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99 
Uchwała nr VIII/99 z dnia 3 sierpnia  2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 

sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 3 sierpnia 2022 roku 
 

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

I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 3 sierpnia 2022 roku, stanowiący 

załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 
 

100 
Uchwała VIII/100 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16) w zw. z art. 66 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych śp. 
Krzysztofa Smulskiego na funkcję Przewodniczącego ww. Komisji powołuje się dotychczasowego 
Wiceprzewodniczącego  - Pana Wiesława Żmudę. 
 
II. Na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji ds. klubów I Ligi powołuje się dotychczasowego 
Sekretarza Komisji – Pana Jana Popiołka. 
 
III. Na funkcję Sekretarza Komisji powołuje się dotychczasowego Członka Komisji – Pana Dariusza 
Witkowskiego.  
 
IV. Do składu Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN powołuje się Pana Janusza Kiełtykę. 
 

V. Członkom  Komisji w celu wykonywania operacji na danych osobowych w ramach zadań 
realizowanych w Komisji, Administrator Danych (PZPN) nadaje upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych. Nadane upoważnienie jest podstawą do uzupełnienia wpisu w Rejestrze osób 
upoważnionych Polskiego Związku Piłki Nożnej, do którego prowadzenia zobowiązuje 
Administratora konieczność zachowania zasady rozliczalności, zgodnie z Art. 5 ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).  

Członkom Komisji nadane zostają upoważnienia do przetwarzania danych zwykłych (Art. 4 ust. 1, 
ust. 15, Art. 10 RODO), oraz danych szczególnych kategorii (Art. 9 RODO), w zakresie ich 
gromadzenia, modyfikowania, przechowywania, udostępniania, usuwania i archiwizowania, w 
formie papierowej i elektronicznej, oraz do przetwarzania danych osobowych w trakcie realizacji 
zadań Komisji w formie zdalnej. 

VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

  



 

 
 
 

101 
Uchwała nr VIII/101 z dnia 3 sierpnia  2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   

w sprawie zmian w składzie Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN w zw. z par. 3 ust. 1-4 Regulaminu organów 

Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich: Komisji 

Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich i Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji 

PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętego Uchwałą Zarządu PZPN nr VI/85 z dnia 15 czerwca 2019 

roku postanawia się, co następuje: 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich ze składu ww. Komisji odwołuje się Pana  Sławomira Sołtysika (przedstawiciela 
Śląskiego ZPN). 
 
II. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich do składu ww. Komisji powołuje się Pana Michała Dudka (przedstawiciela Śląskiego 
ZPN). 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 
 
 

102 
Uchwała nr VIII/102 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 w sprawie odwołania składu Zespołu Medycznego działającego w ramach Komisji 
Technicznej PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16) w zw. z art. 66 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Odwołuje się skład Zespołu Medycznego działającego w ramach Komisji Technicznej PZPN w 
osobach:  

 
1. Maciej Marek     Przewodniczący 
2. Radosław Kręcki    Wiceprzewodniczący  
3. Aneta Balcarek   Sekretarz  
4.   Piotr Zagórski    Członek 
5.   Karol Tomczyk    Członek  
6.   Marcin Jezierski   Członek 
7.   Agnieszka Stanik - Walentek  Członek 
8.   Michał Igielski    Członek  
9.   Piotr Wierzbiński   Członek  
10. Robert Śmigielski   Członek 
11. Daniel Kopko     Członek 

 
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

     Prezes PZPN Cezary Kulesza 



 
 
 

103 
Uchwała nr VIII/103 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 w sprawie powołania Przewodniczącego  Zespołu Medycznego działającego w ramach 

Komisji Technicznej PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16) w zw. z art. 66 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Powołuje się Pana Damiana Kaweckiego na funkcję Przewodniczącego  Zespołu Medycznego 
działającego w ramach Komisji Technicznej PZPN. 

II. Przewodniczącemu Zespołu w celu wykonywania operacji na danych osobowych w ramach 
zadań realizowanych w Komisji, Administrator Danych (PZPN) nadaje upoważnienie do 
przetwarzania danych osobowych. Nadane upoważnienie jest podstawą do uzupełnienia wpisu w 
Rejestrze osób upoważnionych Polskiego Związku Piłki Nożnej, do którego prowadzenia 
zobowiązuje Administratora konieczność zachowania zasady rozliczalności, zgodnie z Art. 5 ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).  

Przewodniczącemu Zespołu nadane zostają upoważnienia do przetwarzania danych zwykłych (Art. 
4 ust. 1, ust. 15, Art. 10 RODO), oraz danych szczególnych kategorii (Art. 9 RODO), w zakresie ich 
gromadzenia, modyfikowania, przechowywania, udostępniania, usuwania i archiwizowania, w 
formie papierowej i elektronicznej, oraz do przetwarzania danych osobowych w trakcie realizacji 
zadań Komisji w formie zdalnej. 

 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

     Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr VIII/104 z dnia 3 sierpnia 2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmian w składzie Komisji  ds. Innowacji PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Innowacji PZPN niniejszym odwołuje się Pana 
Wojciecha Pawlaka z funkcji Wiceprzewodniczącego i Członka  ww. Komisji oraz Pana Marcina 
Hejka z funkcji Członka ww. Komisji  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr VIII/105 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich 

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

I. Przyjmuje się nowy Regulamin Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich 
wraz z załącznikami. 
 

II. Regulaminy dla Cyklu II oraz Cyklu III odnoszące się do Szkółek posiadających 
certyfikaty na te Cykle pozostają w mocy. 
 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.  
 

 
 
 

Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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§ 1  

[Cele i misja Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej 

dla Szkółek Piłkarskich] 
1. Wyłącznym organizatorem Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek 

Piłkarskich jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (zwany dalej PZPN), będący 

polskim związkiem sportowym w sporcie piłka nożna, działającym na podstawie ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133, z późn. zm.; zwanej dalej 

Ustawą o Sporcie).  

2. Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich (zwany dalej Programem Certyfikacji lub 

Programem) to projekt skierowany do Szkółek Piłkarskich. Jego ideą jest wyznaczanie standardów 

pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja poziomu organizacji 

Szkółek Piłkarskich. Przyznanie Certyfikatu PZPN na jednym z czterech poziomów (Złotym, 

Srebrnym, Brązowym lub Zielonym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez Szkółkę Piłkarską 

szeregu kryteriów i zapewnienia odpowiedniej jakości szkolenia. 

3. Założenia i cele Programu Certyfikacji: 

a. Upowszechnianie i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 

b. Podniesienie i standaryzacja szkolenia sportowego w obszarze kompetencyjnym oraz 

infrastrukturalnym; 

c. Podniesienie jakości szkolenia sportowego w piłce nożnej; 

d. Podniesienie jakości szkolenia i kompetencji kadr trenerskich; 

e. Podwyższanie kompetencji zarządczych właścicieli/administratorów szkółek piłkarskich; 

f. Udzielenie pomocy rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci grających w piłkę, w wyborze 

Szkółek Piłkarskich, wskazując które spełniają standardy szkoleniowe PZPN, są bezpieczne, 

a ich kadra ma kwalifikacje niezbędne do tego, aby szkolić zawodników; 

g. Wzrost liczby osób uprawiających piłkę nożną. 

§ 2  

[Regulamin Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla 

Szkółek Piłkarskich] 
Niniejszy Regulamin Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich (zwany dalej Regulaminem) 

reguluje prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności wszystkich podmiotów zaangażowanych  

w Program Certyfikacji , a także definiuje minimum wymagań dotyczących kryteriów sportowych, 

infrastrukturalnych, personalnych, administracyjnych oraz prawnych jakie musi spełnić Szkółka 

Piłkarska, by otrzymać Certyfikat PZPN. Ponadto Regulamin określa zasady korzystania z Systemu 

Zarządzania Szkółką oraz wybranych funkcji Systemu Extranet i Profilu Użytkownika Ekosystemów 

PZPN wykorzystując terminologię i retorykę Usług Systemowych PZPN niezależnie od zwrotów 

i sformułowań używanych w innych regulacjach prawnych PZPN. 



§ 3  

[Definicje pojęć używanych w Programie Certyfikacji] 
Terminy użyte w Regulaminie zostały zdefiniowane wyłącznie na potrzeby Programu Certyfikacji  

w oparciu o terminologię oraz funkcyjności Usług Systemowych PZPN i oznaczają: 

1. Administrator – Użytkownik posiadający profil administratora i uprawniony do zarządzania 

Szkółką Piłkarską, który posiada konto Użytkownika Profilu PZPN oraz konto Administratora 

w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. W ramach funkcjonalności Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską wyróżnia się trzy uprawnienia administratorskie: 

a. Administrator Szkółki – Użytkownik uprawniony w systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską 

do obsługiwania wszystkich dostępnych dla Szkółek Piłkarskich funkcjonalności Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarską, który może również nadawać i odbierać uprawnienia 

pozostałym Administratorom. Dopuszczalnym jest łączenie funkcji Administratora Szkółki 

z funkcją Administratora Finansowego lub Koordynatora Szkółki; 

b. Administrator Finansowy – każdy Użytkownik wskazany przez Szkółkę, któremu PZPN na 

wniosek Administratora Szkółki nadał uprawnienia do obsługi modułu finansowego 

Szkółki Piłkarskiej; 

c. Trener Administrator – Użytkownik, któremu Administrator Szkółki nadał uprawnienia do 

obsługi funkcjonalności Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w obszarze Drużyn do 

których Trener jest przypisany w funkcji I albo II Trenera. 

2. Certyfikat PZPN / Certyfikat – zaświadczenie wydawane przez PZPN potwierdzające spełnienie 

przez Szkółkę Piłkarską Kryteriów Programu Certyfikacji na określonym poziomie, zgodnie z treścią 

Regulaminu . 

3. Cykl Programu Certyfikacji / Cykl – określony przez PZPN cykl w ramach Programu, obejmujący 

okres dwóch  lat kalendarzowych wskazanych przez PZPN (przy czym: Cykl II Programu Certyfikacji 

/ Cykl II – to okres obejmujący  lata kalendarzowe 2021-2022, na który Certyfikat PZPN otrzymały 

Szkółki Piłkarskie aplikujące w 2020 roku; Cykl III Programu Certyfikacji / Cykl III – to okres 

obejmujący lata kalendarzowe 2022-2023). 

4. Drużyna – to grupa Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej, w określonej kategorii 

wiekowej zgodnie z Unifikacją PZPN, która spełnia kryteria określone w Załączniku 1 punkty 2.1 

oraz 2.2. Wyróżnia się dwa typy Drużyn: chłopięca i dziewczęca.  

5. Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz służący do rejestracji podmiotu w Systemie 

Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

6. Formularz Zgłoszeniowy – elektroniczny formularz w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską 

służący do złożenia wniosku o przyznanie Certyfikatu PZPN. 

7. Grupa naborowa – grupa szkoleniowa, w której mogą trenować Zawodnicy Naborowi, licząca 

mniej niż 10 osób, która nie jest Drużyną, prowadzona przez Trenera z odpowiednią Certyfikatu 

PZPN licencją, realizująca zasady przeprowadzania treningów zgodnie z realizowanym Programem 

Szkolenia. 

8. Grupa treningowa – grupa szkoleniowa, która nie jest drużyną ze względu na brak spełnienia 

kryteriów liczebności zawodników lub proporcji dziewcząt do chłopców, musi być prowadzona 

przez trenera z odpowiednią do poziomu Certyfikatu PZPN licencją oraz realizować zasady 

przeprowadzania treningów zgodnie z przyjętym Programem Szkolenia. Kryterium dotyczące 

maksymalnej liczby Drużyn przypisanej do Trenera obejmuje również Grupy treningowe. 



9. Harmonogram treningowy – terminarz zajęć treningowych i meczowych, sporządzany dla każdej 

Drużyny, zawierający informacje na temat Drużyny, daty i czasu treningu/meczu, miejsca 

treningu/meczu oraz nazwy treningu/meczu (ogólnego celu zajęć.  

10. Konspekt treningowy – dokument określający cel i przebieg jednostki treningowej pozwalający 

ułożyć jednostkę treningową zgodnie z podziałem metodycznym (część wstępna/ główna/ 

końcowa). Konspekt musi być spójny z treścią Planu Treningowego. Wzór konspektu 

treningowego, który stanowi minimalne wymagania merytoryczne dla każdego konspektu 

treningowego jest częścią Programu Szkolenia, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

11. Koordynator Makroregionu – pracownik PZPN odpowiedzialny za obsługę Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską, w tym analizę wniosków o nadanie Certyfikatu kierowanych do PZPN.  

12. Koordynator Szkółki – Użytkownik pełniący funkcję Administratora Szkółki, który został wskazany 

jako osoba zarządzająca Szkółką Piłkarską zgodnie z Kryteriami Programu Certyfikacji określonymi 

w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

13. Koordynator Wojewódzki – pracownik PZPN odpowiedzialny za obsługę Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską, w tym analizę wniosków o nadanie Certyfikatu na poziomie Zielonym 

w odniesieniu do podmiotów funkcjonujących na terenie jednego województwa. 

