)

w Paweł Kutynia – Członek (Wielkopolski ZPN)

w Bartosz Ryt – Członek (Małopolski ZPN)

w Bogusław Nos – Członek (Podlaski ZPN)

w Paweł Kryszałowicz – Członek (Pomorski ZPN)

w Ryszard Binensztok – Członek (Świętokrzyski ZPN)

w Waldemar Antkowiak – Członek (Opolski ZPN)

w Jarosław Chwiałkowski – Członek (Kujawsko-Pomorski ZPN)

w Henryk Wawrowski – Członek (Zachodniopomorski ZPN)

w Tomasz Salski – Członek (Łódzki ZPN)

w Andrzej Paulus – Członek (Śląski ZPN)

Pracami Komisji kieruje Prezydium w składzie: Marek Łukiewski (Przewodniczący), Januariusz 
Stodolny (Wiceprzewodniczący), Teodor Wawoczny (Wiceprzewodniczący) i Waldemar Echaust 
(Sekretarz). Członkami Komisji są przedstawiciele wszystkich szesnastu Wojewódzkich Związ-
ków Piłki Nożnej, dzięki czemu w Komisji reprezentowane są wszystkie regiony naszego kraju. 

Komisja ściśle współpracowała z Janem Bednarkiem, Wiceprezesem PZPN ds. piłkarstwa 
amatorskiego, który każdorazowo jest obecny na posiedzeniach Komisji. Z władz PZPN w czę-
ści posiedzeń Komisji uczestniczyli również: Zbigniew Boniek – Prezes PZPN, Eugeniusz Nowak 
– Wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych oraz Zbigniew Bartnik – Członek Zarządu  
i Przewodniczący Komisji Piłkarstwa Kobiecego. W posiedzeniach Komisji uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele Departamentu Rozgrywek Krajowych*, Departamentu Grassroots oraz 
Departamentu Szkolenia i Rozgrywek Międzynarodowych. Każdorazowo w posiedzeniach 
Komisji uczestniczył ponadto Prezes Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, na którego terenie 
odbywało się posiedzenie oraz inni przedstawiciele lokalnego środowiska piłkarskiego.

W okresie sprawozdawczym Komisja Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego odbyła 10 posiedzeń:

f   3 posiedzenia w 2017 roku;

f   3 posiedzenia w 2018 roku;

f   2 posiedzenia w 2019 roku;

f   2 posiedzenia w 2021 roku.

Ze względu na pandemię COVID-19 w 2020 roku nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji, 
a niezbędne działania w tym okresie – ze względów bezpieczeństwa – były podejmowane 
w ograniczonym gronie lub w sposób zdalny. Jedno posiedzenie w 2021 roku zostało prze-
prowadzone w sposób zdalny w formie wideokonferencji.

Ze względu na szeroki zakres pojęcia „piłka amatorska i młodzieżowa” tematyka zaintere-
sowań Komisji również była szeroka i obejmowała:

Sprawozdanie Komisji Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego
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f   organizację rozgrywek piłkarskich, status zawodników oraz 
zmiany przynależności klubowej zawodników;

f   szkolenie dzieci i młodzieży oraz system rozgrywek 
młodzieżowych;

f   system rozgrywek seniorskich;

f   licencje klubowe, infrastrukturę sportową, bezpieczeństwo na 
meczach i członkostwo w PZPN;

f   licencje, kursy i kursokonferencje trenerskie;

f   licencje, kursy i szkolenia sędziowskie;

f   przepisy dyscyplinarne oraz rozwiązywanie sporów;

f   pozyskiwanie funduszy i współpracę z instytucjami zewnętrz-
nymi oraz promocję WZPN i ich rozgrywek;

f   wykorzystanie systemu Extranet w działalności WZPN.

Komisja w czasie kadencji 2016-2021 w szczególności:

f   monitorowała bieżące działania PZPN w zakresie piłki amator-
skiej i młodzieżowej; 

f   była pomysłodawcą utworzenia Makroregionalnej Ligi Juniorów 
U-19;

f   monitorowała prowadzone przez Departament Rozgrywek 
Krajowych* rozgrywki młodzieżowe (Centralne Ligi Juniorów 
U-19, U-17 i U-15 i Makroregionalną Liga Juniorów U-19);
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f   była odpowiedzialna za organizację rozgrywek UEFA REGION’S 
CUP oraz rozgrywek Kadr Wojewódzkich Chłopców (Puchar im. 
Kazimierza Deyny i Puchar im. Kazimierza Górskiego) i ściśle 
współpracowała w tym zakresie z Departamentem Rozgrywek 
Krajowych*;

f   była odpowiedzialna od strony regulaminowej za Turniej o Pu-
char Prezesa PZPN U-12 i U-11 i ściśle współpracowała w tym 
zakresie z Departamentem Rozgrywek Krajowych*;

f   monitorowała rozgrywki amatorskie i młodzieżowe na szczeblu 
wojewódzkim i ściśle współpracowała w tym zakresie z Woje-
wódzkimi Związkami Piłki Nożnej;

f   wypracowała treść nowych podręczników licencyjnych dla 
klubów III ligi oraz IV ligi i niższych klas rozgrywkowych;

f   monitorowała działania Departamentu Grassroots (w szcze-
gólności: Turniej „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbar-
ku, LOSSM, GOSSM, Projekt wdrożenia strategii zwiększenia 
partycypacji w piłce nożnej w Polsce, AMO, Mobilne AMO, 
zgrupowania AMO, konferencje szkoleniowe dla trenerów, Re-
gionalnych specjalistów ds. rozwoju piłki amatorskiej, kanały 
informacyjne Grassroots, np. Piłka dla Wszystkich, i certyfika-
cję szkółek piłkarskich);

f   monitorowała działania Departamentu Szkolenia i Rozgrywek 
Międzynarodowych* w zakresie piłki amatorskiej i młodzieżo-
wej (w szczególności Unifikacja, Narodowy Model Gry, jego su-
plementy i inne materiały szkoleniowe dla trenerów oraz kursy, 
szkolenia i licencje trenerskie).

* Departament Rozgrywek Krajowych PZPN uchwałą Zarządu zmienił nazwę na 
Departament Piłkarstwa Profesjonalnego.
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SPRAWoZDANIE  
KoMISJI DS. PRAWNyCH

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Skład:
w  Wojciech Zieliński – Przewodniczący

w  Marcin Kwiecień – Wiceprzewodniczący
i Członek do 28 stycznia 2019 roku

w  Jerzy Akińcza – Wiceprzewodniczący 
od 28 stycznia 2019 roku

w  Jarosław Poturnicki – Sekretarz

w  Mikołaj Fiodorow – Członek

w  Piotr Kościelny – Członek

w  Konrad Składowski – Członek

w  Tomasz Tabisz – Członek

w  Przemysław Witkowski – Członek

w  Łukasz Wójcik – Członek

Komisja ds. Prawnych PZPN, zgodnie z art. 66 § 2 Statutu PZPN, jest organem doradczym 
Związku zajmującym się analizą konkretnych problemów jurysdykcyjnych, związanych 
z piłką nożną, a także ewolucją statutów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych, w tym 
organizacji członkowskich. Podstawy prawne do jej działania formułuje Regulamin Komisji, 
przyjęty Uchwałą nr II/51 z 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

W okresie sprawozdawczym odbywały się średnio 3-4 posiedzenia  
Komisji w trakcie każdego roku. W jej pracach uczestniczyli także  
dyrektor Departamentu Prawnego PZPN – Anna Grzegółka  
oraz radca prawny PZPN – Andrzej Wach.  

Przygotowane przez Komisję ds. Prawnych PZPN opinie dotyczyły różnych zagadnień 
z zakresu prawa powszechnego i związkowego. W szczególności, w stanowisku 
przedstawionym Komisji Dyscyplinarnej PZPN sformułowano pogląd, iż wynikające  
z art. 4 § 2 pkt e) Statutu Związku zalecenie kierowania m.in. przez zawodników, trenerów 
czy działaczy piłkarskich konkretnych sporów o prawa majątkowe lub sporów o prawa 
niemajątkowe, mogących być przedmiotem ugody, do Piłkarskiego Sądu Polubownego 
PZPN, innych zaś sporów o charakterze krajowym, wynikłych lub związanych ze 
stosowaniem Statutu względnie innych przepisów związkowych wyłącznie do niezależnego 
i bezstronnego sądu arbitrażowego działającego zgodnie z prawem krajowym, nie obejmuje 
powództw cywilnych o ustalenie nieważności uchwał Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, 
a podmiot je składający do sądu państwowego nie powinien ponosić odpowiedzialności 
dyscyplinarnej w związku z samym faktem złożenia pozwu w tym zakresie. Takie 
stanowisko jest pochodną faktu, iż na gruncie prawa polskiego spory o uchylenie, 
stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych 
(w tym organizacji sportowych) jako spory o prawa niemajątkowe nie mają zdatności 
arbitrażowej i jako takie nie podlegają kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego, lecz 
mogą być rozpoznawane jedynie przez sądy okręgowe, działające  na podstawie ogólnych 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  

Członkowie Komisji ds. Prawnych przeanalizowali także projekt Kodeksu Etycznego opra-
cowany przez Departament Prawny Związku, przy istotnym udziale Rzecznika Etyki PZPN 
– prof. Wojciecha Przybylskiego. Podkreślili, że przygotowany dokument przedstawia w nowa-

Sprawozdanie  
Komisji ds. Prawnych

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2021130 



Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2021 131



torski sposób zasady etycznego postępowania podmiotów ruchu piłkarskiego, w szczególno-
ści piętnując wszelkie naganne zachowania realizowane w stosunku do niepełnoletnich spor-
towców. Wypowiadając się także co do ich statusu, członkowie Komisji stwierdzili przy tym,  
iż ochrona zdrowia zawodników, zwłaszcza małoletnich piłkarzy, musi być nadrzędną wartoś-
cią przy praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących przebiegu rozgrywek piłkarskich. 
Stąd też wypowiedzieli się negatywnie co do możliwości udziału zawodników w meczach 
piłki nożnej innych zespołów tego samego klubu odbywających się w krótkim odstępie czasu.  

W swojej działalności Komisja ds. Prawnych 
poświęciła dużo uwagi kwestii funkcjonowania klubów 
piłkarskich, a także zagadnieniom  odnoszącym się 
do działalności pośredników transakcyjnych, 

akceptując w szczególności w tym zakresie stanowiska formułowane  przez działający w ra-
mach Komisji Zespół ds. Pośredników Transakcyjnych. Wypowiadając się w pierwszej grupie 
zagadnień, Członkowie Komisji zwracali uwagę na konieczność przestrzegania przepisów do-
tyczących dopuszczalnego katalogu form prawnych klubów piłkarskich przewidzianego przez 
§ 5 ust. 1 i 2 Uchwały nr XII/194 z 11 grudnia 2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie. Mogą one 
działać pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, uczniowskiego klubu sportowego oraz fundacji w rozgryw-
kach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych. Komisja  odniosła się tym samym negatywnie do 
podejmowanych niekiedy prób funkcjonowania zespołów piłkarskich pod postacią jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, tworzonych niekiedy przez organy 
jednostek samorządu terytorialnego lub będących stowarzyszeniami zwykłymi. W związku 
z rozpatrywaniem spraw podmiotów ruchu piłkarskiego Członkowie Komisji ds. Prawnych 
zwrócili uwagę na celowość unikania sytuacji statuujących konflikt interesów i mogących 
rzutować faktycznie na ocenę ich aktywności w sferze piłki nożnej. Trudno przykładowo wy-
obrazić sobie sytuację, w której pracownik danego klubu mógłby pełnić równocześnie funkcję 
sędziego piłkarskiego, delegata lub obserwatora w rozgrywkach ligowych, w których uczest-
niczy jakikolwiek zespół jego klubu.  
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Przewodniczący Komisji ds. Prawnych i poszczególni jej Członkowie 
uczestniczyli w dwóch Ogólnopolskich Konferencjach Prawa 
Piłkarskiego, zorganizowanych przez Wydział Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
oraz Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. 