14. Makrocykl - okres pracy szkoleniowej obejmującej 6 następujących po sobie mezocykli. 

15. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wiadomości sms i mms, materiały video, materiały 

multimedialne i inne materiały, w tym w szczególności materiały stanowiące utwór w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 

2021 r., poz. 1062, z późn. zm.). 

16. Mezocykl - okres pracy szkoleniowej obejmującej 4 następujące po sobie mikrocykle tygodniowe. 

17. Mikrocykl tygodniowy - okres pracy szkoleniowej od poniedziałku do niedzieli. 

18. Moduł finansowy – część Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, do której dostęp ma wyłącznie 

Administrator Finansowy, służąca do rozliczania dotacji publicznych w związku z realizacją 

Programu ministra właściwego ds. kultury fizycznej „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich” w ramach 

rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci 

i młodzieży. 

19. Nazwa Zwyczajowa Szkółki – nazwa używana przez Szkółkę za zgodą właściwego Wojewódzkiego 

Związku Piłki Nożnej w trybie uchwały o członkostwie. 

20. Oficjalne Rozgrywki Krajowe i Wojewódzkie - zdefiniowana na potrzeby Programu Certyfikacji 

zbiorcza nazwa rozgrywek organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 

(zwane dalej WZPN). 

21. Osoba Monitorująca – osoba reprezentująca PZPN w zakresie realizacji Programu Certyfikacji, 

posiadająca uprawniania nadane przez PZPN do weryfikacji funkcjonowania Certyfikowanej 

Szkółki Piłkarskiej w ramach Wizyt Edukacyjnych i Wizyt Kontrolnych oraz sporządzania raportów 

z tych wizyt. 

22. Plan treningowy – dokument zawierający szczegółowe treści programowe w mezocyklu 

miesięcznym, zgodne z ogólnymi wytycznymi zawartymi w Programie szkoleniowym Szkółki 

Piłkarskiej, przygotowany dla każdej Drużyny, w której Szkółka Piłkarska posiada Drużyny, 

uwzględniający wytyczne w poszczególnych obszarach treningowych (zgodnie z poziomem 

Certyfikacji danej Szkółki Piłkarskiej). Wzór planu treningowego, który stanowi minimalne 

wymagania merytoryczne dla każdego poziomu Certyfikacji jest częścią Programu Szkolenia, który 

stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 



23. Platforma Łączy nas trening – zbiór regularnie publikowanych na stronie www.laczynaspilka.pl 

konspektów treningowych dla kategorii wiekowych skrzat, żak, orlik i młodzik oraz treningów 

indywidualnych; 

24. Podmiot Powiązany – podmiot (w szczególności osoba prawna) powiązany ze Szkółką, 

bezpośrednio lub bezpośrednio, kapitałowo, osobowo, umownie lub w inny podobny sposób, 

w tym w szczególności: posiadający w stosunku do Szkółki status lub w odniesieniu do którego 

Szkółka posiada status spółki dominującej, spółki zależnej lub spółki powiązanej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 

2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) lub status analogiczny (także w odniesieniu do Szkółek 

i podmiotów nie będących spółkami kapitałowymi, np. działających w formie fundacji, spółdzielni, 

stowarzyszenia, uczniowskiego klubu sportowego); będący członkiem tej samej grupy kapitałowej 

co Szkółka; będący właścicielem lub współwłaścicielem (w szczególności wspólnikiem lub 

akcjonariuszem), założycielem, członkiem lub fundatorem Szkółki, bądź którego Szkółka jest 

właścicielem lub współwłaścicielem (w szczególności wspólnikiem lub akcjonariuszem), 

założycielem lub fundatorem; który ma co najmniej jednego tego samego właściciela lub 

współwłaściciela (w szczególności wspólnika lub akcjonariusza), założyciela, członka lub fundatora 

co Szkółka; w skład którego organów wchodzi co najmniej jedna osoba, która wchodzi w skład 

organów Szkółki. Za Podmiot Powiązany uznaje się również np. jakikolwiek podmiot, który: 

wykorzystuje w jakikolwiek sposób i na jakiejkolwiek podstawie nazwę, markę, herb, logotyp lub 

inny znak, barwy klubowe lub inne symbole, którymi posługuje się Szkółka; zawarł ze Szkółką lub 

Szkółka zawarła z nim umowę franczyzy lub umowę licencyjną, bądź umowę dotyczącą 

udostępnienia wiedzy lub know-how w zakresie metod i programów szkolenia; wykorzystuje te 

same co Szkółka lub wspólne ze Szkółką platformy komunikacji, sposoby identyfikacji marki, 

strony internetowe, platformy/profile w mediach społecznościowych (social media); dokonuje 

transferów zawodników ze Szkółki lub do Szkółki. 

25. Portal Łączy Nas Piłka – platforma internetowa składająca się ze stron, podstron i innych narzędzi 

internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością PZPN, 

dostępna pod adresem www.laczynaspilka.pl. 

26. Potwierdzenie Zawodnika – oznacza oświadczenie opiekuna prawnego Zawodnika oraz 

Administratora Szkółki lub Trenera Administratora, potwierdzające fakt, iż Zawodnik w ramach 

Programu Certyfikacji uczestniczy w zajęciach treningowych i meczowych w Drużynie. 

Potwierdzenie Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej nie jest potwierdzeniem przynależności klubowej 

w rozumieniu przepisów i regulaminów PZPN określającej status zawodnika w klubie piłkarskim. 

27. Profil Użytkownika Ekosystemów PZPN - zbiór informacji, danych osobowych i innych elementów 

prezentujących i opisujących Użytkownika zarejestrowanego, przekazywanych dobrowolnie 

i samodzielnie przez Użytkownika, udostępnianych i prezentowanych w Profilu PZPN, na zasadach 

określonych w Regulaminie Profilu. Profil PZPN umożliwia uzyskanie dostępu do i korzystania 

z Systemów oraz dostępnych w ramach nich Usług Systemowych – na warunkach i zasadach 

określonych szczegółowo w regulaminach dotyczących poszczególnych Systemów i ich Usług 

Systemowych, zgodnie z uprawnieniami odrębnie i indywidualnie przyznanymi danemu 

zarejestrowanemu Użytkownikowi przez PZPN, w szczególności do Systemu Zarządzania Szkółką 

Piłkarską oraz usług związanych z Programem Certyfikacji. W ramach Programu Certyfikacji poza 

Profilem Administratora wyróżnia się: 

a. Profil Powiązany – to profil Użytkownika przeznaczony dla Zawodników poniżej 18 roku 

życia, którzy mogą działać w zakresie dokonywania rejestracji w Portalu Łączy Nas Piłka 

http://www.laczynaspilka.pl/


oraz Potwierdzania Zawodnika w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską jedynie poprzez 

przedstawiciela ustawowego. Profil Powiązany może założyć przedstawiciel ustawowy 

Zawodnika małoletniego, który posiada własne konto Użytkownika w Portalu Łączy Nas 

Piłka; 

b. Profil Trenera – zdefiniowana przez Użytkownika funkcjonalność konta Użytkownika na 

Portalu Łączy Nas Piłka, która umożliwia w szczególności zarejestrowanie Użytkownika 

jako Trenera w PZPN24 oraz korzystanie z funkcjonalności tej Usługi Systemowej, w 

szczególności umożliwiającej zarządzanie powiązaniem Użytkownika będącego Trenerem 

ze Szkółką Piłkarską w ramach Programu Certyfikacji. 

28. Program Szkolenia – dokument zawierający zbiór informacji szkoleniowych dotyczących modelu 

treningu oraz gry, zgodnych z etapizacją procesu szkolenia, przygotowywane dla wszystkich 

kategorii wiekowych objętych Programem Certyfikacji, który stanowić będzie podstawę do 

tworzenia szczegółowego planu treningowego. W ramach Programu Certyfikacji wyróżnia się dwa 

rodzaje Programów Szkolenia: 

a. Program Szkolenia PZPN – Opublikowany przez PZPN dokument zatytułowany „Program 

Szkolenia PZPN dla kategorii wiekowych od U6 do U13”, zawierający kompletny program 

szkoleniowy dla kategorii wiekowych skrzat, żak, orlik i młodzik, którego treść stanowi 

Załącznik nr 2 do Regulaminu; 

b. Autorski Program Szkolenia – Program Szkolenia przygotowany przez Szkółkę Piłkarską, 

spełniający wytyczne określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu „Wytyczne do autorskich 

programów szkolenia dla podmiotów ubiegających się o Certyfikat PZPN” Sezon Piłkarski 

– okres od 1 lipca danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku 

kalendarzowego, w którym odbywają się rozgrywki piłkarskie, w tym Oficjalne Rozgrywki 

Krajowe i Wojewódzkie. 

29. System Zarządzania Szkółką Piłkarską / System – Usługa Systemowa PZPN udostępniona 

Użytkownikom w ramach Programu Certyfikacji dedykowana dla Administratorów, służąca do 

zarządzania pracą Szkółki Piłkarskiej. 

30. Sztab Szkoleniowy – grupa osób, które są Użytkownikami i posiadają konto w systemie PZPN24 

oraz potwierdziły współpracę ze Szkółką Piłkarską. Każdemu członkowi Sztabu Szkoleniowego 

Administrator Szkółki lub Trener Administrator może przypisać różne funkcje w Drużynie: 

a. I (pierwszego) Trenera w Drużynie – tę funkcję mogą pełnić wyłącznie Trenerzy 

licencjonowani PZPN; 

b. II (drugiego) Trenera w Drużynie – tę funkcję mogą pełnić wyłącznie Trenerzy 

licencjonowani PZPN; 

c. asystenta; 

d. trenera bramkarzy; 

e. trenera przygotowania motorycznego; 

f. fizjoterapeuty; 

g. lekarza; 

h. wolontariusza. 

31. System Extranet – zbiór wszystkich struktur bazodanowych i modułów, których przeznaczeniem 

jest zarządzanie i administrowanie bieżącą działalnością Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, a także klubów sportowych, w szczególności w zakresie 

działalności statutowej w/w podmiotów, organizacji rozgrywek, a także organizacji innych 



wydarzeń związanych z propagowaniem i popularyzowaniem szeroko rozumianej dyscypliny piłki 

nożnej. Zasady funkcjonowania Systemu Extranet określa odrębny regulamin. 

32. Szkółki Piłkarskie / Szkółki – podmioty posiadające osobowość prawną i numer REGON, wpisane 

do odpowiednich rejestrów publicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, 

prowadzące szkolenie w zakresie piłki nożnej. 

33. Trener – osoba, która posiada konto Użytkownika na Portalu Łączy Nas Piłka oraz zdefiniowany 

profil Trenera w Systemie PZPN24, która współpracuje ze Szkółką Piłkarską i pełni funkcje 

szkoleniowe w strukturach Szkółki Piłkarskiej, w szczególności prowadzi jednostki treningowe 

w Drużynach prowadzonych przez Szkółkę Piłkarską. W ramach systemu Zarządzania Szkółką 

Piłkarską wyróżnia się dwa rodzaje osób pełniących funkcje szkoleniowe:  

a. Trener Licencjonowany – osoba posiadająca kwalifikacje określone odrębnymi przepisami 

PZPN, która na podstawie uzyskanej od PZPN licencji może prowadzić zespół piłkarski lub 

być asystentem trenera, jak również pełnić w szczególności funkcje trenera: bramkarzy, 

przygotowania fizycznego oraz zespołów młodzieżowych. W ramach systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską Trener Licencjonowany jest członkiem Sztabu Szkoleniowego, może 

pełnić funkcje I trenera, II trenera, asystenta, trenera bramkarzy, trenera przygotowania 

motorycznego, trenera koordynatora. Trener Licencjonowany musi mieć ważną licencję 

przez cały okres obowiązywania Certyfikatu nadanego Szkółce Piłkarskiej, z którą Trener 

Licencjonowany współpracuje.  

b. Asystent – osoba, która nie posiada kwalifikacji trenerskich określonych odrębnymi 

przepisami PZPN lub nie spełnia wymogów formalnych określonych w Kryteriach 

Programu Certyfikacji, która może być członkiem Sztabu Szkoleniowego i być przypisana 

do pomocy Trenerowi Licencjonowanemu w Sztabie Szkoleniowym w wybranych 

Drużynach. 

34. Trener Monitorujący – osoba, reprezentująca PZPN w zakresie realizacji Programu Certyfikacji, 

będąca Trenerem Licencjonowanym, uprawniona do osobistego wykonywania Wizyt 

Edukacyjnych i Wizyt Kontrolnych, weryfikowania raportów innych Osób Monitorujących oraz 

sprawdzania zgodności autorskiego programu szkoleniowego Szkółki Piłkarskiej ubiegającej się 

o nadanie jej Certyfikatu PZPN pod kątem spełniania Kryteriów Programu Certyfikacji.  

35. Unifikacja PZPN (unifikacja organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży piłce 

nożnej) – dokument wydany przez PZPN, zawierający wytyczne dotyczące między innymi 

jednolitych zasad szkolenia, przepisów gry, organizowania rozgrywek, wymagań dotyczących 

sprzętu sportowego, warunków infrastrukturalnych itp. uwzględniających wiek i rozwój 

Zawodnika, dostępny na stronie www.pzpn.pl. 

36. Usługi Systemowe - usługi świadczone drogą elektroniczną przez PZPN na rzecz zarejestrowanych 

Użytkowników dostępne w ramach Systemów, w tym poszczególne funkcjonalności Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarska i Systemu Extranet, na warunkach i zasadach określonych 

szczegółowo w regulaminach dotyczących poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych, 

zgodnie z uprawnieniami odrębnie i indywidualnie przyznanymi danemu Użytkownikowi przez 

PZPN. 

37. Użytkownik - każda osoba fizyczna, a w określonych przypadkach także prawna lub jednostka 

organizacyjna niebędąca osobą prawą, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, 

korzystająca z Ekosystemu PZPN lub jego poszczególnych elementów, w tym z treści i usług 

oferowanych za ich pośrednictwem, na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w jego 

Regulaminie i regulaminach szczególnych. Użytkownik Ekosystemu PZPN może być tzw. 



„Użytkownikiem zarejestrowanym”, tj. posiadającym Profil lub „Użytkownikiem 

niezarejestrowanym” korzystającym z poszczególnych elementów Ekosystemu PZPN znajdujących 

się w tzw. ogólnym dostępie (tj. w niepełnym wymiarze) poprzez każdorazowe wejście na daną 

stronę internetową lub do określonego serwisu. 

38. Wizyta Edukacyjna - zapowiedziana wizyta w Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej przeprowadzana 

przez Osobę Monitorującą lub Trenera Monitorującego, w trakcie której PZPN weryfikuje między 

innymi realizację programu szkolenia Szkółki Piłkarskiej, jakość pracy Trenerów, wykorzystanie 

infrastruktury sportowej oraz sprzętu treningowego oraz inne elementy w zakresie organizacji 

szkolenia wynikające z Regulaminu, wskazuje Szkółce Piłkarskiej elementy, w ramach których 

powinna nastąpić poprawa i prowadzi w tym zakresie edukację. 

39. Wizyta Kontrolna - czynności sprawdzające mające na celu weryfikację przestrzegania przez 

Certyfikowaną Szkółkę Piłkarską zasad i kryteriów określonych w Regulaminie, jakości szkolenia 

Zawodników oraz poziomu organizacyjnego Szkółki Piłkarskiej, realizowane przez PZPN przy 

pomocy, Osób Monitorujących oraz Trenerów Monitorujących. W ramach Programu Certyfikacji 

wyróżnia się cztery rodzaje Wizyt Kontrolnych: 

a. Wizyta Wstępna – zapowiedziana kontrola w Szkółce Piłkarskiej przeprowadzana przez 

Osobę Monitorującą, prowadzona w formie wizyty w Szkółce Piłkarskiej i/lub w formie 

kontroli prowadzonej na odległość,  mająca na celu sprawdzenie poprawności danych 

zadeklarowanych przez Administratora przy rejestracji Szkółki Piłkarskiej w Systemie 

Zarządzania Szkółką oraz w Formularzu Zgłoszeniowym Szkółki Piłkarskiej; 

b. Wizyta Zwyczajna – zapowiedziana kontrola w Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej, 

przeprowadzana przez Osobę Monitorującą, która może odbyć się w każdym momencie 

w okresie obowiązywania Certyfikatu, której zadaniem jest sprawdzenie czy Kryteria 

Certyfikacji są realizowane przez Szkółkę Piłkarską w zakresie wymogów formalnych 

takich jak: dokumentacja ze szczególnym uwzględnieniem umów, rejestracja 

Zawodników, weryfikacja bazy treningowej pod kątem Infrastruktury oraz wyposażenia 

w sprzęt sportowy, weryfikacja rozliczenia finansowego oraz inne czynności sprawdzające 

wynikające z Regulaminu. Wizyt Zwyczajnych może być więcej niż jedna w ciągu jednego 

roku kalendarzowego obowiązywania Certyfikatu, a zakres kontroli może zależeć od 

doraźnych potrzeb określonych przez PZPN; 

c. Audyt Roczny – zapowiedziana kontrola w Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej, 

prowadzona w formie wizyty w Szkółce Piłkarskiej i/lub w formie kontroli prowadzonej na 

odległość, której zadaniem jest sprawdzenie czy wszystkie Kryteria Certyfikacji wymagane 

przez Regulamin są realizowane zgodnie z Regulaminem; 

d. Wizyta Monitorująca – niezapowiedziana Wizyta Kontrolna w Certyfikowanej Szkółce 

Piłkarskiej przeprowadzana przez Osobę Monitorującą lub Trenera Monitorującego, 

w trakcie której PZPN weryfikuje między innymi realizację autorskiego programu szkolenia 

Szkółki Piłkarskiej lub Programu Szkolenia PZPN, jakość pracy Trenerów, wykorzystanie 

infrastruktury sportowej oraz sprzętu treningowego oraz inne elementy w zakresie 

organizacji szkolenia wynikające z Regulaminu. Szczegółowy zakres wizyty monitorującej 

określa załącznik nr 4. 

40. Wydarzenie – trening lub mecz. 

41. Zawodnik – osoba uprawiająca piłkę nożną w kategoriach wiekowych od U5 do U15, posiadająca 

Profil Powiązany Użytkownika Portalu Łączy Nas Piłka. 



42. Zawodnik Naborowy - osoba uprawiająca piłkę nożną, w kategoriach wiekowych od U5 do U15, 

niepotwierdzona w Szkółce Piłkarskiej, której opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział 

w Treningach Szkółki Piłkarskiej, zaakceptowali Regulamin i uczęszcza na Trening w Drużynie,  

Grupie naborowej lub Grupie treningowej Szkółki Piłkarskiej. Zawodnik Naborowy nie jest brany 

pod uwagę przy walidacji liczebności Drużyny. 

§ 4  

[Certyfikat PZPN] 
1. Certyfikat PZPN przyznawany jest na okres maksymalnie jednego roku kalendarzowego, zawsze 

do 31 grudnia. 

2. W Programie Certyfikacji przyznawane są Certyfikaty na 4 poziomach: Zielonym, Brązowym, 

Srebrnym i Złotym. 

3. Certyfikat PZPN przyznany Szkółce Piłkarskiej jest niezbywalny (nieprzenoszalny) i nie może być 

przedmiotem umowy sprzedaży, cesji lub jakiejkolwiek innej formy przeniesienia tego 

uprawnienia. W przypadku zbycia zorganizowanego zespołu składników niematerialnych 

i materialnych sekcji piłki nożnej na rzecz innego klubu będącego członkiem PZPN oraz innej formy 

przekształcenia szkółki przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN 

o członkostwie (w szczególności: zmiany nazwy, zmiany siedziby, zmiany formy prawnej: zbycia, 

przejęcia, połączenia, podziału klubu) certyfikat – jako element ogółu praw i obowiązków 

poprzednika – przechodzi na podmiot nowopowstały w wyniku przekształcenia. Warunkiem 

skutecznego przejęcia certyfikatu jest potwierdzenie dokonanego przekształcenia stosowną 

uchwałą właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej/PZPN. Nowopowstały – 

– w wyniku powyższego przekształcenia podmiot może podlegać ocenie Komisji Weryfikacyjnej 

PZPN ds. Certyfikacji pod kątem zachowania ciągłości spełniania kryteriów Programu Certyfikacji 

na dany Cykl Programu. 

§ 5  

[Przyznawanie Certyfikatów PZPN Szkółkom Piłkarskim] 
1. Szkółka Piłkarska może otrzymać Certyfikat tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie kryteria przyznania 

Certyfikatu PZPN na właściwy poziom. 

2. Kryteria przyznawania Certyfikatów PZPN na odpowiednim poziomie na każdy rok kalendarzowy 

są szczegółowo opisywane w Załączniku nr 1 do Regulaminu - Kryteria Programu Certyfikacji. 

3. Certyfikowana Szkółka Piłkarska jest zobowiązana do spełniania wszystkich Kryteriów Programu 

Certyfikacji PZPN opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu przez cały okres obowiązywania 

Certyfikatu PZPN. 

4. Proces przyznawania Certyfikatów PZPN składa się z następujących etapów: 

a. Etap Rejestracji podmiotu 

b. Etap Formularza Zgłoszeniowego 

c. Etap Uzupełniania danych 

d. Etap Weryfikacji 

e. Etap Komisji 



§ 6  

[Etap rejestracji podmiotu] 

Część I – Konto Administratora Szkółki  
1. Osoba reprezentująca Szkółkę Piłkarską w celu zarejestrowania Szkółki Piłkarskiej w Systemie 

Zarządzania Szkółką Piłkarską musi być Użytkownikiem, posiadać aktywny Profil Użytkownika 

Ekosystemu PZPN oraz utworzoną rolę Administratora Szkółki.  

2. Użytkownik w celu aktywowania profilu Administratora Szkółki zobowiązuje się do podania 

następujących danych osobowych: 

a. imię i nazwisko (dane skopiowane z Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN); 

b. e-mail (dane skopiowane z Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN); 

c. numer telefonu; 

d. PESEL albo numer paszportu i obywatelstwo dla osób nieposiadających obywatelstwa 

polskiego; 

e. datę urodzenia. 

3. Administrator Szkółki w celu uzyskania dostępu do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską musi 

zaakceptować Regulamin. Brak akceptacji Regulaminu jest tożsamy z rezygnacją Administratora 

Szkółki z korzystania z Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz rezygnacją z uczestnictwa 

w Programie Certyfikacji. Konto Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN pozostanie aktywne 

i podlega postanowieniom Regulaminu Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN. 

4. Użytkownik może w ramach swojego konta posiadać uprawnienia Administratora w więcej niż 

jednej Szkółce Piłkarskiej.  

Część II – Rejestracja podmiotu 
5. Szkółkę Piłkarską w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską zarejestrować może wyłącznie 

Administrator Szkółki.  

6. Szkółka posiadająca Certyfikat na poziomie Zielonym, która zamierza ubiegać się o Certyfikat na 

poziomie Brązowym, Srebrnym lub Złotym nie musi składać Formularza Rejestracyjnego. Proces 

aplikacji rozpoczyna od Formularza Zgłoszeniowego. 

7. W celu zarejestrowania Szkółki Piłkarskiej, Administrator Szkółki musi: 

a. Być uprawniony do reprezentowania Szkółki Piłkarskiej (jeżeli nie jest osobą uprawnioną 

do działania w imieniu Szkółki Piłkarskiej, musi posiadać stosowne pełnomocnictwo – 

udzielone w ramach Formularza Rejestracyjnego, podpisane zgodnie z zasadami 

reprezentacji Szkółki Piłkarskiej); 

b. Podać następujące dane Szkółki Piłkarskiej: 

i. REGON; 

ii. Nazwę Szkółki Piłkarskiej - może być Nazwa Zwyczajowa Szkółki - alternatywna 

wobec znajdującej się w bazie danych GUS jeżeli rejestrowany podmiot używa jej 

w swojej działalności komercyjnej;  

c. Załączyć do Formularza Rejestracyjnego wypis z właściwego rejestru, w którym Szkółka 

Piłkarska jest zarejestrowana; 

d. Złożyć w imieniu Szkółki Piłkarskiej oświadczenie: 

i. potwierdzające, że podmiot rejestrowany jest członkiem PZPN; 

ii. potwierdzające, iż podmiot bierze udział w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych 

i Wojewódzkich wskazując te w których uczestniczy minimum jedna Drużyna 

Szkółki Piłkarskiej w kategoriach wiekowych Junior G – Junior D; 



iii. potwierdzające znajomość i wolę przestrzegania postanowień Regulaminu; 

e. Pobrać, wydrukować i podpisać Formularz Rejestracyjny nowego podmiotu; 

f. Scan lub zdjęcie podpisanego Formularza Rejestracyjnego należy wgrać do Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarską i zakończyć proces zgłoszenia nowego podmiotu natomiast 

oryginał dokumentów zachować na potrzeby Wizyty Kontrolnej. 