Pierwsza odbyła się w grudniu 2017 roku, druga zaś – w marcu 2019. W trakcie obrad prelegenci z róż-
nych ośrodków akademickich i piłkarskich z całego kraju przedstawili aktualne problemy występujące  
w prawie sportowym. W referacie nt. „Formy organizacyjne klubu piłkarskiego. Nadużycia dowolności 
ustawowej” dr Jerzy Akińcza (główny organizator Konferencji) wskazał na niebezpieczeństwa płynące 
dla środowiska sportowego ze zbyt ogólnego ujęcia przez prawodawcę konstrukcji form prawnych 
klubów sportowych. Sprzyja to formułowaniu postulatów w zakresie dopuszczenia do rywalizacji 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych, których forma prawna nie konweniuje z działalnością 
sportową i nie jest akceptowana przez polskie związki sportowe. Przykład sportowych spółek akcyj-
nych, które nie sprawdziły się mimo wszystko w realiach polskiego ruchu sportowego implikuje za-
chowanie dużej ostrożności przy wprowadzaniu nowej, niesprawdzonej w praktyce konstrukcji klubu 
piłkarskiego. Sekretarz Komisji, mec. Jarosław Poturnicki przedstawił z kolei referat dotyczący spor-
towej odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zwracając uwagę na możliwość formułowania i wdrażania  
w praktyce zróżnicowanych rozwiązań prawnych w tym zakresie  (odpowiedzialność: karna, quasi- 
-karna, administracyjna, organizacyjna, cywilna lub mieszana) poddał pod szczególną rozwagę uczestni-
ków konferencji kwestię dopuszczalności stosowania w wewnątrzzwiązkowym postępowaniu dyscy-
plinarnym regulacji karnoprocesowych. Z problemem tym spotykają się podmioty ruchu piłkarskiego 
występujące w postępowaniu odwoławczym przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOL. 
Na przymusową kompetencję tej instancji arbitrażowej przy rozpoznawaniu środków zaskarżenia od 
ostatecznych decyzji dyscyplinarnych zwrócił z kolei uwagę mec. Andrzej Wach w referacie poświęco-
nym  m.in. wyrokowi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 2 października 2018 roku  
w sprawie Adriana Mutu i Claudii Pechstein przeciwko Szwajcarii. W kontekście tego orzeczenia Trybu-
nał Arbitrażowy PKOL jest  ustanowionym na podstawie ustawy sądem polubownym w postępowa-
niu przed którym strony powinny korzystać z takich samych gwarancji procesowych, jak uczestnicy 
sądowych procedur cywilnych. Potwierdzona została tym samym teza Komisji ds. Prawnych PZPN  
– z okresu prac nad nowelizacją ustawy o sporcie – że nie jest możliwe zrzeczenie się przez strony 
omawianej procedury arbitrażowej przysługujących im uprawnień procesowych. 
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SPRAWoZDANIE 
ZESPoŁU  
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Skład:
w  Tomasz Tabisz – Przewodniczący 

w  Beata Olczak – Członek 

w  Wojciech Korpetta – Członek

Zgodnie z art. 66 §  2 pkt 8  Statutu PZPN Zespół ds. Pośredników Transakcyjnych (dawniej: Zespół 
ds. Licencjonowania Menedżerów) działa w ramach Komisji ds. Prawnych, pełniąc głównie funkcje 
opiniodawcze. Choć  sprawy pośredników transakcyjnych prowadzone są, co do zasady, przez 
Departament Rozgrywek Krajowych (dziś Departament Piłkarstwa Profesjonalnego), to jednak 
członkowie Zespołu dokonują interpretacji niektórych przepisów Uchwały nr III/42 z 27 marca 2015 
roku Zarządu PZPN w sprawie pośredników transakcyjnych.

W okresie sprawozdawczym potrzeba zajęcia stanowiska aktualizowała się na tle spraw związanych 
z możliwością dokonania wpisu danego pośrednika do systemu, ważnością umowy pośrednictwa czy 
z przynależnością osoby do systemu rejestracyjnego pośredników transakcyjnych. Powstawały one w 
kontekście spraw rozpoznawanych paralelnie przez  Piłkarski Sąd Polubowny lub w związku z  pisemnym 
odpowiedziami udzielanymi osobom trzecim, w szczególności przez Komisję ds. Prawnych lub Depar-
tament Prawny Biura Związku. Jeżeli czynności  Zespołu ds. Pośredników Transakcyjnych przybierały 
postać decyzji, to odwołania od nich były rozpatrywane  przez Najwyższą Komisję Odwoławczą PZPN.

W okresie sprawozdawczym Zespół m.in.: 

f    wypowiedział się negatywnie co do możliwości występowania 
w charakterze pośrednika przez osobę prawną, w ramach której 
funkcjonowała osoba fizyczna zajmującą równocześnie funkcję 
kierowniczą i administracyjną w klubie piłkarskim; 

f    przedstawił, na prośbę Dyrektora Departamentu Rozgrywek Krajo-
wych PZPN oraz Zastępcy Sekretarza Generalnego PZPN, opinię do-
tyczącą interpretacji szeregu przepisów Uchwały nr III/42 z 27 marca 
2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współ-
pracy z pośrednikami transakcyjnymi;

f    przedstawił, na wniosek zawodnika, opinię dotyczącą możliwości 
wykreślenia z systemu rejestracyjnego PZPN umowy pośrednictwa 
pomiędzy piłkarzem  a pośrednikiem transakcyjnym;

f    wypowiedział się negatywnie co do możliwości pełnienia funkcji pośred-
nika transakcyjnego przez osobę kierującą komisją problemową PZPN.

Członkowie Zespołu pozostają w stałym kontakcie z Przewodniczącym Komisji ds. Prawnych 
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Departamentem PZPN.

Sprawozdanie Zespołu  
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SPRAWoZDANIE 
KoMISJI FINANSoWEJ

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Skład:
w  Eugeniusz Nowak – Przewodniczący

w Mirosław Malinowski – Wiceprzewodniczący

w Andrzej Padewski – Sekretarz

w Krzysztof Bauza – Członek 

w Jan Bednarek – Członek 

w Jacek Bojarowski – Członek

w Marek Koźmiński – Członek 

w Radosław Michalski – Członek 

w Wojciech Strzałkowski – Członek 

Skład osobowy niniejszej Komisji powołany został Uchwałami Zarządu PZPN nr I/18  
z 9 listopada 2016 roku i II/53 z 29 listopada 2016 roku. Prace powołanej Komisji oparte są 
na regulaminie przyjętym uchwałą Zarządu PZPN nr II/52 z 29 listopada 2016 roku. 

Komisja Finansowa Polskiego Związku Piłki Nożnej, zgodnie z dyspozycją art. 66  
par. 12 Statutu PZPN, jest organem wspomagającym bieżącą działalność Zarządu  
PZPN w finansowym zarządzaniu Związkiem. W ramach swej działalności doradza  
Zarządowi w zakresie:

f   sporządzania raportów finansowych dla Zarządu PZPN oraz 
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN;

f   budżetowania oraz prognozowania;

f   zarządzania aktywami oraz ryzykiem finansowym;

f   polityki inwestycyjnej;

f   zawierania umów strategicznych;

f   schematu wynagrodzeń PZPN;

f   działań wynikających z zaleceń Komisji Rewizyjnej;

f   dobrego zarządzania oraz wewnętrznego systemu kontroli.

Komisja Finansowa w swoich działaniach współpracuje z wewnętrznymi i zewnętrznymi 
audytorami oraz z innymi organami statutowymi Związku, m.in. w zakresie audytów 
podatkowych, a także przy sporządzaniu bilansu i rachunku wyników. W wyniku 
prowadzonych prac Komisja przedstawia rekomendację przyjęcia sprawozdań finansowych 
Zarządowi PZPN.

Ponadto Komisja Finansowa opracowała projekty preliminarzy budżetowych na lata  
2018-2021, rekomendując ich przyjęcie Zarządowi PZPN oraz Walnemu Zgromadzeniu 
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Delegatów PZPN. Równolegle Komisja regularnie weryfikowała stan realizacji 
zatwierdzonych budżetów, jak również analizowała wprowadzane zmiany w planach 
finansowych wynikających z bieżącego dostosowania do realizowanych zadań i projektów 
prowadzonych przez PZPN.

Do stałych zadań Komisji należało również monitorowanie 
stanu należności i zobowiązań PZPN oraz rekomendowanie 
podjęcia formalnoprawnych kroków w celu obniżenia poziomu 
zadłużenia podmiotów zewnętrznych wobec Związku.

Członkowie Komisji Finansowej podczas obrad dyskutowali o finansowych aspektach 
działań sprawowanych przez PZPN, udzielając swoich rekomendacji w zakresie 
gospodarowania wypracowanej nadwyżki finansowej poprzez wdrażanie nowych projektów 
służących rozwojowi piłki nożnej w Polsce, jak również inwestowania posiadanych środków 
pieniężnych, biorąc pod uwagę ryzyko wynikające ze zmiany stóp procentowych i wahań 
kursów walut. 

W czasach pandemii COVID-19 uwaga członków Komisji Finansowej skierowana była również 
na projektach pomocowych stanowiących wsparcie finansowe dla klubów i WZPN-ów.  
„Pakiet pomocowy PZPN” miał na celu ułatwienie klubom piłkarskim zrzeszonym  
w PZPN funkcjonowanie w trudnej, pandemicznej sytuacji poprzez sfinansowanie wydatków 
umożliwiających dostosowanie się do zmian w piłkarskiej rzeczywistości.
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ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Skład:
w  Janusz Basałaj – Przewodniczący

w  Paweł Drażba – Sekretarz

w  Jakub Kwiatkowski – Członek 

w  Leszek Bartnicki – Członek

w  Marcin Janicki – Członek

w  Jerzy Dusik – Członek

w  Jerzy Nagawiecki – Członek

w  Mateusz Borek – Członek

w  Roman Kołtoń – Członek

w  Tomasz Smokowski – Członek

w  Paweł Wilkowicz – Członek

w  Michał Białoński – Członek

Przewodniczący Komisji ds. Mediów i Marketingu został powołany uchwałą nr I/19  
z 9 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, na podstawie art. 36 § 1 pkt 14  
w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN. Członków Komisji wybrano uchwałą nr III/80 z 9 grudnia 2016 
roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, na podstawie art. 36 § 1 pkt 14 w zw. z art. 66 § 3 
Statutu PZPN. 

Działalność Komisji ds. Mediów i Marketingów w minionym 
okresie sprawozdawczym opierała się na omawianiu spraw 
medialnych i marketingowych dotyczących reprezentacji 
Polski, polskiego futbolu, a także Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Posiedzenia odbywały się zgodnie z Regulaminem Komisji.

Przed turniejami międzynarodowymi organizowanymi w Polsce (UEFA EURO 
U21 POLSKA 2017 i Mistrzostwami Świata FIFA U-20 Polska 2019) przedstawio-
no całą procedurę medialną, warunki przyznawania akredytacji i pracy podczas 
rozgrywek. Na czas obu turniejów w Polsce powstały Centra Prasowe dla dzien-
nikarzy, w których odbywały się wszystkie konferencje i aktywności medialne.  
W 2018 roku PZPN wybudował również Media Center Reprezentacji Polski w Soczi, gdzie 
podczas mistrzostw świata w Rosji stacjonowała drużyna narodowa.

Na posiedzeniach przedstawiono również Program Licencyjny PZPN, który wywołał bar-
dzo pozytywne opinie. Podobnie jak współpraca, jaką federacja zawarła z wydawnictwem 
GiA. Objęła ona wydanie serii czterech albumów: „BIAŁO-CZERWONI” (kompletne dzieje 
reprezentacji, „PUCHARU POLSKI” (historia rozgrywek), „JUBILEUSZ 100 LAT PZPN” (rzecz 
o historii PZPN i polskiej piłki), a także „MISTRZOSTWA POLSKI” (opowieść o rywalizacji  
o krajowy prymat klubowy).

Omawiano również koncepcje pracy Departamentu Komunikacji i Mediów, a zwłaszcza porta-
lu Łączy Nas Piłka i kanału wideo na YouTube. Przedstawiono także nowe kanały komunikacji 
PZPN – „Piłka dla wszystkich”. Profile te dedykowane są osobom, które aktywnie realizują swoją 
piłkarską pasję – grają w piłkę rekreacyjnie i angażują się w nią w swoim wolnym czasie.

Sprawozdanie Komisji 
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W styczniu 2019 roku, decyzją Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka, powołano 
specjalną Kapitułę, która wraz z kibicami wybierała Reprezentację 100-lecia PZPN. Przewodniczą-
cym został Senator Andrzej Person, a w skład Kapituły weszli byli selekcjonerzy reprezentacji Polski  
(Antoni Piechniczek, Jacek Gmoch, Paweł Janas, Jerzy Engel, Adam Nawałka i – jako przedstawiciel 
Klubu Seniora – Henryk Apostel), członkowie Komisji Mediów i Marketingu PZPN, przedstawiciele pol-
skich mediów (Andrzej Janisz, Stefan Szczepłek, Marian Kmita, Dariusz Szpakowski, Jerzy Cierpiatka, 
Michał Zaranek, Andrzej Grygierczyk) oraz profesor Andrzej Wach.

W historii polskiego futbolu znaleźć można wiele sukcesów kadry narodowej – trzy medale igrzysk 
olimpijskich, dwukrotne trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Stulecie Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, przypadające na rok 2019, było odpowiednim czasem, by uhonorować wybitnych piłkarzy 
reprezentacji Polski. W związku z tym PZPN zaprosił każdego kibica do wyboru własnej Reprezentacji 
100-lecia. W tym celu uruchomiono platformę umożliwiającą stworzenie wymarzonej drużyny. Była 
to specjalna aplikacja, mająca na celu przedstawienie i przypomnienie bogatej historii PZPN, w tym po-
staci, które ją tworzyły i tworzą. Zaproszono do niej wszystkich sympatyków sportu i piłki nożnej, aby 
wybrali jedenastu najlepszych i najbardziej utytułowanych reprezentantów Polski w stuletniej historii 
PZPN. Swoje zespoły można było wybierać od 4 października do 20 listopada 2019 roku.

Wspólnie z kibicami wyboru dokonała Kapituła, która w 2019 roku obradowała czterokrotnie. 
Oficjalne ogłoszenie Reprezentacji 100-lecia nastąpiło 6 grudnia 2019 roku podczas 
uroczystej gali z okazji stulecia polskiej federacji.

REPREZENTACJA 100-LECiA PZPN

f   Józef Młynarczyk (ur. 20.09.1953 r., 
42 mecze w reprezentacji Polski/0 bramek) 

     Uczestnik turniejów finałowych mistrzostw świata (1982, 1986) oraz 
srebrny medalista mundialu (1982). W latach 1980-1986 absolutnie 
niezastąpiony między słupkami reprezentacji Polski. Zasłynął 
niezwykłą ofiarnością – w  jednym z  meczów strzegł bramki ze 
złamanym palcem. Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta. 
Oprócz świetnej postawy w kadrze, odnosił także sukcesy klubowe. 
W barwach FC Porto sięgnął po Puchar Mistrzów (1987), poprzednik 
Ligi Mistrzów.
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f  Łukasz Piszczek (ur. 03.06.1985 r., 66/3) 
     Uczestnik turniejów finałowych mistrzostw świata (2018) 

oraz mistrzostw Europy (2008, 2012, 2016). Król strzelców 
mistrzostw Europy do lat 19 (2004). Karierę zaczynał jako 
napastnik, później przesunięty do bloku defensywnego. Swego 
czasu uznawany za jednego z najlepszych prawych obrońców 
w Europie. Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta.

f  Władysław Żmuda (ur. 06.08.1954 r., 91/2) 
     Uczestnik turniejów finałowych mistrzostw świata (1974, 

1978, 1982, 1986), dwukrotny srebrny medalista mundialu 
(1974, 1982), srebrny medalista igrzysk olimpijskich (1976). 
Jeden z  najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy, 
uczestnik czterech mundiali, na których rozegrał rekordowe 
21 spotkań w  barwach reprezentacji Polski. Członek Klubu 
Wybitnego Reprezentanta. Były trener młodzieżowych kadr 
narodowych.

f  Jerzy Gorgoń (ur. 18.07.1949 r., 55/6) 
     Złoty i  srebrny medalista igrzysk olimpijskich (1972, 

1976), uczestnik turniejów finałowych mistrzostw świata 
(1974, 1978) oraz srebrny medalista mundialu (1974). 
Charakterystyczna „skała” w  obronie reprezentacji 
prowadzonej przez Kazimierza Górskiego. Wyróżniał 
się potężną budową ciała, pewnością w  boiskowych 
poczynaniach, a  także silnym uderzeniem z  dystansu. 
Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta.

f  Antoni Szymanowski (ur. 13.01.1951 r., 82/1) 
     Uczestnik turniejów finałowych mistrzostw świata (1974, 

1978) oraz igrzysk olimpijskich (1972, 1976), złoty i  srebrny 
medalista IO (1972, 1976), srebrny medalista mundialu (1974). 
Legenda krakowskiej Wisły, jeden z najlepszych bocznych obrońców 
w  historii reprezentacji Polski. Członek Klubu Wybitnego 
Reprezentanta.
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f  Henryk Kasperczak (ur. 10.07.1946 r., 61/5) 
     Uczestnik turniejów finałowych mistrzostw świata (1974, 1978) oraz 

igrzysk olimpijskich (1976). Srebrny medalista mundialu (1974) oraz 
igrzysk olimpijskich (1976). Podstawowy zawodnik drużyny Kazimierza 
Górskiego, wystąpił we wszystkich meczach mundialu w  RFN. 
Dwukrotny mistrz Polski w barwach Stali Mielec, z którą dotarł też do 
ćwierćfinału Pucharu UEFA. Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta.

f  Kazimierz Deyna (ur. 23.10.1947 r., zm. 01.09.1989 r., 97/41) 
     Uczestnik turniejów finałowych mistrzostw świata (1974, 1978) 

oraz Igrzysk Olimpijskich (1972, 1976). Srebrny medalista mundialu 
(1974), złoty i  srebrny medalista igrzysk olimpijskich (1972, 1976). 
Jeden z  najwybitniejszych polskich piłkarzy w  historii, legenda 
Legii Warszawa. Król strzelców Igrzysk Olimpijskich w  Monachium, 
wybrany do „Jedenastki Gwiazd” mistrzostw świata 1974. Członek 
Klubu Wybitnego Reprezentanta. Zginął w wypadku samochodowym 
1 września 1989 roku. 

f  Zbigniew Boniek (ur. 03.03.1956 r., 80/24) 
     Uczestnik turniejów finałowych mistrzostw świata (1978, 1982, 

1986) oraz srebrny medalista mundialu (1982). Należy do grona 
stu najwybitniejszych piłkarzy w  historii futbolu według FIFA. 
Z  Juventusem FC sięgał po najcenniejsze trofea, w  tym Puchar 
Mistrzów (1985). Zdobywca trzech bramek podczas meczu 
mistrzostw świata przeciwko Belgii, wybrany do „Jedenastki Gwiazd” 
tego turnieju. Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta.

f  Grzegorz Lato (ur. 08.04.1950 r., 100/45) 
     Uczestnik turniejów finałowych mistrzostw świata (1974, 1978, 1982) 

i Igrzysk Olimpijskich (1972, 1976). Srebrny medalista (1974, 1982) i król 
strzelców mistrzostw świata (1974), złoty i srebrny medalista igrzysk 
olimpijskich (1972, 1976). W sumie w trzech występach w finałach 
MŚ zdobył 10 bramek, co jest rekordem w historii polskich występów 
na mundialach. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy. 
Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta.
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f  Robert Lewandowski (ur. 21.08.1988 r., 112/61)
     Uczestnik turniejów finałowych mistrzostw świata (2018) 

i mistrzostw Europy (2012, 2016). Rekordzista pod względem liczby 
występów i zdobytych bramek w  historii reprezentacji Polski, król 
strzelców kwalifikacji mistrzostw Europy i  świata. Członek Klubu 
Wybitnego Reprezentanta. 

f  Włodzimierz Lubański (ur. 28.02.1947 r., 75/48) 
     Uczestnik turniejów finałowych mistrzostw świata (1978) i Igrzysk 

Olimpijskich (1972), złoty medalista igrzysk olimpijskich (1972). 
Najmłodszy debiutant w  historii reprezentacji Polski, w  meczu 
z  Norwegią w  Szczecinie (1963, 9:0) strzelił gola, mając wtedy 
16 lat i  188 dni. W  2003 roku uznany za najlepszego polskiego 
piłkarza 50-lecia UEFA. Jest laureatem nagrody Fair Play 
UNESCO – w meczu z Danią w 1977 roku w Chorzowie, w dogodnej 
sytuacji zrezygnował ze strzału i przeskoczył nad bramkarzem 
rywali, aby nie narazić go na kontuzję. Członek Klubu Wybitnego 
Reprezentanta, drugi najskuteczniejszy strzelec w historii kadry 
narodowej.

Z powodu wybuchu pandemii spotkania Komisji w 2020 i 2021 roku odbywały się online. 
Zakres tematów był różnorodny. Jakub Kwiatkowski, Rzecznik Prasowy PZPN i Team 
Manager ds. sportowych reprezentacji Polski, zaprezentował nowy system akredytacyjny 
PZPN i plan pracy dziennikarzy zgodny z procedurami opisanymi w protokole UEFA „Return 
to play” podczas meczów drużyny narodowej.

Rozmawiano również o nowych mediach na polskim rynku, na przykładzie Kanału 
Sportowego. Omawiano także bieżące sprawy związane z Pucharem Polski i występami 
reprezentacji narodowych. Marcin Janicki, Prezes Pierwszej Ligi Piłkarskiej, opowiedział z 
kolei o rozwoju rozgrywek. Przedłużono umowę z telewizją Polsat Sport. Partner telewizyjny 
ponadto zwiększył liczbę transmisji i teraz z każdej kolejki pokazywane są trzy spotkania 
na żywo, które są wzbogacone o statystyki dostarczane przez firmę STATSCORE. 
Ciągle rozwija się współpraca ze sponsorem tytularnym, firmą Fortuna online zakłady 
bukmacherskie. Pierwsza liga ma również swoją oficjalną piłkę – firmy SELECT.
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SPRAWoZDANIE  
KoMISJI oDZNACZEŃ 
I ZASoBÓW 
ARCHIWALNyCH 

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Skład:
w  Zdzisław Łazarczyk – Przewodniczący

w Andrzej Wypysiński – Wiceprzewodniczący

w Arkadiusz Krakowiak – Sekretarz

w Włodzimierz Figas – Członek

w Stanisław Kander – Członek

w Łukasz Firus – Członek

w Jarosław Kulesza – Członek

w Bogusław Walica – Członek

w Henryk Sowa – Członek

w Stefan Szczepłek – Członek

w Andrzej Strumiński – Członek

w Arkadiusz Hirsch – Członek

W okresie sprawozdawczym Komisja realizowała zadania statutowe i zawarte w Regulaminie 
Komisji. Corocznie opracowywany był plan pracy oraz preliminarz wydatków. Komisja  
w pełnym składzie odbyła 10 posiedzeń plenarnych oraz 45 posiedzeń roboczych Zespołów 
ds. Odznaczeń i Wyróżnień. Na posiedzeniach tych realizowano zadania bieżące. 