8. PZPN przeprowadzi przed zarejestrowaniem nowego podmiotu w Systemie Zarządzania Szkółką 

weryfikację poprawności danych w Formularzu Rejestracyjnym oraz sprawdzi czy podmiot, który 

złożył Formularz Rejestracyjny spełnia kryteria podmiotowe w następującym zakresie: 

a. czy jest klubem sportowym w rozumieniu Ustawy o Sporcie (Kryterium 1.1),  

b. czy posiada sekcję piłki nożnej (Kryterium 1.2), 

c. czy zgłosił do Oficjalnych Rozgrywek Krajowych i Wojewódzkich w Sezonie Piłkarskim, 

w trakcie którego rozpoczął ubiegać się o przyznanie Certyfikatu PZPN, co najmniej jedną 

Drużynę w dowolnej kategorii wiekowej od Junior G do Junior D (U6 - U13), o ile zgłoszenia 

do Oficjalnych Rozgrywek Krajowych zostały uruchomione do czasu rozpoczęcia 

procedury certyfikacyjnej (Kryterium 1.6), 

d. czy posiada nazwę własną która zawiera informację dotyczącą lokalizacji siedziby Szkółki 

Piłkarskiej (Kryterium 1.7). 

9. W przypadku  pozytywnej weryfikacji tożsamości Administratora Szkółki, jego uprawnień do 

reprezentowania podmiotu, który prowadzi Szkółkę Piłkarską oraz oświadczeń i danych zawartych 

w Formularzu Rejestracyjnym, podmiot zostanie zarejestrowany w Systemie Zarządzania Szkółką 

Piłkarską. 

10. Jeżeli w toku kontroli poprawności danych w Formularzu Rejestracyjnym zostaną wykryte braki 

lub błędy, PZPN wezwie Administratora Szkółki do poprawienia Formularza Rejestracyjnego 

w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania wiadomości e-mail na adres 

mailowy Administratora Szkółki, który złożył Formularz Rejestracyjny. 

11. Brak odpowiedzi na wezwanie lub ponowne nieprawidłowe wypełnienie Formularza 

Rejestracyjnego może spowodować odrzucenie wniosku rejestracyjnego danego podmiotu. 

12. Odrzucenie Formularza Rejestracyjnego nie blokuje ponownej próby rejestracji podmiotu pod tym 

samym numerem REGON, pod warunkiem, że Formularz Rejestracyjny zostanie złożony 

w odpowiednim terminie przewidzianym w Regulaminie.  

13. Dane szkółki, której Formularz Rejestracyjny został zweryfikowany negatywnie i nie została 

zakwalifikowana do etapu składania Formularzy Zgłoszeniowych zostaną usunięte z Systemu 

Zarządzania Szkółką. 

§ 7  

[Etap Formularza Zgłoszeniowego] 
1. Proces nadawania Certyfikatu PZPN odbywa się w całości w Systemie Zarządzania Szkółką 

Piłkarską, w którym Administrator Szkółki zarejestrował Szkółkę Piłkarską. 

2. Podmiotem uprawnionym do złożenia Formularza Zgłoszeniowego jest wyłącznie Szkółka 

Piłkarska zarejestrowana w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

3. Termin i czas składania Formularzy Zgłoszeniowych wraz z harmonogramem całego procesu 

przyznawania Certyfikatów określi PZPN, publikując informację na ten temat. Publikacja 

informacji na temat terminu składania wniosków zostanie upubliczniona m.in. za pośrednictwem 

mailingu do Administratorów, informacji w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz na stronie 

www.laczynaspilka.pl/certyfikacja. 

http://www.laczynaspilka.pl/certyfikacja


4. Administrator Szkółki zobowiązany jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dla wybranego poziomu 

Certyfikatu PZPN: 

a. składając oświadczenia potwierdzające, że Szkółka Piłkarska spełnia w dniu składania 

Formularza Zgłoszeniowego wszystkie kryteria Programu Certyfikacji oraz wymagania 

Regulaminowe i będzie ich przestrzegać przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN, 

oraz 

b. załączając wszystkie wymagane dokumenty (w zależności od poziomu Certyfikatu PZPN) 

w odpowiednim formacie pliku, i które będą czytelne, ważne oraz zgodne z wymaganiami 

Regulaminu.  

5. Administrator Szkółki może w ramach Formularza Zgłoszeniowego złożyć oświadczenie 

akceptujące nadanie przez Komisję Weryfikacyjną Certyfikatu PZPN na niższy poziom niż ten, na 

który aplikuje Szkółka. 

6. Podczas weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego PZPN sprawdzi spełnianie przez Szkółkę kryteriów 

podmiotowych i formalno-prawnych w zakresie: 

a. samodzielnego  szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior 

D (U6 - U13), w tym w przypadku Szkółek na poziomie Brązowym, Srebrnym i Złotym, 

nieprzerwanie w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne Sezony Piłkarskie 

przed rokiem kalendarzowym, w którym składany jest Formularz Zgłoszeniowy (nie 

przekazując w drodze umowy kompetencji zarządczych lub zadań związanych ze 

szkoleniem innemu podmiotowi (Kryteria 1.3 oraz 1.4); 

b. braku zaległości ze składkami i opłatami wobec Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

(w przypadku podmiotów ubiegających się o Certyfikat na poziom Brązowy, Srebrny 

i Złoty) oraz brak zaległości ze składkami i opłatami wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i Urzędu Skarbowego (w przypadku podmiotów ubiegających się o Certyfikat 

na poziom Złoty), przy czym zaświadczenia potwierdzające powyższe nie mogą być 

wydane wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia Formularza Zgłoszeniowego (Kryteria 

1.8, 1.9 oraz 1.10); 

c. braku jakichkolwiek zaległości (w szczególności nierozlicznych, niewykorzystanych lub 

niezwróconych kwot dofinansowania) Szkółki lub jakiegokolwiek jej Podmiotu 

Powiązanego wobec PZPN z tytułu dofinansowania ze środków publicznych uzyskanego 

w poprzednich Cyklach Programu (Kryterium 1.11); 

oraz ważność i poprawność dokumentów załączonych do Formularza Zgłoszeniowego. 

7. W przypadku, gdy Formularz Zgłoszeniowy zawiera błędy lub braki, lub gdy dokumenty do niego 

załączone są nieczytelne, PZPN może wezwać Szkółkę Piłkarską do poprawienia powyższych 

uchybień w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania na adres 

e-mail Administratora Szkółki, który przesłał Formularz Zgłoszeniowy. Brak odpowiedzi na 

wezwanie lub ponowne nieprawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego może 

spowodować odrzucenie wniosku przez PZPN bez dalszego rozpoznania. 

8. Jeżeli Formularz Zgłoszeniowy spełnia wszystkie warunki opisane w ust. 6, PZPN akceptuje 

zgłoszenie i rozpoczyna proces weryfikacji Szkółki Piłkarskiej w zakresie wskazanym w Kryteriach 

Programu Certyfikacji na wybranym przez Szkółkę Piłkarską poziomie Certyfikatu PZPN. 

9. Do momentu rozpatrzenia Formularza Zgłoszeniowego przez PZPN, Administrator Szkółki może 

samodzielnie wycofać Formularz Zgłoszeniowy. Dopuszczalne jest również w tym przypadku 

ponowne złożenie Formularza Zgłoszeniowego, w tym również na inny poziom Certyfikatu PZPN 

pod warunkiem, że nie upłynął termin przewidziany do składania Formularzy Zgłoszeniowych. 



10. W przypadku Szkółki Piłkarskiej ubiegającej się o Certyfikat na poziomie Brązowym, Srebrnym lub 

Złotym, która zadeklarowała posiadanie i realizowanie Autorskiego Programu Szkolenia Trenerzy 

Monitorujący dokonują weryfikacji i opinii w zakresie wypełniania przez Autorski Program 

Szkolenia założeń opisanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu „Wytyczne do autorskich 

programów szkolenia dla podmiotów ubiegających się o Certyfikat PZPN”. Weryfikacja 

Autorskiego Programu Szkolenia przez Trenera Monitorującego w ramach Programu Certyfikacji 

PZPN odbywa się niezależnie od oceny programów szkoleniowych wymaganych w ramach procesu 

licencyjnego PZPN dla klubów piłkarskich i prowadzona jest wyłącznie w granicach i w celach 

wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

11. Powyższa procedura nie obejmuje Szkółek posiadających Certyfikat i ubiegających się 

o utrzymanie lub obniżenie dotychczasowego poziomu Certyfikatu, których Autorski Program 

Szkolenia podlegał już weryfikacji, o ile zasady weryfikacji nie uległy zmianie. 

12. Trener Monitorujący wydający opinię na temat Autorskiego Programu Szkolenia może: 

a. wydać opinię pozytywną; 

b. wydać opinię negatywną i nakazać Szkółce Piłkarskiej wprowadzenie zmian do 

Autorskiego Programu Szkolenia (w pierwszej weryfikacji Autorskiego Programu 

Szkolenia); 

c. wydać opinię negatywną (w ponownej weryfikacji Autorskiego Programu Szkolenia, 

zgodnie z ust. 13 i n. niniejszego paragrafu). 

13. W przypadku, gdy Autorski Program Szkolenia otrzyma liczbę punktów wskazaną w Załączniku 

nr 3 do Regulaminu „Wytyczne do autorskich programów szkolenia dla podmiotów ubiegających 

się o Certyfikat PZPN”, która nakazuje wprowadzenie zmian do Programu Szkolenia, Trener 

Monitorujący wyda opinię i określi szczegółowy zakres tych zmian podając wytyczne dla 

Administratora Szkółki do ich wprowadzenia. 

14. Administrator Szkółki, który otrzyma opinię nakazującą wprowadzenie zmian 

 do Autorskiego Programu Szkolenia ma obowiązek przesłać do PZPN poprawiony zgodnie 

z wytycznymi Trenera Monitorującego Autorski Program Szkolenia w terminie 5 dni roboczych od 

dnia otrzymania opinii na adres e-mail Administratora Szkółki, który wysłał Formularz 

Zgłoszeniowy. 

15. Poprawiony Autorski Program Szkolenia podlega ponownej weryfikacji przez Trenera 

Monitorującego, który wydał wcześniejszą opinię. W tym przypadku Trener Monitorujący może 

wydać: 

a. opinię pozytywną, albo 

b. opinię negatywną. 

16. Wydanie negatywnej opinii w sprawie Autorskiego Programu Szkoleniowego wymaga zgodnej 

opinii dwóch Trenerów Monitorujących. 

17. W przypadku, gdy pierwsza opinia w sprawie Autorskiego Programu Szkoleniowego była 

negatywna, a druga opinia w sprawie Autorskiego Programu Szkoleniowego jest pozytywna, 

opinia pozytywna jest wiążąca. 

18. W przypadku wydania przez Trenerów Monitorujących opinii negatywnej w zakresie spełniania 

przez Autorski Program Szkolenia założeń w Załączniku nr 3 do Regulaminu „Wytyczne do 

autorskich programów szkolenia dla podmiotów ubiegających się o Certyfikat PZPN” , Trener 

Monitorujący sporządza pisemne uzasadnienie decyzji o odrzuceniu Autorskiego Programu 

Szkolenia z ww. powodu. Decyzja PZPN o odrzuceniu Autorskiego Programu Szkolenia wraz 

z uzasadnieniem zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora Szkółki, 



który wniosek złożył. Od decyzji o odrzuceniu Autorskiego Programu Szkolenia nie przysługuje 

odwołanie lub reklamacja. 

19. Do etapu Weryfikacji zakwalifikują się Szkółki Piłkarskie, które mają zaakceptowany Formularz 

Zgłoszeniowy oraz Program Szkolenia. 

20. Wniosek Szkółki Piłkarskiej ubiegającej się o Certyfikat na poziomie Brązowym, Srebrnym lub 

Złotym, która nie zakwalifikuje się do etapu Weryfikacji, zostanie odrzucony. Szkółce Piłkarskiej, 

której wniosek zostanie odrzucony nie przysługuje odwołanie albo reklamacja. 

§ 8  

[Etap Uzupełniania Danych, Etap Weryfikacji oraz Etap Komisji] 
1. Administrator Szkółki aplikującej o Certyfikat, której Formularz Zgłoszeniowy został 

zaakceptowany, zobowiązany jest w terminie określonym przez PZPN w trybie § 7 ust. 3 

Regulaminu do uzupełnienia danych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską zgodnie z zakresem 

wskazanym w Załączniku nr 1 – Kryteriach Programu Certyfikacji w punkcie 10. Kryteria dot. 

uzupełnienia danych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

2. W Szkółce Piłkarskiej ubiegającej się o Certyfikat na poziomie Zielonym, która ma zaakceptowany 

Formularz Zgłoszeniowy PZPN przeprowadzi weryfikację danych wprowadzonych do Systemu 

przez Administratora Szkółki pod kątem spełniania Kryteriów Programu zawartych w Załączniku 

nr 1 do Regulaminu. 

3. W Szkółce Piłkarskiej ubiegającej się o Certyfikat na poziomie Brązowym, Srebrnym lub Złotym, 

która zostanie zakwalifikowana do etapu Weryfikacji, PZPN przeprowadzi Wizytę Wstępną oraz 

Wizytę Monitorującą. 