Ważnym przedsięwzięciem w okresie sprawozdawczym były obchody 100-lecia PZPN. Komisja 
współpracowała przy wykonaniu i przyznawaniu Medalu 100-lecia. Ponadto inicjowaliśmy  
i współuczestniczyliśmy w imprezach okolicznościowych 100-lecia w WZPN i klubach.

Podstawową działalnością Komisji, realizowaną przez Zespół ds. Odznaczeń i Wyróżnień, było 
przyjmowanie, rozpatrywanie, opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia właściwym 
organom wniosków. Do Zarządu PZPN kierowano prośby o odznaczenia związkowe do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, wnioski o przyznanie trzystopniowej odznaki „Za Zasługi dla 
Sportu”. Rozpatrzono ogółem 1997 podań, z których 58 oddalono ze względu na niezachowanie 
regulaminowego terminu lub niewłaściwe uzasadnienie. Wykaz ilościowy wniosków pozytywnie 
rozpatrzonych z podziałem na poszczególne stopnie przedstawia się następująco:

Diamentowe Odznaczenie PZPN – 6

Medale „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej”:

\  złote 45

n  srebrne 98

n  brązowe 160

Odznaki Honorowe PZPN

\  złote 341

n  srebrne 685

n  brązowe 604

Sprawozdanie Komisji Odznaczeń 
i Zasobów Archiwalnych
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Powyższe odznaczenia otrzymywali piłkarze, szkoleniowcy, sędziowie, sponsorzy i przed-
stawiciele władz samorządowych z okazji jubileuszy Wojewódzkich ZPN oraz klubów pił-
karskich z 16 WZPN-ów oraz przedstawiciele Klubu Seniora.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej uhonorował trenera Jacka Gmocha Diamentową 
Odznaką. Prezes PZPN Zbigniew Boniek w wyjątkowych okolicznościach wręczył tę 
nagrodę za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania piłki nożnej  
w Polsce. – W mojej ocenie jesteś wśród trzech najważniejszych i najlepszych trene-
rów w historii polskiej piłki. Dziękuję za wszystko i serdecznie gratuluję – powiedział 
Zbigniew Boniek.

Działając w porozumieniu z Kapitułą Nadawania Tytułu Sędziego Honorowego i Sędzie-
go Zasłużonego Polskiego Kolegium Sędziów, Komisja pozytywnie rozpatrzyła:

f   20 wniosków 
na tytuł Sędziego Honorowego

f   60 wniosków 
na tytuł Sędziego Zasłużonego

W okresie sprawozdawczym 43 klubom przyznano odznaczenia lub patery okolicznoś-
ciowe z okazji jubileuszów bądź awansów do wyższej klasy rozgrywkowej.

Zespół ds. Dokumentacji i Zasobów Archiwalnych kontynuował prace związane z ewi-
dencją oraz gromadzeniem pamiątek i zasobów archiwalnych dotyczących statutowej 
działalności Związku. Kompletował wydawnictwa jubileuszowe z WZPN i Klubów oraz 
sprawozdania roczne.

Powołany zespół roboczy kontynuuje prace przygotowawcze do wydania aktualnego 
Albumu Członków Honorowych PZPN oraz utworzenia Muzeum PZPN.
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SPRAWoZDANIE 
KoLEGIUM SęDZIÓW

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Skład:
w  Zbigniew Przesmycki – Przewodniczący
w Tomasz Mikulski – Zastępca Przewodniczącego
w Tomasz Rusek – Członek
w Piotr Tenczyński – Członek (do 30.08.2017 roku)
w Maciej Wierzbowski – Członek (od 30.08.2017 roku)

Poszczególnymi zespołami kierowali i w ich skład wchodzili:

Piłka kobieca:
w Marian Pyzałka – Przewodniczący (do lutego 2020 roku)
w Leszek Saks 
w Justyna Zając
w Emilia Wnuk

Futsal:
w Przemysław Sarosiek – Przewodniczący
w Sebastian Stawicki – Zastępca Przewodniczącego
w Robert Grabowski – Sekretarz do maja 2019 roku
w  Piotr Mitkowski – do maja 2019 roku Członek,  

od maja 2019 roku Sekretarz
w Mariusz Podjacki, Rafał Przytuła – Członkowie 

Piłka plażowa:
w Jerzy Broński – Przewodniczący  

Centralna Komisja Szkoleniowa:
w Katarzyna Wierzbowska – Przewodnicząca
w Damian Picz – Sekretarz 
w  Grzegorz Krzosek, Robert Małek, Julian Pasek, 

Marcin Szulc, Jacek Walczyński – Członkowie

Podstawowymi kierunkami działań Kolegium były:

1.    Wdrożenie systemu wsparcia wideo w podejmowaniu decyzji sędziowskich  
z udziałem sędziów asystentów wideo (VAR) i ich asystentów (AVAR).

 W czerwcu 2017 roku Prezes PZPN Zbigniew Boniek podjął decyzję o przystąpieniu PZPN 
do uczestnictwa w fazie testowej stosowania systemu wspomagania wideo pracy sędziego.  
W lipcu 2017 roku „VAR” zadebiutował w meczu o Superpuchar Polski, a tydzień później na 
meczu Ekstraklasy. Liczba meczów ze wsparciem VAR w danej kolejce była limitowana liczbą 
sędziów mających uprawnienia do sędziowania w asyście VAR, a także do pełnienia funkcji VAR. 
Uprawnienia te nadawał International Football Association Board, stanowiący Przepisy Gry, po 
spełnieniu określonych kryteriów określonych przez IFAB. Na koniec rundy jesiennej sezonu 
2017/2018 już siedem meczów w każdej kolejce było prowadzonych ze wsparciem VAR, a tym 
razem brak VAR na jednym meczu w kolejce wynikał z ograniczeń sprzętowych. Zostały one 
uzupełnione przez Związek w przerwie zimowej i począwszy od pierwszej kolejki rundy wiosennej, 
wszystkie osiem meczów danej kolejki było prowadzonych ze wsparciem VAR. Przez cały okres 
wdrażania systemu klipy ze wszystkich sytuacji boiskowych, w których wkraczał do akcji VAR, 
były wysyłane do IFAB wraz z nagraniem komunikacji sędziów i opisem. IFAB wypowiadał się 
zarówno na temat zasadności ingerencji VAR, jak i sposobu współpracy oraz prawidłowości 
podjętych decyzji. Stanowiska IFAB wykorzystywane były na okresowych zgrupowaniach 
sędziów zawodowych do celów szkoleniowych. Od 1 lipca 2018 roku funkcjonowanie VAR i AVAR 
zostało ujęte w Przepisach Gry, a VAR i AVAR są oficjalnymi członkami zespołu sędziowskiego. 
Pozytywna ocena wdrażania systemu wideo w Polsce była bardzo ważnym czynnikiem 
umożliwiającym IFAB wprowadzenie VAR i AVAR do Przepisów Gry 2018/2019.

2.    Prowadzone były rutynowe działania, takie jak dokonywanie obsad 
sędziowskich i obserwatorów na wszystkich poziomach rozgrywek 
szczebla centralnego, w tym Ekstraklasa, i i ii liga, rozgrywki młodzieżowe 
CLJ-19, CLJ-18, CLJ-17 i 15 (juniorki i juniorzy), kadry, turnieje strefowe.

3.   Praca szkoleniowa.

Poza szkoleniami VAR i AVAR, prowadzonymi w bezpośrednim kontakcie z IFAB, 
kontynuowano prace szkoleniowo-unifikacyjne:

Sprawozdanie  
Kolegium Sędziów
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f   Na przełomie stycznia i lutego każdego roku odbywały się zgrupowa-
nia szkoleniowe w Turcji sędziów zawodowych i Top Amator w udzia-
łem instruktora FIFA. Sędziowano także mecze sparingowe drużyn 
europejskich przygotowujących się do rundy wiosennej w Turcji;

f    Pomiędzy rundami każdego sezonu, a także przed każdym sezonem, 
organizowano zgrupowania dla wszystkich grup sędziów, sędzi i ob-
serwatorów, gdzie poza wykładami i warsztatami szkoleniowymi 
miały miejsce zarówno sprawdziany kondycyjne, jak i teoretyczne;

f     Co miesiąc, z wyjątkiem przerw między rundami i między sezona-
mi, sędziowie i sędziowie asystenci zawodowi, a także perspekty-
wiczni sędziowie i asystenci amatorzy spotykali się na dwudnio-
wych zgrupowaniach w COS Spała. Zgrupowania zaczynały się 
przedpołudniowymi, wspólnymi treningami. W pozostałym czasie 
miały miejsce sesje szkoleniowe, m.in. analizowano sytuacje z me-
czów Ekstraklasy poprzedzających dane zgrupowanie. Szczegól-
ny nacisk kładziony był na sytuacje rozstrzygane z udziałem VAR, 
zgodnie z wytycznymi IFAB w tym zakresie;

f     Realizacja projektu CORE (Centre of Refereeing Excellence) Polska. 
Corocznie kursy CORE POLSKA obejmowały grupę perspektywicz-
nych sędziów z poszczególnych KS ZPN, a ich nadrzędnym celem jest 
przygotowanie potencjalnych sędziów szczebla centralnego. Każdy  
z sędziów w celach szkoleniowych miał możliwość sędziowania jedne-
go meczu III, IV ligi bądź CLJ, które były następnie szczegółowo anali-
zowane. Ponadto podczas trwania całego programu wykorzystywani 
byli do obserwacji meczów uczestników kursu, a także szkoleni obser-
watorzy z 16 KS ZPN. Oprócz podnoszenia umiejętności sędziowskich 
(zgodnie z kierunkiem nakreślonym przez KS PZPN), program CORE 
zwraca uwagę na przygotowanie fizyczne do zawodów (treningi, te-
sty, treningi techniczne na boisku oraz przeciwdziałanie kontuzjom), 
mentalne (praca z psychologiem) oraz językowe (omawianie wybra-
nych meczów w języku angielskim, rozwiązywanie testów).
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W sezonie 2019/2020 (7. edycja Kursu CORE Polska) sędziowie odbyli szkolenia tematyczne, 
zostali poddani badaniom tkanki mięśniowej, testowi kondycyjnemu yo-yo oraz mieli zajęcia 
praktyczno-teoretyczne w grupach w zakresie „injury prevention & trening LA”. Sprawdzona 
została także wiedza dot. Przepisów Gry zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Uczestnicy 
sędziowali również mecze III ligi, a także IV ligi wielkopolskiej.

Drugi z projektów – CORE Asystenci Polska – obejmuje perspektywicznych sędziów asystentów 
ze wszystkich wojewódzkich KS ZPN. Uczestnicy, poza szkoleniami teoretycznymi, poddawani 
są testom teoretycznym i praktycznym, a także prowadzą wybrany mecz CLJ. Wyniki tego 
kursu są podstawą do desygnowania asystentów na kandydatów na szczebel centralny, mogą 
być również brane pod uwagę przy wyznaczaniu na daną edycję CORE UEFA.  

4.   Program mentorski.

W każdym sezonie kontynuowany jest program mentorski dla perspektywicznych sędziów, 
w którym bierze udział ok. 20 par mentorskich, gdzie każdy sędzia ma swojego opiekuna 
szkoleniowego wywodzącego się z grona obserwatorów szczebla centralnego. 

W każdym sezonie Wojewódzkie ZPN otrzymują 50 tys. euro z tytułu udziału PZPN w Kon-
wencji Sędziowskiej UEFA. Pieniądze te są wykorzystywane na organizację wojewódzkich 
programów mentorskich, a także wojewódzkich kursów CORE.

5.     Praca szkoleniowa z zakresu przepisów gry w klubach 
szczebla centralnego oraz w Wojewódzkich ZPN.

Szkolenia w klubach szczebla centralnego mają charakter systemowy. Są one prowa-
dzone na bieżąco, przede wszystkim ze względu na wymogi licencyjne i tak było rów-
nież w okresie sprawozdawczym. Szkolenia prowadzone były przez sędziów i asysten-
tów zawodowych, a także przez wybranych sędziów Top Amator. Tak jak do tej pory, 
zarówno sędziowie, jak i sędziowie asystenci zawodowi, prowadzili szkolenia w Wojewódzkich 
ZPN. Zrealizowane zostały wszystkie wnioski o delegowanie szkoleniowców. Były to szkolenia 
zarówno na przedsezonowych i międzyrundowych zgrupowaniach sędziów Wojewódzkich ZPN,  
jak i podczas sesji plenarnych KS ZPN. 
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6.    Selekcja i szkolenie w systemie obiektywizacji oceny pracy sędziów na szczeblu 
centralnym.

System obiektywizacji oceny pracy sędziów został zastosowany w Ekstraklasie w rundzie wiosen-
nej 2012 roku obecnie ma zastosowanie we wszystkich ligach szczebla centralnego. Począwszy od 
sezonu 2017/2018, również obserwatorzy stadionowi otrzymują anonimowe obserwacje telewizyjne  
z obserwowanych przez nich meczów I i II ligi, sporządzone przez sędziów zawodowych. Mają oni prawo 
„oprotestować” (tj. wyrazić zdanie odrębne) spojrzenia obserwatorów telewizyjnych, jeżeli uważają je 
za nieuprawnione. Otrzymują stanowisko KS PZPN co do zasadności takiego „protestu”, co ma wymiar 
stricte szkoleniowy.

Również rywalizacja kandydatów do Top Amator B odbywała się w systemie obiektywizacji oce-
ny pracy sędziów. Od sezonu 2016/2017, zgodnie z decyzją KS PZPN zatwierdzoną przez Zarząd 
PZPN, każdy z kandydatów sędziował po cztery mecze, co dodatkowo wpływało na obiektywi-
zację rankingu kandydatów ubiegających się o miejsce w Top Amator B.

Okres sprawozdawczy w sezonie 2019/2020 należy podzielić na dwie części. Ta w 2019 roku i do po-
czątku marca 2020 to rutynowe działania, w tym obsadowe i szkoleniowe. W drugiej części 2020 roku,  
w związku z epidemią COVID-19, działania KS opierały się głównie na pracy w systemie online. 

f   treningi online zgodne z planem treningowym przesyłanym 
przez trenera przygotowania fizycznego sędziów, asystentów, 
sędzi i obserwatorów. Uczestnictwo w organizowanych trenin-
gach online;

f   prace zdalne dla sędziów w formie oceny klipów pod kątem decyzji 
zespołowej, kar indywidualnych i interwencji VAR dla sędziów zawo-
dowych, Top Amator A i B, asystentów oraz obserwatorów szczebla 
centralnego;

f   kurs FIFA online dla 30 sędzi i obserwatorek;

f   praca szkoleniowa dla sędziów, sędzi i obserwatorów w formie 20 pytań; 
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f   prace zdalne dla sędziów i asystentów od Ekstraklasy do II ligi oraz ob-
serwatorów szczebla centralnego w formie zestawów klipów UEFA. 
Zadaniem sędziów było je przeanalizować pod kątem oceny sytuacji 
oraz ewentualnej interwencji VAR. Wyniki prac poddane były ocenie,  
a następnie sędziowie otrzymali wzorcowe odpowiedzi wraz z uzasad-
nieniem;

f   od maja 2020 regularnie przeprowadzone są szkolenia przez apli-
kację Teams z zakresu analizy sytuacji VAR oraz analizy sytuacji  
z Ekstraklasy pod kątem decyzji technicznych oraz ewentual-
nych interwencji VAR;

f   cykl szkoleń online z wykorzystaniem aplikacji ZOOM ze zmian 
w Przepisach Gry dla sędziów, obserwatorów oraz wszystkich 
klubów. Ekstraklasy, I i II ligi;

f   kontynuacja egzaminów kondycyjnych sędziów i sędzi szczebla cen-
tralnego na terenie AWF Warszawa, w Spale i Łodzi;

f   konferencja FIFA, która odbyła się 25-26 czerwca 2020 roku dla spe-
cjalistów ds. rozwoju sędziów, instruktorów z CKS oraz z 16 Wojewódz-
kich ZPN.

Epidemia COVID-19 przerwała realizację programu mentorskiego. Podjęto decyzję o kontynuowaniu 
programu w sezonie 2020/2021 w dotychczasowych zespołach mentorskich, dokonując jedynie 
wymiany w składzie par kobiecych oraz powołując dodatkowo, na wniosek macierzystego związku, 
jednego sędziego Top Amator C (III liga). W bieżącym sezonie pracuje 18 par mentorskich. 22 września 
2020 roku w formule zdalnej odbyło się seminarium rozpoczynające oficjalnie sezon w programie 
mentorskim.

W całym okresie sprawozdawczym Zarząd Kolegium Sędziów odbywał posiedzenia. Organizowano 
również Narady Przewodniczących Kolegiów Sędziów WZPN.

W obszarach Futsalu i Piłki Plażowej praca wyglądała następująco:
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Futsal

Zadania i efekty:

f     obsada sędziowska zawodów organizowanych przez Polski 
Związek Piłki Nożnej oraz Futsal Ekstraklasę;

f     współpraca z organizacjami sportowymi (m.in. Akademicki Zwią-
zek Sportowy, międzynarodowe organizacje sportowe studentów) 
i obsada zawodów i turniejów przez nie organizowanych;

f   organizacja 36 szkoleń, egzaminów, warsztatów dla sędziów i 
obserwatorów szczebla centralnego;

f     ustalanie składów osobowych list sędziowskich i obserwa-
torskich na szczeblu centralnym na sezonu 2016/17, 2017/18, 
2018/19, 2019/20, 2020/21;

f    współpraca z futsalowymi komórkami organizacji sędziowskich 
UEFA i FIFA w zakresie szkolenia i wymiany doświadczeń (inter-
pretacja przepisów): organizacja w Polsce czterech kursów FIFA 
oraz dwóch kursów UEFA;

f     wymiany sędziowskie na zawodach międzynarodowych i ligo-
wych – 2017/18 – Czeski Związek Piłki Nożnej, a 2018 – Węgier-
ski Związek Piłki Nożnej;

f    przygotowanie konkluzji, interpretacji, Przepisów Gry w Futsal (tłuma-
czenie nowego wydania rok 2020), Postanowienia PZPN i Interpre-
tacje Kolegium Sędziów PZPN (krajowe interpretacje przepisów gry 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020);

f     organizacja 18 szkoleń dla związków wojewódzkich (2016, 2017, 
2018, 2019, 2020) w formie wykładów, kursów i seminariów;
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f     stan obecny 2020/21: 116 sędziów szczebla centralnego futsalu 
oraz kandydatów na sędziów szczebla centralnego; 18 obserwa-
torów szczebla centralnego futsalu, w tym pięciu sędziów FIFA  
i jeden obserwator FIFA.

Piłka Plażowa

Informacja została podzielona na dwa okresy – od lata 2017 do 2019 w normalnych warunkach 
działalności, oraz rok 2020 w czasach pandemii COVID-19.

i.   Lata 2017-2019

Zespół sędziów piłki nożnej plażowej KS PZPN w tym czasie prowadził zawody zespołów 
młodzieżowych, kobiecych oraz męskich w poniższych rozgrywkach:

f   turnieje mistrzowskie na poziomie I ligi;

f   turnieje mistrzowskie na poziomie ekstraligi;

f   turnieje finałowe o tytuł mistrza Polski;

f   turnieje finałowe o Puchar Polski;

f   mecze o Superpuchar;

f   turnieje międzynarodowe organizowane w kraju – dwumecze zespo-
łów narodowych.

Łącznie na wszystkich tych turniejach przeprowadzono 548 zawodów w czteroosobowych 
zespołach sędziowskich. Zespół sędziów posiadających uprawnienia do prowadzenia zawodów 
w piłce nożnej plażowej powiększył w tym okresie swoje grono z 18 do 26 sędzi i sędziów, w tym 
dwóch sędziów międzynarodowych FIFA: Łukasza Ostrowskiego oraz Tomasza Winiarczyka.

W tym czasie nasi dwaj sędziowie międzynarodowi uczestniczyli w turniejach 
organizowanych przez BSWW:
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f   Ligi Europejskiej Reprezentacji Narodowych Bech Soccera;

f   Eliminacji do mistrzostw świata;

f   Ligi Mistrzów zespołów klubowych;

f   Pierwszym Europejskim Turnieju Olimpijskim;

f   Turnieju Masters w Dubaju;

f    Turnieju Finałowym Mistrzostw Świata ( 2017 i 2019 rok).

Sędzia Łukasz Ostrowski był rozjemcą w meczu półfinałowym na mistrzostwach świata w 2017 
roku oraz sędzią prowadzącym finał w czterech imprezach – Pierwszym Europejskim Turnieju Olim-
pijskim w Baku, Lidze Mistrzów zespołów klubowych w Moskwie, Turnieju Masters w Dubaju oraz  
w meczu o mistrzostwo świata w 2019 roku. 

ii.   Rok 2020

Łukasz Ostrowski i Tomasz Winiarczyk zostali zaproszeni na turniej Europejski Beach Soccer w Kiszyniowie, 
ale z powodu pandemii wszystkie rozgrywki beach soccera na arenie międzynarodowej odwołano.

Na arenie krajowej, w warunkach panującej epidemii, sędziowie prowadzili zawody na następujących 
turniejach o: 

f  Puchar Polski Kobiet,   Puchar Polski Seniorów;

f   Młodzieżowe Mistrzostwo Polski;

f    Mistrzostwo Polski Kobiet,  Mistrzostwo Polski Mężczyzn.

Powyższe turnieje rozgrywane były na stadionie letnim w Gdańsku Brzeźnie. Zespół sędziowski 
przeprowadzi w sumie 184 zawody w pełnej, czteroosobowej obsadzie.