4. Termin Wizyty Wstępnej zostanie Szkółce Piłkarskiej przedstawiony nie później niż 5 dni roboczych 

przed datą zaplanowanej kontroli. Wiadomość z terminem Wizyty Wstępnej zostanie wysłana 

pocztą elektroniczną na adres e-mail do wszystkich Administratorów Szkółki. W przypadku, gdy 

Szkółka Piłkarska odmówi przeprowadzenia Wizyty Wstępnej przez PZPN w wyznaczonym 

terminie, jej wniosek o Certyfikat PZPN zostanie odrzucony. Szkółka może złożyć odwołanie 

wnosząc o wyznaczenie nowego terminu Wizyty Wstępnej – postanowienia dotyczące reklamacji 

w § 21 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Podstawą wyznaczenia nowego terminu Wizyty 

Wstępnej jest wykazanie przez Szkółkę Piłkarską, że przyczyna braku możliwości przeprowadzenia 

Wizyty Wstępnej wynikała z nieprawidłowego doręczenia przez PZPN informacji o terminie 

zaplanowanej kontroli lub siły wyższej. Wnioski o wyznaczenie nowego terminu, które nie będą 

uzasadnione zostaną odrzucone, a Szkółce Piłkarskiej, której wniosek zostanie odrzucony nie 

przysługuje odwołanie albo reklamacja od tej decyzji. 

5. Wizyta Wstępna może zakończyć się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. 

6. Wizyta Wstępna kończy się wynikiem pozytywnym, gdy wszystkie Kryteria Programu zostaną 

spełnione w obszarach: 

a. 1. Kryteriów podmiotowych i formalno-prawnych, 

b. 2. Kryteriów dot. drużyn, 

c. 3. Kryteriów dot. zawodników, 

d. 4. Kryteriów dot. trenerów, 

e. 5. Kryteriów dot. infrastruktury, 

f. 6. Kryteriów dot. opieki medycznej 

g. 7. Kryteriów dot. komunikacji 

h. 8. Kryteriów dot. uzupełnienia danych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. 



7. Przed rozpoczęciem Wizyty Wstępnej sporządza się listę osób obecnych w czasie przeprowadzania 

Wizyty Wstępnej. Szkółkę Piłkarską musi reprezentować przynajmniej jeden Administrator 

Szkółki. 

8. Jeżeli Wizyta Wstępna w Szkółce Piłkarskiej wykaże uchybienia, w którymkolwiek z obszarów 

wymienionych w ust. 6, wynik wizyty będzie negatywny. 

9. Po zakończeniu Wizyty Wstępnej, Administrator Szkółki może na piśmie złożyć uwagi do ustaleń 

poczynionych w czasie Wizyty Wstępnej.  

10. Szkółka Piłkarska ma obowiązek zapewnić Trenerowi Monitorującemu wstęp na każdy Trening 

zgodnie z Harmonogramem treningowym. 

11. Zakres i zasady weryfikacji Treningów w czasie Wizyty Monitorującej określa Załącznik nr 4 do 

Regulaminu. 

12. W przypadku, gdy:  

a. Szkółka Piłkarska ubiegająca się o Certyfikat odmówi przeprowadzenia Wizyty 

Monitorującej przez Trenera Monitorującego, 

b. Trener Monitorujący nie zostanie wpuszczony na teren obiektu sportowego, na którym 

zaplanowano Trening Szkółki ubiegającej się o Certyfikat, 

c. Trening Szkółki ubiegającej się o Certyfikat nie odbędzie się w miejscu lub terminie 

wskazanym w Harmonogramie treningowym, 

Wizyta Monitorująca nie spełni warunków opisanych w ust. 16 poniżej. 

13. Certyfikaty PZPN nadawane są przez Organy PZPN ds. Certyfikacji dla szkółek piłkarskich po 

zakończeniu Etapu Weryfikacji.  

14. Po zakończeniu etapu opisanego w ust. 2 powyżej (w przypadku Szkółek Piłkarskich ubiegających 

się o Certyfikat na poziomie Zielonym). Decyzje w sprawie nadania/odmowy nadania Szkółce 

Piłkarskiej Certyfikatu PZPN podejmuje Komisja Weryfikacyjna. 

15. Procedury postępowania przed Organami PZPN ds. Certyfikacji dla szkółek piłkarskich określa 

odrębny regulamin. 

16. Certyfikat PZPN może zostać nadany Szkółce Piłkarskiej która spełnia wszystkie Kryteria Programu 

Certyfikacji dla danego poziomu zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz: 

a. na poziom Brązowy - uzyskała pozytywny wyniku z Wizyty Wstępnej oraz zaliczyła każdy 

z punktów obszaru Kryteriów Programu podczas Wizyty Monitorującej oraz uzyskała 

łącznie nie mniej niż 60 punktów w obszarze Merytorycznym podczas Wizyty 

Monitorującej, 

b. na poziom Srebrny - uzyskała pozytywny wyniku z Wizyty Wstępnej, zaliczyła każdy 

z punktów obszaru Kryteriów Programu podczas Wizyty Monitorującej oraz uzyskała 

łącznie nie mniej niż 65 punktów w obszarze Merytorycznym podczas Wizyty 

Monitorującej, 

c. na poziom Złoty - uzyskała pozytywny wyniku z Wizyty Wstępnej, zaliczyła każdy 

z punktów obszaru Kryteriów Programu podczas Wizyty Monitorującej oraz uzyskała 

łącznie nie mniej niż 70 punktów w obszarze Merytorycznym podczas Wizyty 

Monitorującej. 

17. Jeżeli Szkółka złożyła oświadczenie, o którym mowa w Par. 7 ust. 5, Organy PZPN ds. Certyfikacji 

po przeanalizowaniu wyników Wizyt Kontrolnych mogą przyznać Certyfikat na inny poziom niż ten 

na który oryginalnie wnioskowała Szkółka.  

18. W przypadku, w którym Szkółka Piłkarska nie otrzyma Certyfikatu wszelkie dane przetwarzane 

w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską zostaną usunięte z systemu zgodnie z przepisami prawa 



i obowiązującymi w PZPN procedurami, a także w sytuacji, kiedy Szkółka Piłkarska zrezygnuje 

w trakcie z procesu przyznawania Certyfikatu lub nie otrzyma go na skutek innych niezależnych 

czynników.  

§ 9  

[Rezygnacja z Programu, Wygaśnięcie i Odebranie Certyfikatu 

PZPN] 
1. Udział w Programie Certyfikacji PZPN jest dobrowolny i wymaga zgody Szkółki Piłkarskiej na udział 

w nim wyrażony poprzez akceptację Regulaminu. 

2. Certyfikowana Szkółka Piłkarska może w każdej chwili złożyć oświadczenie w przedmiocie 

rezygnacji z udziału w Programie. 

3. Oświadczenie należy przekazać do PZPN w formie pisemnej, podpisanej zgodnie z zasadą 

reprezentacji Szkółki Piłkarskiej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 

certyfikacja.województwo[nazwa województwa w którym ma siedzibę Szkółka 

Piłkarska]@pzpn.pl lub za pośrednictwem Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

4. Rezygnacja z udziału w Programie nie wywołuje żadnych skutków prawnych w zakresie praw 

Szkółki Piłkarskiej do ubiegania się o przyznanie Certyfikatu PZPN w kolejnych Cyklach Programu 

Certyfikacji. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w ust. 7 poniżej. 

5. Certyfikat PZPN wygasa, jeżeli: 

a. Szkółka Piłkarska jest przedmiotem czynności opisanej w § 4 ust. 3 (zbycie zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa – przeniesienie sekcji); albo 

b. Szkółka Piłkarska zostanie rozwiązana, zlikwidowana i w efekcie utraci członkostwo 

w PZPN, lub przestanie spełniać kryteria podmiotowe określone w Załączniku nr 1. 

6. W przypadkach opisanych w ust. 5 lit. a. i b. powyżej, Certyfikat PZPN wygasa z dniem 

następującym po dniu zdarzenia w nich opisanego, co stwierdza Komisja Weryfikacyjna PZPN. 

7. Wygaśnięcie Certyfikatu PZPN oznacza: 

a. podstawę zakończenia dofinansowania ze środków publicznych w związku z realizacją 
Programu ministra właściwego ds. kultury fizycznej „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich” 
w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania 
sportu dzieci i młodzieży lub innego programu dotyczącego Szkółek Piłkarskich, które 
otrzymały Certyfikat PZPN; 

b. utratę prawa do ubiegania się o nagrody za udział w Programie Certyfikacji, jeżeli 
powodem wygaśnięcia Certyfikatu PZPN są przyczyny opisane w ust. 5 powyżej; 

c. odebranie prawa do posługiwania się tytułem Certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej oraz 

prawa do komunikowania i promowania Szkółki Piłkarskiej jako podmiotu 

Certyfikowanego przez PZPN. 

8. Organy PZPN ds. Certyfikacji mogą odebrać Szkółce Piłkarskiej Certyfikat PZPN za naruszenie 

Regulaminu, w szczególności za:  

a. brak akceptacji Regulaminu przez wszystkich Administratorów w przypadku braku 
akceptacji zmiany Regulaminu albo cofnięcia oświadczenia o akceptacji obowiązującego 
Regulaminu; 

b. negatywną ocenę wystawioną w czasie Audytu Rocznego; 
c. brak Drużyn w certyfikowanych kategoriach wiekowych; 
d. brak możliwości przeprowadzenia z winy Szkółki przynajmniej jednej Wizyty Edukacyjnej 

w ciągu roku kalendarzowego (poziom Zielony); 
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e. odmowę przeprowadzenia Wizyty Monitorującej lub niewpuszczenie Trenera 
Monitorującego na teren obiektu sportowego, na którym zaplanowano Trening, 

f. stwierdzenie podczas Wizyty Monitorującej, Wizyty Kontrolnej lub w ramach analizy 
danych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską szczególnie rażących naruszeń 
Regulaminu lub Kryteriów Programu Certyfikacji, w szczególności: 

i. cofanie daty w systemie operacyjnym komputera Szkółki Piłkarskiej w celu 

wstecznego wprowadzenia wydarzeń w Harmonogramie, 

ii. rozmyślne dodawanie fikcyjnych dokumentów w celu umożliwienia tworzenia 

wydarzeń Harmonogramie, 

iii. manipulowanie terminami wydarzeń w Harmonogramie w celu uniemożliwienia 

organizacji Wizyty Monitorującej, 

iv. prowadzenie zajęć w Szkółce Piłkarskiej przez Trenera figurującego w rejestrze 

sprawców przestępstw na tle seksualnym, pomimo powzięcia wiedzy o tym fakcie 

przez Szkółkę. 

9. Odebranie Certyfikatu może nastąpić w każdym czasie obowiązywania Certyfikatu PZPN. 
10. PZPN przed wszczęciem postępowania w sprawie odebrania Certyfikatu przez Komisję 

Weryfikacyjna ds. Certyfikacji. PZPN informuje o tym fakcie Administratorów Szkółki drogą 
mailową.  

11. Komisja Weryfikacyjna ds. Certyfikacji PZPN może przed podjęciem decyzji o odebraniu 
Certyfikatu PZPN, zażądać od Administratorów Szkółki wyjaśnień dotyczących przyczyn dla 
których wszczęto postępowanie. 

12. Wyjaśnienia Administratora Szkółki muszą zostać złożone w PZPN w formie pisemnej na adres 
siedziby PZPN, w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail 
certyfikacja.województwo[nazwa województwa w którym ma siedzibę Szkółka 
Piłkarska]@pzpn.pl lub w Systemie Zarządzania Szkółką w terminie wskazanym przez PZPN jednak 
nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia 
powinny zawierać informację na temat przyczyn powstania naruszeń Regulaminu oraz działań 
Administratora Szkółki, które doprowadzą do zaprzestania naruszeń postanowień Regulaminu 
przez Certyfikowaną Szkółkę Piłkarską.  

13. Komisja Weryfikacyjna ds. Certyfikacji PZPN po upływie terminu na złożenie wyjaśnień 
i zapoznaniu się z wyjaśnieniami Administratora Szkółki Piłkarskiej może: 

a. Wstrzymać procedurę odbierania Certyfikatu PZPN na określony czas nie dłuższy niż 
30 dni jeżeli uzna wyjaśnienia Administratora Szkółki za wiarygodne oraz działania 
zmierzające do zaprzestania naruszeń Regulaminu za wykonalne w wyznaczonym czasie 
bez uszczerbku dla celów Programu Certyfikacji; 

b. Cofnąć decyzję o rozpoczęciu procedury odbierania Certyfikatu PZPN, jeżeli wyjaśnienia 
Administratora Szkółki nie pozostawią wątpliwości, iż do naruszeń Regulaminu nie doszło; 

c. Kontynuować proces odbierania Certyfikatu PZPN, jeżeli wyjaśnienia Administratora 
Szkółki uzna za niewystarczające lub nieprzekonujące lub działania zmierzające do 
zaprzestania naruszeń Regulaminu za niewykonalne w wyznaczonym terminie albo 
Administrator Szkółki nie złoży wyjaśnień w terminie i właściwej formie. 

14. W przypadku wstrzymania procedury odbierania Certyfikatu PZPN, po upływie terminu na 
wdrożenie działań zmierzających do zaprzestania naruszeń Regulaminu, PZPN przeprowadzi 
ponowną Wizytę Kontrolną w celu sprawdzenia czy wszystkie działania naprawcze zostały 
wdrożone i czy Szkółka Piłkarska nie narusza postanowień Regulaminu. 

15. Decyzja o odebraniu Certyfikatu PZPN oznacza: 
a. Utratę prawa do ubiegania się o nagrody za udział w Programie Certyfikacji; 
b. Podstawę zakończenia dofinansowania ze środków publicznych w związku z realizacją 

Programu ministra właściwego ds. kultury fizycznej „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich” 
w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania 
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sportu dzieci i młodzieży lub innego programu dotyczącego Szkółek Piłkarskich, które 
otrzymały Certyfikat PZPN; 

c. Odebranie prawa do posługiwania się tytułem Certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej oraz 
prawa do komunikowania i promowania Szkółki Piłkarskiej jako podmiotu 
Certyfikowanego przez PZPN; 

d. Obowiązek Administratora Szkółki poinformowania Użytkowników, w szczególności 
Zawodników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych o utracie Certyfikatu PZPN; 

e. Likwidację wizytówki Szkółki Piłkarskiej na Portalu Łączy Nas Piłka; 
f. Utratę dostępu do Systemu Zarządzania Szkółką, z uwzględnieniem ust. 18. 

16. Od orzeczenia Komisji Weryfikacyjnej w sprawie odebrania Certyfikatu PZPN przysługuje 

odwołanie. 

17. Dane Szkółki Piłkarskiej, która zrezygnowała z uczestnictwa w Programie Certyfikacji, zostaną 

usunięte z Systemu Zarządzania Szkółką, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej lub dane 

przetwarzane w systemie niezbędne są dla dochodzenia roszczeń, w takim przypadku 

przechowywane będą przez czas wymagany przepisami prawa.  

18. Dane Szkółki Piłkarskiej, której organy PZPN odebrały Certyfikat pozostają zarchiwizowane 

w Systemie Zarządzania Szkółką przez dwa kolejne lata kalendarzowe, po których zostaną 

usunięte, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej lub dane w Systemie niezbędne są dla 

dochodzenia roszczeń, w takim wypadku przechowywane będą przez czas wymagany przepisami 

prawa. 

19. W przypadku Szkółki Piłkarskiej korzystającej za pośrednictwem PZPN z dotacji pochodzącej ze 

środków publicznych, która utraciła Certyfikat, odebranie dostępu do Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską musi być poprzedzone pełnym rozliczeniem z pozyskanych środków 

finansowych. 

§ 10  

[Prolongacja i zmiana poziomu Certyfikatu PZPN] 
1. Certyfikowana Szkółka Piłkarska, może przedłużyć ważność obowiązywania Certyfikatu PZPN na 

tym samym poziomie na kolejny rok kalendarzowy, jeżeli: 

a. Szkółka na poziomie Zielonym – złoży Formularz Zgłoszeniowy o przedłużenie ważności 

Certyfikatu PZPN w wyznaczonym przez PZPN terminie w Systemie Zarządzania Szkółką; 

b. Szkółka na poziomie Brązowym, Srebrnym lub Złotym (poczynając od Certyfikatów 

przyznanych na rok kalendarzowy 2023) – spełni warunki opisane w ust. 2 poniżej oraz 

złoży Formularz Zgłoszeniowy o przedłużenie ważności Certyfikatu PZPN w wyznaczonym 

przez PZPN terminie w Systemie Zarządzania Szkółką. 

2. Warunkiem uzyskania możliwości przedłużenia ważności obowiązywania Certyfikatu PZPN na 

kolejny rok kalendarzowy na tym samym poziomie w przypadku Szkółek posiadających Certyfikat 

na poziomie Brązowym, Srebrnym lub Złotym (poczynając od Certyfikatów przyznanych na rok 

kalendarzowy 2023) jest (łącznie): 

a. zaliczenie Etapu Weryfikacji, 

b. zaliczenie każdego punktu obszaru Kryteriów przynajmniej w 51 % Wizyt Monitorujących; 

c. uzyskanie z obszaru Merytorycznego podczas Wizyt Monitorujących średnio co najmniej: 

i. 60 punktów na poziomie Brązowym, 

ii. 65 punktów na poziomie Srebrnym, 

iii. 70 punktów na poziomie Złotym 

oraz średnio co najmniej 51% punktów z każdego z podobszarów obszaru merytorycznego. 



3. Dopuszczalne jest podniesienie poziomu Certyfikatu PZPN od nowego roku kalendarzowego:  

a. z poziomu  Zielonego na Brązowy, Srebrny, Złoty, 

b. z poziomu Brązowego na poziom Srebrny, Złoty, 

c. z poziomu Srebrnego na poziom Złoty. 

4. Certyfikowana Szkółka Piłkarska może podnieść poziom Certyfikatu PZPN od nowego roku 

kalendarzowego, jeżeli:  

a. Szkółka na poziomie Zielonym – złoży Formularz Zgłoszeniowy w wyznaczonym przez 

PZPN terminie w Systemie Zarządzania Szkółką, a następnie przejdzie proces aplikacyjny 

zgodnie z Par. 8. 

b. Szkółka na poziomie Brązowym lub Srebrnym (poczynając od Certyfikatów przyznanych 

na rok kalendarzowy 2023) – złoży Formularz Zgłoszeniowy w wyznaczonym przez PZPN 

terminie oraz spełni warunki opisane w ust. 5 poniżej. 

5. Warunkiem uzyskania możliwości podniesienia poziomu Certyfikatu PZPN od nowego roku 

kalendarzowego przez Szkółkę na poziomie Brązowym lub Srebrnym jest: 

a. zaliczenie Etapu Weryfikacji; 

b. zaliczenie każdego punktu obszaru Kryteriów przynajmniej w 51 % Wizyt Monitorujących; 

c. uzyskanie z obszaru Merytorycznego podczas Wizyt Monitorujących średnio w ciągu roku 

kalendarzowego co najmniej: 

i. 65 punktów, żeby awansować na poziom Srebrny, 

ii. 70 punktów, żeby awansować na poziom Złoty 

oraz średnio co najmniej 51% punktów z każdego z podobszarów obszaru merytorycznego. 

6. Obniżenie poziomu Certyfikatu PZPN może odbyć się w trybie: 

a. standardowym; 

b. nadzwyczajnym; 

c. na wniosek Szkółki Piłkarskiej. 

7. Obniżenie poziomu Certyfikatu PZPN w trybie standardowym, od nowego roku kalendarzowego, 

ma miejsce: 

a. z poziomu Złotego na Srebrny, 

b. z poziomu Srebrnego na Brązowy, 

c. z poziomu Brązowego na Zielony. 

8. Obniżenie Certyfikatu PZPN w trybie nadzwyczajnym może mieć miejsce pomiędzy dowolnymi 

poziomami Certyfikatu. 

9. Obniżenie poziomu w trybie standardowym od nowego roku kalendarzowego może nastąpić, gdy 

szkółka:  

a. zaliczy co najmniej jeden z punktów obszaru Kryteriów w mniej niż 51 % Wizyt 

Monitorujących w ciągu roku kalendarzowego; 

b. uzyska z obszaru Merytorycznego podczas Wizyt Monitorujących w ciągu roku 

kalendarzowego średnio mniej niż:  

i. 60 punktów na poziomie Brązowym, 

ii. 65 punktów na poziomie Srebrnym, 

iii. 70 punktów na poziomie Złotym 

lub średnio mniej niż 51% punktów z co najmniej jednego z podobszarów obszaru 

merytorycznego. 



10. Szkółka Piłkarska posiadająca Certyfikat Cyklu III może podnieść lub obniżyć poziom Certyfikatu 

PZPN od nowego roku kalendarzowego (tj. od 1 stycznia 2023 roku), jeżeli przejdzie pełny proces 

aplikacyjny opisany w par. 6-8. 

11. Przed nadaniem nowego Certyfikatu na wyższym lub niższym poziomie szkółka Cyklu III 

zobowiązana jest zrezygnować z dotychczas posiadanego Certyfikatu. 

12. Obniżenie poziomu w trybie nadzwyczajnym może nastąpić w dowolnym czasie obowiązywania 

Certyfikatu PZPN, jeżeli podczas Wizyty Kontrolnej lub analizy danych w Systemie Zarządzania 

Szkółką w Szkółce zostanie stwierdzone jedno z poniższych uchybień: 

a. nieregulaminowa liczba Drużyn dla posiadanego przez Szkółkę poziomu Certyfikatu PZPN, 

b. naruszenie warunków walidacji Kryteriów Programu Certyfikacji dotyczących wymaganej  

liczby Trenerów z odpowiednimi licencjami Trenerskimi w jednej lub kilku Drużynach. 

13. Decyzję potwierdzającą podniesienie, utrzymanie lub obniżenie poziomu Certyfikatu PZPN  

podejmują Organy PZPN ds. Certyfikacji. 

§ 11  

[Odwołania od decyzji PZPN w sprawie Certyfikatu PZPN] 
1. Od decyzji Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich w sprawie 

przyznania Certyfikatu, odmowy przyznania Certyfikatu PZPN, zmiany poziomu albo odebrania 

Certyfikatu PZPN przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się na piśmie, w formie wiadomości 

przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail certyfikacja.województwo[nazwa województwa 

w którym ma siedzibę Szkółka Piłkarska]@pzpn.pl lub w Systemie Zarządzania Szkółką terminie 

nie dłuższym niż 5 dni roboczych od doręczenia decyzji. 

2. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 

Piłkarskich jest Komisja Odwoławcza ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich  

3. Tryb postępowania przed Komisją Odwoławczą ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich został 

uregulowany w regulaminie przyjętym przez Zarząd PZPN. 

4. Decyzje Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich są ostateczne. 

§ 12  

[Zawodnicy] 
1. Wyłącznie Użytkownik, który założy Profil Powiązany swojego dziecka w Portalu Łączy Nas Piłka 

może dokonać Potwierdzenia Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej. 

2. Zasady rejestracji profilu powiązanego oraz profilu Zawodnika określa Regulamin Profilu 

Użytkownika Ekosystemu PZPN. 

3. Rodzic lub opiekun prawny w celu potwierdzenia Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej musi podać 

następujące dane:  

a. Wybrać Szkółkę Piłkarską, w której Zawodnik będzie uczestniczył w treningach lub do 

której chce przynależeć; 

b. Dane osobowe identyfikujące Zawodnika: wizerunek (zdjęcie), imię, nazwisko, numer 

PESEL lub numer paszportu, data urodzenia, obywatelstwo i płeć, a także kod pocztowy 

adresu zamieszkania Zawodnika. 

4. W celu złożenia wniosku o Potwierdzenie Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej rodzic lub opiekun 

prawny musi potwierdzić, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego zapisy. Brak zgody 

rodziców lub opiekunów prawnych Zawodnika na akceptację Regulaminu oznacza brak zgody na 
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udział w Programie Certyfikacji i niemożliwość uczestnictwa Zawodnika w Programie Certyfikacji 

co skutkuje brakiem uprawnienia Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej do udziału w Treningach. 

5. Szkółka Piłkarska,  która otrzymała Certyfikat PZPN na poziomie Brązowym, Srebrnym lub Złotym  

ma obowiązek dokonania Potwierdzenia wszystkich Zawodników uczestniczących w treningach 

i meczach w Szkółce Piłkarskiej oraz przypisania ich do Drużyn z uwzględnieniem zapisów ust. 16-

24 poniżej. 

6. PZPN nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych pomiędzy Szkółką Piłkarską oraz 

Zawodnikiem reprezentowanym przez rodziców lub opiekunów prawnych, bądź bezpośrednio 

z rodzicami lub opiekunami prawnymi Zawodnika. Zawarcie jakiejkolwiek umowy ze Szkółką 

Piłkarską, akceptacja wewnętrznych regulaminów Szkółki Piłkarskiej i inne warunki i zobowiązania 

wobec Szkółki Piłkarskiej, nie są przedmiotem Programu Certyfikacji. PZPN nie odpowiada w żaden 

sposób za treść i roszczenia wywodzone z tytułu jakichkolwiek umów zawartych poza ramami 

Programu Certyfikacji. 

7. Rodzic lub opiekun prawny Zawodnika może w każdej chwili przy użyciu konta Profilu Zawodnika 

w Profilu Użytkownika Ekosystemu PZPN zrezygnować z Potwierdzenia Zawodnika w Szkółce 

Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji. . 

8. Rezygnacja Zawodnika z przynależności do Szkółki Piłkarskiej wywołuje natychmiastowy skutek 

w ramach Programu Certyfikacji i w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską.  