Szkoleniowo pozyskaliśmy dwie sędzie i aktualnie Zespół Piłki Nożnej Plażowej ma do dyspozycji 28 
arbitrów, w tym cztery sędzie. W roku bieżącym planujemy powiększenie grona sędziów do 30 osób 
z uwzględnieniem arbitrów, którzy z różnych powodów opuścili szeregi zespołu piłki nożnej plażowej.
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Skład:
w  Andrzej Strejlau – Przewodniczący
w Henryk Apostel – Wiceprzewodniczący
w Hilary Nowak – Wiceprzewodniczący
w Marek Najder – Sekretarz
w Wiesław Bartosik – Członek
w Walenty Biechoński – Członek (do 08.04.2021 roku)
w Andrzej Bińkowski – Członek
w Andrzej Bobowski – Członek
w Lidia Borska – Członek
w Danuta Budek – Członek
w Jan Bzowy – Członek
w Stanisław Bobkiewicz – Członek
w Jerzy Figas – Członek
w Janusz Garlicki – Członek
w Czesław Gołębiowski – Członek
w irena Grzelak – Członek
w Bogusław Hajdas – Członek
w Kazimierz Janecki – Członek
w Marek Janota – Członek  
w Wiesław Jańczyk – Członek
w Eugeniusz Kolator – Członek
w Ryszard Kosiński – Członek
w Janusz Kowalski – Członek
w Jerzy Lechowski – Członek (do 03.05.2021 roku)
w Krystyna Loska – Członek
w Wojciech Łazarek – Członek
w Włodzimierz Modzelewski – Członek
w Adam Olkowicz – Członek
w Józef Różyński – Członek
w Jerzy Talaga – Członek
w Józef Wiśniewski – Członek
w Stanisław Wzorek – Członek

Klub liczy obecnie 30 członków, w tym 23 Członków Honorowych PZPN. 

W  okresie sprawozdawczym w poczet członków Klubu zostali przyjęci: Stanislaw Bobkiewicz  
– były przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPN, Jan Bzowy – były członek Zarządu PZPN,  
Eugeniusz Kolator – były Wiceprezes PZPN  i Janusz Garlicki – były lekarz reprezentacji narodowej.

Na „wieczną wartę odeszli” i przestali być 
członkami Klubu:  Marian  Ryba ,Alojzy Jarguz, 
Jerzy Lechowski i Walenty Biechoński.

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i żalem przyjął, że w wieku 92 lat 3 maja 
2021 roku wiadomość o śmierci Jerzego Lechowskiego, wybitnego dziennikarza m.in. „Prze-
glądu Sportowego” oraz „Piłki Nożnej”, byłego sekretarza, kierownika Wydziału Szkolenia  
i wiceprezesa PZPN ds. sportowych, Honorowego Członka PZPN, a także Honorowego Prezesa Klubu 
Seniora, który na łamach PZPN wydał również książkę „Świadek koronny”. Zmarł 3 maja 2021 roku.

Klub prowadził działalność w oparciu o art. 68 Statutu PZPN i wydanych na jego podstawie 
uchwałach w sprawie regulaminu Klubu. Była to działalność zróżnicowana, ukierunkowana 
na wspomaganie Związku w realizacji jego statutowych zadań i celów. Stosownie do posta-
nowień zawartych w regulaminie,Klub sprawował merytoryczny nadzór nad działalnością 
Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej PZPN.

Klub realizował swoje zadania głównie na posiedzeniach, które z wyjątkiem okresu waka-
cyjnego odbywały się każdego miesiąca danego roku. Kontynuowano na nich, wypraco-
wane przez lata, tradycje spotkań z przedstawicielami władz i pracownikami Związku oraz 
innymi osobami  działającymi w obrębie sportu. Toczono  ożywione dyskusje o istotnych 
problemach polskiego piłkarstwa.

Na posiedzeniach tych gościli: Zbigniew Boniek – Prezes PZPN,  Eugeniusz Nowak – Wiceprezes PZPN, 
Stefan Majewski – Dyrektor Sportowy PZPN, Jacek Magiera –   Wicedyrektor Sportowy PZPN i trener 

Sprawozdanie
Klubu Seniora
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reprezentacji Polski U-20, a następnie U-19, Bogdan Basałaj – Zastępca Dyrektora Departamentu 
Szkolenia i Reprezentacji Narodowych PZPN, Janusz Basałaj – Dyrektor Departamentu Komunika-
cji i Mediów PZPN, Magdalena Urbańska – Dyrektor Departamentu PZPN Grassroots,  Marcin Dor-
na – Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolenia i Reprezentacji Narodowych PZPN,  Michał Libich  
– Koordynator ds. Szkolenia Dzieci i młodzieży PZPN, Adam  Gilarski – Rzecznik Dyscyplinarny PZPN, 
Zdzisław Łazarczyk – Członek Zarządu PZPN i  Prezes Mazowieckiego ZPN, Władysław Puchalski  
– Członek Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego i Bartosz Bury – sekretarz tej Fundacji, Andrzej 
Person – dziennikarz sportowy i działacz Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego oraz Janusz Jesionek  
– Prezes Fundacji im. Kazimierza Górskiego.

W trakcie posiedzeń organizowano uroczystości jubileuszowe Członkom Klubu,  którzy osiąg-
nęli określony wiek. Jubileusze obchodzili:

90-lecia f Jerzy Talaga i Józef Różyński;

85-lecia f   Jerzy Figas, Alojzy Jarguz 
i Stanisław  Wzorek;

80-lecia f  Henryk Apostel, Wiesław Bartosik, 
Andrzej Bobowski, Czesław Gołębiowski,  
irena Grzelak, Bogusław Hajdas, 
Kazimierz Janecki, Marek Janota, 
Ryszard Kosiński, Wojciech  Łazarek, 
Marek Najder i Andrzej Strejlau;

75-lecia f    Adam Olkowicz;

70-lecia f     Lidia Borska i Danuta Budek.
   
Podczas uroczystości jubilatom odczytywano listy laudacyjne oraz obdarowywano pa-
miątkowymi paterami i nagrodami jubileuszowymi.
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W uznaniu zasług za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej Zarząd PZPN przyznał Prze-
wodniczącemu Klubu Andrzejowi Strejlauowi Honorową Odznakę Diamentową, którą na 
Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN w 2018 roku wręczył odznaczonemu Prezes PZPN 
Zbigniew Boniek.

Ponadto na wniosek Zarządu Klubu Zarząd PZPN przyznał wysokie odznaczenia związkowe: 
medale za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej, złote: Henrykowi Apostelowi i Stanisła-
wowi Wzorkowi, srebrny – Lidii Borskiej, brązowe – Markowi Janocie i Wiesławowi Bartosikowi. 

Honorowe odznaki PZPN otrzymali: Marek Najder – złotą   
i  Wiesław Jańczyk – srebrną. Na posiedzeniu  
5 września 2019  roku Wiceprezes PZPN Eugeniusz Nowak 
wręczył te odznaczenia uhonorowanym osobom.

Co roku, na przełomie października i listopada Klub organizował „Akcję Znicz”. Polegała 
ona na odwiedzaniu przez wyznaczonych członków Klubu grobów byłych zasłużonych 
trenerów, działaczy PZPN i piłkarzy, złożeniu na nich biało-czerwonych wiązanek kwia-
tów i zapaleniu zniczy. Dotyczyło to grobów poniższych osób: Kazimierza Górskiego, 
Stanisława Nowosielskiego, Władysława Stachurskiego, Henryka Loski, Jana Maja, 
Jerzego Hołuba, Zbigniewa Jabłońskiego, Zbigniewa Należytego, Andrzeja Zientary, Ka-
zimierza Deyny, Leszka Rylskiego, Ryszarda Koncewicza, Ryszarda Kuleszy i Mariana 
Dziurowicza.

Tradycyjnie każdego roku Zarząd Klubu organizował spotkania z przedstawicielami  kół/
klubów seniora funkcjonujących przy Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej. Kierownictwo 
PZPN zapraszało ich na mecze reprezentacji Polski, które odbywały się tego samego dnia 
na PGE Narodowym w Warszawie. 

W trakcie spotkań przedstawiciele terenu szeroko omawiali formy prowadzonej przez ich 
kluby działalności, podkreślając bardzo dobrą współpracę z prezesami miejscowych związ-
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ków. Wyrażali swą wdzięczność  Zarządowi Klubu za umożliwianie im przez to wymiany mię-
dzyklubowych doświadczeń  oraz dziękowali Radzie Funduszu Pomocy Koleżeńskiej PZPN 
za przyznawanie zapomóg finansowych ich kolegom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej. Również tradycyjnie, członkowie Klubu byli zapraszani przez niektóre koła/kluby 
terenowe na organizowane przez nie uroczystości jubileuszowe lub opłatkowe. Przewod-
niczący Andrzej Strejlau brał udział w tego typu spotkaniach  organizowanych przez Koło 
Seniora Kujawsko-Pomorskiego ZPN, Małopolskiego ZPN i Zachodniopomorskiego ZPN,  
w tym ostatnim przypadku wraz z Jerzym Talagą, z okazji pięknego Jubileuszu 100-lecia 
urodzin znakomitego trenera Stefana  Żywotki. Ponadto Wiesław Jańczyk  i  Marek Najder 
gościli w Łodzi z okazji 35-lecia powstania tamt. Koła Seniora, a Wiesław Bartosik i Czesław 
Gołębiowski byli gośćmi Małopolskiego ZPN z okazji 10. rocznicy powstania Rady Seniora 
przy Podokręgu w Mysłowicach.

Wszyscy członkowie Klubu byli zapraszani przez Kierownictwo PZPN do wzięcia udziału 
w obradach Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Delegatów PZPN oraz corocznych 
grudniowych spotkaniach gwiazdkowych. Zostali także zaproszeni na uroczystą Galę 
100-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Na podstawie decyzji Kierownictwa i Zarządu PZPN Członkowie Klubu korzystali z zapro-
szeń na mecze reprezentacji Polski rozgrywane na PGE Narodowym w Warszawie i w innych 
miastach.

f   W okresie od 1 marca 2020 roku do chwili obecnej, z uwagi 
na pandemię COVID-19, działalność Klubu była i jest nadal 
w znacznym stopniu ograniczona.

Co roku, na przełomie 
października i listopada Klub 
organizował „Akcję  Znicz”.
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Aktualny skład Rady został powołany Uchwałami V/70, V/71, V/72 25 maja 2017 roku (14 lip-
ca 2018 roku, Uchwałą VI/109, do składu dołączono Bogusława Hajdasa. Wcześniej, w okresie 
od 29 października 2016 roku do czasu powołania nowego składu, Rada Funduszu Pomocy 
Koleżeńskiej PZPN działała w następującym składzie: Czesław Gołębiowski (Przewodniczą-
cy), Janusz Kowalski (Sekretarz), Henryk Apostel (Członek), Walenty Biechoński (Członek), 
Bogusław Hajdas (Członek) i Marek Najder (Członek).

Nadzór merytoryczny z ramienia Klubu Seniora 
Polskiego Związku Piłki Nożnej sprawował 
Wiceprzewodniczący Klubu Hilary Nowak.

Działając na podstawie Uchwały II/56 z 29 listopada 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie 
zasad i trybu obsługi Funduszu Pomocy Koleżeńskiej PZPN, Rada Funduszu Pomocy Kole-
żeńskiej przyznawała pomoc finansową osobom uprawnionym na mocy przepisów Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, które w szczególności z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytu-
acji finansowej, ze względu na stan zdrowia, podeszły wiek lub z innych przyczyn od siebie nie-
zależnych nie mogły wykonywać pracy zawodowej, a jednocześnie z uwagi na niewystarcza-
jące środki utrzymania nie mogły kontynuować leczenia lub podjąć rehabilitacji po zabiegach 
operacyjnych. Pomocą zostały objęte również osoby niemogące poruszać się samodzielnie 
lub wymagające całkowitej opieki osób trzecich. W wyjątkowych i uzasadnionych przypad-
kach zapomóg udzielono współmałżonkom osób uprawnionych. Wśród osób wnioskujących  
o zapomogi znaleźli się zawodnicy, sędziowie, trenerzy i działacze piłkarscy różnych szczebli 
pełniący różnorakie funkcje i podejmujący wielorakie aktywności piłkarskie w okresie swojej 
działalności, często niemal całego życia. Pomoc skierowano nie tylko do wybitnych piłkarzy, 
byłych reprezentantów Polski, ale również do osób mniej utytułowanych, jednak znanych ze 
swej rzetelnej, ofiarnej pracy na rzecz rozwoju naszej dyscypliny.