9. Brak akceptacji Zawodnika oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych na zmiany w Regulaminie 

albo cofnięcie oświadczenia o akceptacji obowiązującego Regulaminu jest równoznaczne 

z rezygnacją z udziału w Programie Certyfikacji i wywołuje skutki identyczne jak rezygnacja 

Zawodnika z przynależności do Szkółki Piłkarskiej. 

10. Administrator Szkółki/Trener Administrator może w każdej chwili usunąć Zawodnika ze Szkółki 

Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji. 

11. Usunięcie Zawodnika ze Szkółki Piłkarskiej przez Administratora Szkółki wywołuje natychmiastowy 

skutek w ramach Programu Certyfikacji i w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

12. Oświadczenie o rezygnacji złożone przez Zawodnika lub Administratora Szkółki z przynależności 

Zawodnika do Szkółki Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji nie wywołuje skutków prawnych 

w ramach stosunków prawnych pomiędzy Szkółką Piłkarską i Zawodnikiem reprezentowanym 

przez rodziców lub opiekunów prawnych, bądź bezpośrednio z rodzicami lub opiekunami 

prawnymi Zawodnika. W szczególności nie oznacza wypowiedzenia umowy zawartej pomiędzy 

Zawodnikiem a Szkółką Piłkarską oraz zwolnienia Zawodnika i reprezentujących go rodziców lub 

opiekunów prawnych ze zobowiązań wobec Szkółki Piłkarskiej lub zobowiązań Szkółki Piłkarskiej 

wobec Zawodnika. 

13. Rezygnacja Zawodnika z przynależności do Szkółki Piłkarskiej albo rezygnacja Administratora 

Szkółki z przynależności Zawodnika do Szkółki Piłkarskiej, może spowodować naruszenie 

warunków walidacji Kryteriów Programu Certyfikacji dotyczących wymaganej przez Regulamin 

liczby Zawodników w Drużynie. 

14. W przypadku opisanym w ust. 13 powyżej (brak walidacji liczby Zawodników w Drużynie) i braku 

działania Administratora Szkółki polegającego na zapewnieniu minimalnej liczby Zawodników 

w Drużynie, w okresie powyżej 14 dni od dnia rezygnacji Zawodnika powoduje automatyczne 

rozwiązanie Drużyny, w której występuje opisana sytuacja i przekształcenie jej w Grupę 

treningową do czasu uzupełnienia liczby przypisanych do niej Zawodników tak aby spełnione 

zostało kryterium minimalnej liczby Zawodników w Drużynie.  



15. Rozwiązanie Drużyny z powodu opisanego w ust. 11 i 12 powyżej może spowodować spadek liczby 

Drużyn poniżej minimalnych wymagań opisanych w Kryteriach Programu Certyfikacji 

i doprowadzić do wszczęcia postępowania w przedmiocie odebrania lub obniżenia poziomu 

Certyfikatu PZPN Szkółce Piłkarskiej. 

16. Zawodnika Naborowego w Szkółce Piłkarskiej rejestruje Administrator Szkółki lub Trener 

Administrator w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania oświadczenia, którym mowa 

w ust. 17 poniżej. 

17. W celu zarejestrowania Zawodnika Naborowego opiekun prawny zobowiązany jest przekazać 

Administratorowi Szkółki lub Trenerowi Administratorowi następujące dane Zawodnika 

Naborowego: 

a. imię i nazwisko, 

b. PESEL/nr Paszportu, 

oraz imię, nazwisko, PESEL/nr Paszportu i ewentualnie e-mail opiekuna prawnego. 

Wzór oświadczenia opiekuna prawnego Zawodnika Naborowego stanowi Załącznik nr 5 do 

Regulaminu. 

18. Opiekun prawny jest zobligowany do złożenia oświadczenia wyrażającego zgodę na umieszczenie 

ww. danych osobowych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

19. Szkółka Piłkarska jest zobowiązana do zachowania oświadczeń i okazania ich na każde żądanie 

PZPN. 

20. Po wprowadzeniu danych osobowych Zawodnika Naborowego do Systemu Zarządzania Szkółką 

Piłkarską, Zawodnik Naborowy zostaje umieszczony w liście Zawodników Naborowych.  

21. Zawodnik Naborowy pozostaje zarejestrowany w Szkółce Piłkarskiej przez 30 dni od dnia 

wprowadzenia danych przez Administratora Szkółki lub Trenera Administratora. 

22. Po upływie terminu określonego w ust. 21 następuje usunięcie Zawodnika Naborowego z listy 

Zawodników Naborowych Szkółki Piłkarskiej. 

23. Opiekun prawny Zawodnika Naborowego może przed upływem terminu wskazanego w ust. 21 

Potwierdzić go jako Zawodnika w Szkółce zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1-4. 

24. Zawodnik może być zarejestrowany jako Naborowy w danej Szkółce Piłkarskiej tylko jeden raz 

w przeciągu roku kalendarzowego. 

§ 13  

[Trenerzy] 
1. Każdy Trener wykonujący swoje funkcje w Szkółce Piłkarskiej musi posiadać profil  Użytkownika 

Ekosystemu PZPN oraz konto z funkcją Trenera. 

2. Systemem obsługującym bazę danych Trenerów jest System Extranet. 

3. Zasady przyznawania licencji trenerskich określa PZPN. 

4. W celu otrzymania oraz utrzymania Certyfikatu PZPN, każda Szkółka Piłkarska musi potwierdzić 

współpracę ze wszystkimi Trenerami pracującymi z Drużynami i Grupami treningowymi w Szkółce 

oraz przewidzianymi do zastępstw.  . 

5. Potwierdzenie pracy Trenera w Szkółce Piłkarskiej wymaga od Administratora Szkółki podania 

w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską: 

a. numeru PESEL/nr Paszportu lub numeru licencji Trenera, 

b. wysłania do Trenera zaproszenia do potwierdzenia współpracy. 

6. W celu potwierdzenia współpracy Trenera ze Szkółką Piłkarską, Trener musi zaakceptować 

Regulamin. Brak akceptacji Trenera na zmiany w Regulaminie albo cofnięcie oświadczenia 



o akceptacji obowiązującego Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie 

Certyfikacji i wywołuje skutki identyczne jak rezygnacja Trenera ze współpracy ze Szkółką 

Piłkarską. 

7. Z chwilą potwierdzenia przez Trenera współpracy ze Szkółką Piłkarską, System Zarządzania Szkółką 

Piłkarską umieszcza Trenera w Sztabie Szkoleniowym Szkółki Piłkarskiej, a Administrator Szkółki 

zobowiązany jest przekazać do Systemu Zarządzania Szkółka Piłkarską aktualne zaświadczenia 

zgodnie z Kryteriami. Brak załączonych dokumentów uniemożliwia przypisanie Trenera do Drużyn. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pozostają aktualne przez 12 miesięcy od daty ich 

wystawienia. 

9. Obowiązkiem Administratora Szkółki jest zapewnienie, by dokumenty wymienione w ust. 7 były 

aktualne przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN. 

10. W przypadku, gdy Trener współpracujący ze Szkółką Piłkarską był karany za przestępstwa, 

o których mowa w art. 41 ust. 3 Ustawy o Sporcie, bądź figuruje w rejestrze przestępców na tle 

seksualnym Administrator Szkółki ma obowiązek niezwłocznie odsunąć Trenera od Treningów 

oraz meczów i nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji na temat 

karalności, usunąć Trenera z listy Sztabu Szkoleniowego w Szkółce Piłkarskiej. Niewykonanie tego 

obowiązku stanowi podstawę do wszczęcia procesu odebrania Szkółce Piłkarskiej Certyfikatu 

PZPN. 

11. Trener może być potwierdzony jednocześnie w nie więcej niż dwóch Certyfikowanych Szkółkach 

Piłkarskich, którym nadano Certyfikat na poziomie Brązowym, Srebrnym lub Złotym. 

12. Niedozwolone jest zaplanowanie dwóch jednostek treningowych dla tego samego Trenera w tym 

samym czasie. 

13. Trener może w każdej chwili zgłosić zakończenie współpracy ze Szkółką Piłkarską w ramach 

Programu Certyfikacji korzystając z funkcjonalności konta Użytkownika w systemie PZPN24. 

14. Oświadczenie Trenera o rezygnacji ze współpracy ze Szkółką Piłkarską wywołuje natychmiastowy 

skutek w ramach Programu Certyfikacji i w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. Trener zostaje 

odłączony od Sztabu Szkoleniowego Szkółki Piłkarskiej, a w kalendarzu Trenera usunięte zostają 

przyszłe jednostki treningowe i meczowe zaplanowane w Drużynach i Grupach treningowych, do 

których Trener był przypisany. 

15. Administrator Szkółki może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji ze współpracy 

z Trenerem w Szkółce Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji.  

16. Oświadczenie Administratora Szkółki o rezygnacji ze współpracy z Trenerem w Szkółce Piłkarskiej 

wywołuje natychmiastowy skutek w ramach Programu Certyfikacji i w Systemie Zarządzania 

Szkółką Piłkarską. 

17. Rezygnacja Trenera lub Administratora Szkółki ze współpracy w Szkółce Piłkarskiej w ramach 

Programu Certyfikacji nie wywołuje skutków prawnych w ramach stosunków prawnych pomiędzy 

Szkółką Piłkarską i Trenerem. W szczególności nie oznacza wypowiedzenia jakiejkolwiek umowy 

zawartej pomiędzy Trenerem a Szkółką Piłkarską oraz zwolnienia Szkółki Piłkarskiej z zobowiązań 

finansowych wobec Trenera lub zwolnienia Trenera z obowiązków wykonywania świadczeń na 

rzecz Szkółki Piłkarskiej. 

18. Rezygnacja Trenera ze współpracy ze Szkółką Piłkarską lub rezygnacja Administratora Szkółki ze 

współpracy z Trenerem może spowodować naruszenie warunków walidacji Kryteriów Programu 

Certyfikacji dotyczących wymaganej przez Regulamin liczby Trenerów z odpowiednimi licencjami 

Trenerskimi w jednej lub kilku Drużynach. 



19. W przypadku opisanym w ust. 18 powyżej (brak walidacji trenerów w Drużynie) Administrator 

Szkółki ma obowiązek wyznaczenia w Drużynie lub Drużynach innego  Trenera z odpowiednią 

licencją do Certyfikatu, który posiada Szkółka, w miejsce Trenera który złożył rezygnację lub został 

ze Szkółki Piłkarskiej usunięty przez Administratora Szkółki. 

20. W przypadku rezygnacji Trenera i braku działania opisanego w ust. 19 w ciągu 7 dni od dnia 

rezygnacji Trenera nastąpi automatyczne zawieszenie zaplanowanych treningów Drużyny lub 

Drużyn, w których występuje opisana sytuacja. 

21. W przypadku rezygnacji Trenera i braku działania opisanego w ust. 19 w ciągu 21 dni od dnia 

rezygnacji Trenera nastąpi wszczęcie przez Komisję Weryfikacyjną ds. Certyfikacji PZPN 

postępowania w sprawie odebrania lub obniżenia poziomu Certyfikatu Szkółce Piłkarskiej. 

§ 14  

[Wizyty Monitorujące, Audyt Roczny Szkółek Piłkarskich i Wizyty 

Edukacyjne] 

Część I - Wizyty Monitorujące 
1. Celem Wizyty Monitorującej jest weryfikacja przez PZPN poziomu i jakości szkolenia 

w Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej.  

2. Dokument określający zakres oraz zasady weryfikacji Treningu w czasie Wizyty Monitorującej 

stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

3. Obszar kontroli każdego Trenera Monitorującego oraz Osoby Monitorującej wyznacza PZPN. 

Nadzór nad pracą Trenerów Monitorujących oraz Osób Monitorujących pełni PZPN. 

4. Wizyta Monitorująca w Szkółce Piłkarskiej ma charakter wizyty niezapowiedzianej i jest 

prowadzona w formie obserwacji Treningu Drużyn oraz wywiadu środowiskowego prowadzonego 

wśród Trenerów i rodziców lub opiekunów prawnych Zawodników. 

5. Obserwacje Trenera Monitorującego mogą być utrwalana za pomocą urządzeń audio i audio video 

dla celów dowodowych. Materiały zarejestrowane w czasie Wizyty monitorującej nie będą 

rozpowszechniane bez wiedzy i zgody Trenera i Administratora Szkółki, w której rejestracja 

treningu została przeprowadzona.  

6. Trener Monitorujący po odbytej Wizycie Monitorującej sporządza raport z Wizyty Monitorującej. 

Wyniki i wnioski z każdej Wizyty Monitorującej zostaną udostępnione Administratorowi Szkółki. 

7. Na wynik Wizyty Monitorującej składa się: 

a. liczba punktów osiągnięta przez Szkółkę w obszarze Merytorycznym w tym liczba punktów 

w każdym z podobszarów obszaru Merytorycznego, 

b. zaliczenie/niezaliczenie  każdego z punktów obszaru Kryteriów Programu. Stwierdzenie 

jakiegokolwiek uchybienia w każdym punkcie skutkuje jego niezaliczeniem. 