Życzliwa i w pełni oczekiwana przez Radę Funduszu Pomocy Koleżeńskiej decyzja Prezesa 
Zarządu PZPN Zbigniewa Bońka o podwyższeniu w budżecie na rok 2018 kwoty przeznaczo-
nej na zapomogi finansowe do 250.000 zł umożliwiła szerszy zakres działania Rady oraz 
znacznie ułatwiła proces rozpatrywania wniosków i podejmowania decyzji finansowych.

Sprawozdanie Rady 
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej

Skład:
w  Lidia Borska – Przewodnicząca

w  Janusz Kowalski – Sekretarz

w  Danuta Budek – Członek

w  Jerzy Figas – Członek

w  Czesław Gołębiowski – Członek

w  Bogusław Hajdas – Członek
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W okresie sprawozdawczym rozpoznano 204 wnioski osób 
ubiegających się o pomoc materialną i na podstawie przedstawionej 
dokumentacji udzielono zapomóg łącznie na kwotę 909.500 zł.

Prace Rady przebiegały bez zakłóceń do 12 marca 2020 roku to jest do czasu wprowa-
dzenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego na terenie 
całego kraju w związku z rozprzestrzenianem się koronawirusa SARS-COV-2 oraz wzro-
stem zachorowań na wywołaną nim chorobę COVID-19. Od tego momentu, z oczywistych 
powodów, działalność Rady uległa dużemu ograniczeniu.

Dotarcie do osób będących w trudnej sytuacji materialnej stało się dużo trudniejsze, jak 
również kontakt z przedstawicielami Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej oraz Klubów Se-
niora działającymi w terenie, z którymi wcześniejsza, niezwykle cenna współpraca układała 
się bardzo dobrze. 

Z uwagi na niemożność prowadzenia prac Rady w dotychczasowej formie podjęto decy-
zję o odbywaniu posiedzeń w formie konsultacji telefonicznych, ograniczając jednocześnie 
osobisty udział do absolutnego minimum, to jest obecności Przewodniczącej Lidii Borskiej, 
Sekretarza Rady Janusza Kowalskiego oraz Administratora Beaty Olczak, co było niezbęd-
ne do sporządzenia dokumentacji dla Departamentu Finansowego Związku. W celu umoż-
liwienia podjęcia decyzji wszyscy członkowie Rady byli każdorazowo zdalnie zapoznawani  
z wnioskami i dokumentacją wpływającą do Rady, a następnie informowani o treści sporzą-
dzonych protokołów z posiedzeń.

Mimo niewątpliwych utrudnień związanych z pandemią członkowie Rady Funduszu Po-
mocy Koleżeńskiej utrzymywali kontakt telefoniczny bądź osobisty z osobami chorymi 
przewlekle lub opiekunami osób, wymagających stałej, specjalistycznej opieki i rehabilita-
cji. Dzięki pomocy i zaangażowaniu działaczy i pracowników Związków Piłki Nożnej oraz 
Klubów Seniora działających w terenie udało się dotrzeć do wielu osób potrzebujących 
pomocy.
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SPRAWoZDANIE 
KLUBU WyBITNEGo 
REPREZENTANTA

ZA oKRES oD 2016 Do 2021
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Przewodniczący Klubu 
Wybitnego Reprezentanta
w  Dariusz Dziekanowski 

W okresie sprawozdawczym Klub Wybitnego Reprezentanta kontynuował nakreśloną 
i realizowaną w poprzedniej kadencji Zarządu PZPN misję, której przyświecało przede 
wszystkim przywrócenie Klubowi właściwego dla promocji piłki nożnej w Polsce znaczenia.  
Członkowie Klubu aktywnie uczestniczyli w spotkaniach i imprezach propagujących futbol, 
sportowy tryb życia i przede wszystkim – zasady fair play, zarówno na boisku, jak i poza nim. 

W omawianej kadencji władz PZPN, bezpośrednio bądź to przy współudziale Klubu Wybitnego 
Reprezentanta, działalność tej komórki widoczna była na wielu płaszczyznach. W latach 
2017-2019 roku w Stanach Zjednoczonych odbyły się trzy edycje Turnieju im. Kazimierza 
Deyny (XXVII – XXIX), które objęte były honorowym patronatem PZPN, a organizowane 
były przez Związek Polonijnych Klubów Piłkarskich. W pierwszej z wymienionych imprez 
przedstawicielem KWR, a jednocześnie gościem honorowym wydarzenia, był Piotr 
Świerczewski, srebrny medalista olimpijski z Barcelony z 1992 roku, 70-krotny reprezentant 
Polski. 

Analogicznie, w okresie 2017-2019, Klub Wybitnego Reprezentanta partycypował w trzech 
finałach imprezy charytatywnej „Supermecz” w Białej Podlaskiej. Inicjatywa organizowana 
we współpracy ze Szkołą Trenerów PZPN miała na celu m.in. zebranie środków finansowych 
na zakup sprzętu dla Stowarzyszenia „Wspólny Świat”, które pomaga dzieciom cierpiącym 
na autyzm.

Bardzo smutnym akcentem, który miał miejsce w opisywanym okresie sprawozdawczym, 
był pogrzeb członka honorowego KWR, Romana Korynta. Wybitny w przeszłości zawodnik 
m.in. Lechii Gdańsk, Legii Warszawa oraz reprezentacji Polski zmarł 15 lipca 2018 roku  
w Gdyni. W uroczystościach pogrzebowych delegację KWR reprezentował Paweł Janas.

W lipcu 2019 roku, na stadionie warszawskiej Legii odbyły się rozgrywki siódmych Mistrzostw 
Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. KWR delegował na niniejsze przedsięwzięcie 
swoich reprezentantów, którzy byli zaangażowani w organizację imprezy, jak również brali 
udział w spotkaniach towarzyskich z uczestnikami.  

Na początku 2020 roku, na wniosek Przewodniczącego Klubu Wybitnego Reprezentanta 
Dariusza Dziekanowskiego, Łukasz Piszczek, 66-krotny reprezentant Polski, został włączony 
do Klubu. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej z aprobatą przyjął tę propozycję.

Sprawozdanie Klubu 
Wybitnego Reprezentanta

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2021176 



Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2021 177



1 września 2020 z inicjatywy Fundacji im. Kazimierza Deyny na warszawskim Ursynowie 
odsłonięty został wielki mural upamiętniający legendę Legii Warszawa, Kazimierza Deynę 
– reprezentanta Polski, zdobywcy złotego i srebrnego medalu olimpijskiego oraz medalisty 
mundialu w 1974 roku. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Polski Związek Piłki Nożnej. 
Klub Wybitnego Reprezentanta reprezentowany był przez Dariusza Dziekanowskiego oraz 
Stefana Majewskiego.  

12 września 2020 na obiekcie OSiR Bemowo odbyły się XI Mistrzostwa Polski Dzieci  
z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. Po wielkim finale rozegrany został mecz pokazowy byli Re-
prezentanci Polski vs Reprezentacja Dzieci, w którym po stronie gwiazd zagrali członkowie 
KWR: Dariusz Dziekanowski, Tomasz Kłos oraz Jacek Krzynówek.

W rozgrywanym 18 listopada 2020 r. meczu Ligi Narodów  
Polska – Holandia, po raz 80. w barwach reprezentacji 
Polski wystąpił Kamil Grosicki, dzięki czemu 
dołączył do Klubu Wybitnego Reprezentanta.

Tego samego zaszczytu dostąpił 25 marca 2021 Kamil Glik, zaliczając 80. mecz w kadrze 
Polski w wyjazdowym spotkaniu przeciwko reprezentacji Węgier w ramach eliminacji do 
mistrzostw świata 2022. 

8 czerwca 2021 do KWR dołączył również Grzegorz Krychowiak, który mecz numer 80  
w barwach drużyny narodowej rozegrał w towarzyskim meczu z Islandią w Poznaniu, tuż 
przed mistrzostwami Europy UEFA EURO 2020.

Klub Wybitnego Reprezentanta, poprzez uhonorowanie najwybitniejszych piłkarzy Polski, 
daje wyraz uznania dla ich talentu, cech charakteru, sportowych dokonań i wkładu w rozwój 
polskiego piłkarstwa. Członkami Klubu zostają piłkarze, którzy w pierwszej reprezentacji 
rozegrali minimum 80 meczów międzypaństwowych. Członkami honorowymi klubu mogą 
ponadto zostać kadrowicze, którzy nie rozegrali wymaganego minimum spotkań, jednak 
wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami sportowymi oraz postawą poza boiskiem.
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1. | Robert Lewandowski 122
2. | Jakub Błaszczykowski 108
3. Michał Żewłakow 102
4. Grzegorz Lato 100
5. Kazimierz Deyna (zmarł 01.09.1989 r.) 97
6. Jacek Krzynówek

Jacek Bąk 96

8. Władysław Żmuda 91
9. | Kamil Glik 86

10. | Kamil Grosicki 83
11. Antoni Szymanowski 82
12. | Grzegorz Krychowiak 82
13. Zbigniew Boniek 80
14. Włodzimierz Lubański 75
15. Tomasz Wałdoch 74
16. Maciej Żurawski 72
17. Piotr Świerczewski 70
18. Tomasz Kłos

Roman Kosecki 69

20. Mariusz Lewandowski
| Łukasz Piszczek 66

22. Dariusz Dudka 65
23. Dariusz Dziekanowski

Jan Tomaszewski 63

25. Robert Gadocha
Tomasz Hajto

Roman Wójcicki
62

28. Henryk Kasperczak
Andrzej Szarmach 61

30. Jerzy Dudek
Włodzimierz Smolarek (zmarł 7.03.2012)

Marcin Wasilewski
Jacek Zieliński

60

34. Lucjan Brychczy
Stanisław Oślizło 58

36. Lesław Ćmikiewicz 57
37. Jerzy Gorgoń

Waldemar Matysik 55

39. Marek Dziuba
Paweł Janas 53

41. Andrzej Buncol 51
42. Zygmunt Anczok 48
43. Zygfryd Szołtysik 46
44. Gerard Cieślik (zmarł 3.11.2013) 45
45. Józef Młynarczyk 42
46. Stefan Majewski 40
47. Roman Korynt (zmarł 15.07.2018) 34

  
| N Aktywny gracz 

stan na: 24.06.2021

imię  
i nazwisko

L.p. Mecze 
w pierwszej reprezentacji
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SPRAWoZDANIE 
KoMISJI REWIZyJNEJ 

ZA oKRES oD 2016 Do 2021

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2021180 



Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2021 181



Skład:
w  Krzysztof Malinowski – Przewodniczący

w  Robert Skowron – Wiceprzewodniczący

w  Jerzy Szczęsny – Sekretarz

w  Michał Dołożenko – Członek

w  Jacek Czałpiński – Członek

w  Dariusz Machiński – Członek

w  Artur Jankowski – Członek

Na posiedzeniu 28 października 2016 roku Komisja Rewizyjna PZPN spośród swoich członków 
wybrała Przewodniczącego w osobie Krzysztofa Malinowskiego, Wiceprzewodniczącego 
w osobie Roberta Skowrona oraz Sekretarza w osobie Dariusza Machińskiego. W związku 
ze złożoną rezygnacją przez jednego z Członków, tj. Macieja Wandzela, Komisja Rewizyjna 
PZPN na posiedzeniu 8 grudnia 2017 roku podjęła uchwałę – w trybie art. 24 ówcześnie 
obowiązującego Statutu PZPN – o dokooptowaniu do składu do czasu najbliższego Wal-
nego Zgromadzenia Delegatów Artura Jankowskiego, jako osobę, która podczas ostatniego 
wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów uzyskała kolejno największą liczbę głosów. 
30 października 2018 roku Artur Jankowski został wybrany do składu Komisji Rewizyjnej 
na okres do końca kadencji.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19 
i zmianami w otoczeniu normatywnym funkcjonowania polskich związków sportowych, 
kadencja Komisji Rewizyjnej – podobnie jak i innych władz Polskiego Związku Piłki Nożnej  
– została przedłużona na okres kolejnych 10 miesięcy.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna PZPN  
odbyła 40 posiedzeń plenarnych, z czego z uwagi  
na uwarunkowania epidemiczne trzy posiedzenia odbyły 
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Odbywały się również prace w powołanych zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej PZPN zespołach kontrolnych. 

W trakcie kadencji Komisja Rewizyjna corocznie przedstawiała Walnemu Zgromadzeniu Delegatów 
PZPN sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Związku, każdorazowo 
rekomendując zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przygotowanego przez 
Zarząd PZPN.

Sprawozdanie  
Komisji Rewizyjnej
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W ramach przyjmowanych planów kontroli przeprowadzono następujące kontrole:

1.  Stan postępowania sądowego w sprawie z powództwa Fundacji Wisła z siedzibą w War-
szawie przeciwko PZPN.

2.  Praktyka przekładania meczów ligowych szczebla centralnego w rozgrywkach prowa-
dzonych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN (dziś Departament Piłkarstwa 
Profesjonalnego): I liga i II liga w sezonie 2016/2017.

3.  Problematyka zagospodarowania nieruchomości w Wilanowie, zabezpieczenia aktualnych 
potrzeb lokalowych oraz ewentualnej zmiany siedziby.

4.  Problematyka licencjonowania trenerów i naboru do Szkoły Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej.

  5.  Licencjonowanie produktów z logo PZPN i wizerunkami członków reprezentacji Polski.

  6. Tryb zawierania umów, kontroli ich wykonania oraz monitoringu płatności.

  7.  Finansowanie przez PZPN rozgrywek piłkarskich oraz ocena wykonania programu Pro 
Junior System. 

  8. Zmiany otoczenia normatywnego statutowej działalności Polskiego Związku Piłki Nożnej.

  9. Działalność Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN.

10.System ochrony danych osobowych w PZPN.

11.  Działalność Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN (dziś Departament Piłkarstwa 
Profesjonalnego) w zakresie piłki nożnej kobiet.

12. Przychody PZPN.

W trakcie kadencji przeprowadzono również kontrolę całokształtu 
działalności statutowej Polskiego Związku Piłki Nożnej.
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13. Wdrożenie regulacji antydopingowych w PZPN.

14. Wdrożenie systemu Video Assistant Referee.

15. Zasady zlecenia organizacji imprez międzynarodowych i sposób rozliczania zadań zleconych. 

16. Działalność Komisji Piłkarstwa Młodzieżowego i Amatorskiego PZPN.

17. Organizacja meczu finałowego o Puchar Polski.

18. Działalność Komisji Futsalu i Piłki Plażowej.

19. Działalność Departamentu Prawnego PZPN.

20. Działalność Departamentu Grassroots.

21.  Działalność Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN (dziś Departament Piłkarstwa  
Profesjonalnego).

22. Funkcjonowanie systemu Ekstranet.

23. Działalność Kolegium Sędziów PZPN.

24. Umowa o zarządzanie ligą zawodową.

25. Reprezentacje Narodowe.

26. Działalność Departamentu Komunikacji i Mediów.

27. Działalność Departamentu Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów. 

Wnioski z postępowań kontrolnych były na bieżąco przekazywane Sekretarzowi Generalnemu 
PZPN oraz – za jego pośrednictwem – właściwym komórkom organizacyjnym PZPN. Wdro-
żenie wniosków pokontrolnych odbywało się przy pełnym zaangażowaniu i przychylności 
administracji PZPN. W sprawach wymagających zmian uchwałodawczych Zarząd PZPN 
bez zbędnej zwłoki przyjmował stosowne akty prawa związkowego. 
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Wspomnienie zmarłych

w Andrzej Gowarzewski (19.07.1945-16.11.2020)
w Adam Musiał (18.12.1948-18.11.2020)
w Zbigniew Bemowski (13.10.1961-28.11.2020)
w Arkadiusz Śliwa  (19.01.1965-01.12.2020)
w Henryk Krysztofiak  (05.07.1930-03.12.2020)
w Eugeniusz Głoziński  (16.06.1957-16.12.2020)
w Walenty Czarnecki  (19.11.1941-19.12.2020)
w Zbigniew Pocialik  (01.06.1945-27.12.2020)
w Adam Książek  (06.09.1967-31.12.2020)
w Marian Kondratowicz  (10.12.1941-08.01.2021)
w Gothard Kokott  (06.10.1943-11.01.2021)
w Franciszek Bochentyn  (20.10.1952-13.01.2021)
w Adam Ossowski  (29.11.1957-17.01.2021)
w Janusz Krawczyk  (27.11.1949-20.01.2021)
w Dobrosław Stec  (24.05.1930-17.02.2021)
w Konrad Kornek  (12.02.1937-06.03.2021)
w Alojzy Łysko  (14.04.1935-22.03.2021)
w Walenty Biechoński  (24.02.1932-08.04.2021)
w Marian Kosiński  (04.12.1945-21.04.2021)
w Roman Hływa  (14.12.1935-20.04.2021)
w Andrzej Możejko  (22.04.1949-01.05.2021)
w Jerzy Lechowski  (01.11.1929-03.05.2021)
w Roman Walczak  (22.02.1952-17.05.2021)
w Sławomir Świstek  (25.03.1968-18.06.2021)
w Alojzy Krzywoń  (23.05.1944-20.06.2021)
w Antoni Nieroba  (17.01.1939-24.06.2021)
w Stanisław „Leon” Sętkowski  (10.02.1939-13.07.2021)

W każdym roku polski futbol traci osoby znaczące dla 
niego bardzo wiele. Wszyscy pamiętamy o tych, których 
zabrakło. Wspominamy ich z zadumą i nostalgią.

W minionym roku sprawozdawczym odeszli od nas m.in.:
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Dane kontaktowe 
PZPN

POLSKi ZWiąZEK PiŁKi NOŻNEJ 
 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 
02-366 Warszawa 
tel.: 732 122 222 
fax: +48 (22) 55 12 240 
pzpn@pzpn.pl 
wsparcie@pzpn.pl

RZECZNiK PRASOWY
Jakub Kwiatkowski 
 
jakub.kwiatkowski@pzpn.pl 
Biuro prasowe: media@pzpn.pl

RZECZNiK DYSCYPLiNARNY
Adam Gilarski 
 
+48 (22) 55 12 284 
rzecznikdys@pzpn.pl
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DZiAŁ WSPARCiA

tel.: 732 122 222 lub wsparcie@pzpn.pl

PiŁKARSKi SąD POLUBOWNY

e-mail: psp@pzpn.pl

iNSPEKTOR OCHRONY DANYCH  
Anna Kwiecień

daneosobowe@pzpn.pl
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Dolnośląski Związek Piłki Nożnej
53-434 Wrocław, ul. Oporowska 62
tel. (71) 342 23 50
(71) 343 63 24
fax (71) 342 23 39
e-mail: dzpn@dolnoslaskizpn.pl
strona internetowa: www.dolzpn.pl

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163
tel. (52) 341 13 33
fax (52) 341 72 08
e-mail: kujawpomorski@zpn.pl
strona internetowa: www.kpzpn.pl

Lubelski Związek Piłki Nożnej
20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 21
tel. (81) 528 05 68
(81) 525 99 03
fax (81) 743 46 40
e-mail: lubelski@zpn.pl
strona internetowa: www.lzpn.pl

Lubuski Związek Piłki Nożnej
65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2A
tel. (68) 452 82 00
fax (68) 452 82 01
e-mail: biuro@lubuskizpn.pl
strona internetowa: www.lubuskizpn.pl

Łódzki Związek Piłki Nożnej
90-408 Łódź, ul. Próchnika 5
tel. (42) 639 78 70
(42) 639 78 05
e-mail: lodzki@zpn.pl
strona internetowa: www.lzpn.org

Małopolski Związek Piłki Nożnej
31-216 Kraków, ul. Solskiego 1
tel./fax (12) 632 66 00
(12) 632 68 00
e-mail: biuro@mzpnkrakow.pl
strona internetowa: www.mzpnkrakow.pl

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
02-707 Warszawa, ul. Puławska 111A, lok. 50
tel. (22) 827 58 74
(22) 827 40 68
fax (22) 827 49 79
e-mail: mazowiecki@zpn.pl
strona internetowa: www.mzpn.pl

Opolski Związek Piłki Nożnej
45-064 Opole, ul. Damrota 6
tel. (77) 454 37 34
fax (77) 441 84 81
e-mail: sekretariat@opolskizpn.pl
strona internetowa: www.pilkaopolska.pl
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Podkarpacki Związek Piłki Nożnej
35-206 Rzeszów, Al. Gen. Okulickiego 18
tel. (17) 853 43 25
e-mail: podkarpacki@zpn.pl
strona internetowa: www.podkarpackizpn.pl

Podlaski Związek Piłki Nożnej
15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 52
tel./fax (85) 654 52 81
(85) 664 85 90
e-mail: biuro@podlaskizpn.org
strona internetowa: www.podlaskizpn.org

Pomorski Związek Piłki Nożnej
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 22
tel. (58) 522 50 30
e-mail: pomorski@zpn.pl
strona internetowa: www.pomorski-zpn.pl

Śląski Związek Piłki Nożnej
40-028 Katowice, ul. Francuska 32
tel. (32) 256 43 25
(32) 256 21 78
fax (32) 256 27 45
e-mail: slaski@zpn.pl
strona internetowa: www.slzpn.katowice.pl

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej
25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 8
tel. (41) 361 91 79
(41) 361 47 29
(41) 334 91 08
(41) 334 91 01
fax (41) 361 47 29
e-mail: biuro@szpnkielce.pl
strona internetowa: www.szpnkielce.pl

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej
10-449 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 69A
e-mail: sekretariat@wmzpn.pl
strona internetowa: www.wmzpn.pl

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
60-622 Poznań, ul. Warmińska 1
tel. (61) 679 48 30
e-mail: sekretariat@wielkopolskizpn.pl
strona internetowa: www.wielkopolskizpn.pl

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej
70-360 Szczecin, ul. Pocztowa 30/12
tel. (91) 484 47 25
fax (91) 488 10 01
e-mail: biuro@zzpn.pl
strona internetowa: www.zzpn.pl
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Polski Związek Piłki Nożnej
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7

02-366 Warszawa

tel.: 732 122 222, fax: +48 (22) 55 12 240

e-mail: pzpn@pzpn.pl, wsparcie@pzpn.pl
www.pzpn.pl, www.laczynaspilka.pl