8. Po otrzymaniu raportu z Wizyty Monitorującej Szkółka Piłkarska może złożyć wyjaśnienia 

odnosząc się do ustaleń Trenera Monitorującego w terminie wyznaczonym przez PZPN. Komisja 

Weryfikacyjna po zapoznaniu się z wyjaśnieniami może zmienić wynik Wizyty Monitorującej 

w odniesieniu do zaliczenia/niezaliczenia każdego z punktów obszaru Kryteriów Programu oraz 

liczby punktów z podobszaru dokumentacji szkoleniowej. 

9. W przypadku oczywistego błędu Trenera Monitorującego lub Osoby Monitorującej PZPN może 

zmienić wynik Wizyty Monitorującej w odniesieniu do zaliczenia/niezaliczenia każdego z punktów 

obszaru Kryteriów Programu oraz liczby punktów z podobszaru dokumentacji szkoleniowej. 



 Część II – Audyt Roczny 
10. Celem kontroli w ramach Audytu Rocznego jest wydanie oceny funkcjonowania Szkółki Piłkarskiej 

w przekroju Sezonu piłkarskiego. 

11. Pierwszy Audyt Roczny przeprowadzany w danej Szkółce Piłkarskiej obejmuje cały okres od dnia 

nadania Certyfikatu. Każdy kolejny Audyt Roczny obejmuje okres od poprzedniego Audytu 

Rocznego. 

12. Kontrola w ramach Audytu Rocznego obejmuje spełnianie Kryteriów Programu wg Załącznika nr 1.   

13. W ramach Audytu Rocznego mogą być weryfikowane wszystkie raporty sporządzone z Wizyt 

Kontrolnych w Szkółce Piłkarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania się Szkółki 

Piłkarskiej do wytycznych i uwag wskazanych w dotychczasowych raportach. 

14. Audyt Roczny w Szkółce Piłkarskiej jest zapowiedziany. Termin Audytu Rocznego zostanie Szkółce 

Piłkarskiej przedstawiony nie później niż 5 dni roboczych przed datą zaplanowanej kontroli. 

Wiadomość z terminem Audytu Rocznego zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail 

Administratora Szkółki. W przypadku, gdy Szkółka Piłkarska odmówi przeprowadzenia Audytu 

Rocznego przez PZPN w wyznaczonym terminie jest to równoznaczne z wszczęciem procedury 

odebrania Certyfikatu PZPN. Szkółka może złożyć wniosek o przywrócenie terminu Audytu 

Rocznego – postanowienia dotyczące reklamacji w § 21 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

Podstawą przywrócenia terminu Audytu Rocznego jest wykazanie przez Szkółkę Piłkarską, że 

przyczyna braku możliwości przeprowadzenia czynności sprawdzających wynikała 

z nieprawidłowego doręczenia przez PZPN informacji o terminie zaplanowanej kontroli. Wnioski 

o przywrócenie terminu, które nie wykażą podstawności wniosku zostaną odrzucone, a Szkółce 

Piłkarskiej, której wniosek zostanie odrzucony nie przysługuje odwołanie albo reklamacja od tej 

decyzji. 

15. Audyt Roczny może zakończyć się wynikiem: 

a. Pozytywnym – gdy Szkółka Piłkarska spełnia wszystkie wymagania oraz Kryteria Programu 

Certyfikacji. Pozytywna ocena jest niezbędnym warunkiem utrzymania lub podniesienia 

poziomu Certyfikatu na kolejny rok kalendarzowy.; 

b. Negatywnym – gdy Szkółka Piłkarska nie spełnia przynajmniej jednego z wymagań lub 

Kryteriów Programu Certyfikacji Negatywna ocena Szkółki Piłkarskiej skutkuje wszczęciem 

procedury odebrania lub obniżenia poziomu Certyfikatu PZPN w trybie nadzwyczajnym. 

Część III – Wizyty Edukacyjne 
16. W Szkółkach Piłkarskich posiadających Certyfikat PZPN na wszystkich poziomach mogą się 

odbywać Wizyty Edukacyjne.  

17. Do Wizyt Edukacyjnych nie stosuje się postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1-9 

powyżej. 

§ 15  

[Nagrody i bonusy] 
1. PZPN ma prawo do ustanowienia w każdej chwili nagród dla Użytkowników uczestniczących 

w Programie Certyfikacji. 

2. Podstawa przyznawania nagród, ich wartość, sposób ubiegania się o przyznanie nagrody określi 

suplement do Regulaminu, który może zostać ogłoszony przez PZPN za pośrednictwem Portalu 

Łączy Nas Piłka oraz za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany przez Użytkownika przy 

rejestracji Konta Użytkownika. 



§ 16  

[Dotacje publiczne] 
1. Programy organizowane przez organy administracji publicznej w ramach rozwijania sportu 

poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 

realizowane będą na podstawie odrębnych zasad i wymogów opisanych w umowach zawartych 

pomiędzy PZPN oraz Certyfikowaną Szkółką Piłkarską. 

2. Szczegółowe zasady finansowania podmiotów uczestniczących w programie określone zostaną 

przez Zarząd PZPN. 

3. W przypadku uzyskiwania przez Szkółkę dofinansowania ze środków publicznych w związku 

z udziałem Szkółki w Programie, Szkółka lub jakikolwiek jej Podmiot Powiązany nie może posiadać 

jakichkolwiek zaległości (w szczególności nierozlicznych, niewykorzystanych lub niezwróconych 

kwot dofinansowania) wobec PZPN z tytułu takiego dofinansowania Niespełnianie przez Szkółkę 

tego wymagania Regulaminowego stanowi naruszenie Regulaminu i przesłankę odebrania jej 

Certyfikatu PZPN. 

§ 17  

[Wykorzystanie Certyfikatu w komunikacji i promocji działalności 

Szkółki Piłkarskiej] 
1. Niniejszy paragraf określa zasady wykorzystywania przez Szkółki Piłkarskie w komunikacji, 

marketingu i działaniach promocyjnych: 

a. praw PZPN do znaków towarowych, logotypów oraz nazw w ramach przyznanego 

Certyfikatu w komunikacji i promocji działalności Szkółki Piłkarskiej; 

b. Certyfikatu PZPN; 

c. Innych praw, Materiałów i dokumentów, których właścicielem jest PZPN. 

2. Wszelkie Materiały (w szczególności promocyjne i informacyjne) Szkółki Piłkarskiej (na polach 

eksploatacyjnych wymienionych w §22 ust. 4 Regulaminu) publikowane w dowolnych kanałach 

komunikacji publicznej muszą zawierać jasne i nie wprowadzające w błąd informacje na temat 

Certyfikatu PZPN oraz certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej.  

3. W każdym komunikacie nawiązującym do Certyfikatu PZPN, należy wyraźnie zaznaczyć, której 

Szkółki Piłkarskiej dotyczy Certyfikat PZPN oraz wskazać poziom Certyfikatu PZPN, jaki otrzymała 

ta Szkółka Piłkarska.  

4. Zabronione jest wprowadzanie odbiorców w błąd, przejawiające się w m.in.: 

a. Komunikowaniu faktu udziału w procesie przyznawania Certyfikatów PZPN jako 

wyróżnienia przez PZPN. Udział w procesie jest otwarty dla wszystkich Szkółek Piłkarskich, 

natomiast wyróżnieniem jest dopiero finalne spełnienie wszystkich wymogów 

i przyznanie Szkółce Piłkarskiej.  

b. Informowaniu w Materiałach marketingowych o tym, że Szkółka Piłkarska spełnia wszelkie 

wymogi na danym poziomie Certyfikatu PZPN, mimo braku potwierdzenia tego w formie 

przyznanego Certyfikatu PZPN. Tylko Certyfikat PZPN przyznany Szkółce Piłkarskiej 

stanowi potwierdzenie faktu spełniania wszystkich wymogów i kryteriów Programu 

Certyfikacji PZPN.  

c. Komunikowaniu udziału w Programie Certyfikacji PZPN na etapie, w którym Szkółka 

Piłkarska nie otrzymała Certyfikatu PZPN. Udział w Programie Certyfikacji biorą Szkółki 

Piłkarskie, które otrzymały oficjalną decyzję o przyznaniu Certyfikatu PZPN.  



d. Warunki wykorzystywania i eksponowania znaków towarowych PZPN oraz logotypów 

Programu Certyfikacji w Materiałach wykorzystywanych w promocji i komunikacji Szkółek 

Piłkarskich zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

5. Szkółka Piłkarska ma obowiązek przestrzegania powyższych wytycznych w trakcie całego okresu 

ważności Certyfikatu PZPN przyznanego Szkółce Piłkarskiej.  

6. W przypadku wykrycia nagminnego działania Szkółki Piłkarskiej niezgodnego z instrukcjami 

zawartymi powyżej, PZPN może wszcząć procedurę opisaną w §9 ust. 8 i n.  

7. Zgodnie z treścią §9 ust. 12 Administrator Szkółki musi w wyznaczonym terminie zaprzestać 

naruszeń Regulaminu oraz złożyć wyjaśnienia na temat przyczyn powstania naruszeń Regulaminu 

oraz działań Administratora Szkółki, które doprowadzą do zaprzestania naruszeń postanowień 

Regulaminu przez Certyfikowaną Szkółkę Piłkarską, w szczególności zakresu działań zmierzających 

do upublicznienia sprostowań nieprawdziwych lub błędnych informacji w Materiałach. 

8. Zasady wykorzystywania znaków towarowych oraz logotypów PZPN w ramach Programu 

Certyfikacji PZPN określa Załącznik nr 7 do Regulaminu – „Brand Manual Programu Certyfikacji 

PZPN dla Szkółek Piłkarskich”. 

9. Każda Szkółka Piłkarska, która zrezygnowała z uczestnictwa w Programie Certyfikacji lub której 

Certyfikat PZPN wygasł, zobowiązana jest do niezwłocznego (nie później niż w terminie 14 dni) 

zaprzestania wykorzystywania praw nadawanych przez PZPN w związku z Programem Certyfikacji 

PZPN, w szczególności zobowiązana jest do usunięcia Materiałów (w szczególności 

informacyjnych, promocyjnych i marketingowych) zawierających znaki towarowe oraz logotypy 

PZPN związane z Programem Certyfikacji PZPN. 

10. Każda Szkółka Piłkarska, której PZPN odebrał Certyfikat PZPN, zobowiązana jest w terminie 14 dni 

od wydania ostatecznej decyzji o odebraniu Certyfikatu PZPN, do zaprzestania wykorzystywania 

praw nadawanych przez PZPN w związku z Programem Certyfikacji PZPN, w szczególności 

zobowiązany jest do usunięcia Materiałów (w szczególności informacyjnych, promocyjnych 

i marketingowych) zawierających znaki towarowe oraz logotypy PZPN związane z Programem 

Certyfikacji PZPN. 

§ 18  

[Odpowiedzialność PZPN] 
1. PZPN nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; 

b. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub 

postanowieniami Regulaminu działań Użytkownika; 

c. zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Zawodnikiem (w tym 

Zawodnikiem Naborowym), bądź rodzicami lub opiekunami prawnymi Zawodnika (w tym 

Zawodnika Naborowego), a Szkółką Piłkarską powstałe w związku ze szkoleniem 

Zawodnika (w tym Zawodnika Naborowego); 

d. zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Szkółką Piłkarską oraz 

właścicielem, zarządcą lub administratorem obiektów sportowych, wskazanych przez 

Administratora Szkółki jako obiekt piłkarski Szkółki Piłkarskiej; 

e. zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Szkółką Piłkarską oraz 

Trenerem. 



2. PZPN nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Łączy Nas Piłka 

oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu 

lub przepisami prawa. 

§ 19  

[Zasady wykorzystania Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską] 
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami 

Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, w tym zasadami współżycia społecznego 

w Internecie, a w szczególności do: 

a. niezamieszczania w Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską: 

treści popierających wszelkiego rodzaju dyskryminację rasową, etniczną, ze względu na 

płeć, wyznanie itp.; treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy; treści powszechnie 

uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami; treści propagujących używanie 

narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących 

nadmierne spożywanie alkoholu; a także treści zawierających linki do stron internetowych 

naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe 

lub adresy mailowe; treści pornograficznych; 

b. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w oparciu  

o funkcjonalności Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską; 

c. nierozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej w oparciu  

o funkcjonalności Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską; 

d. niepodejmowania działań, które nawet pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania 

w struktury Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, do 

których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działań destabilizujących 

funkcjonowanie Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, bez względu 

na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań; 

e. nienaruszania praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, praw własności 

intelektualnej ani dóbr (w szczególności dóbr osobistych) osób trzecich i w tym celu 

zobowiązany jest w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu; 

f. ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za zamieszczane przez siebie w Portalu Łączy Nas 

Piłka lub w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, Materiały/treści, 

w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie jakichkolwiek praw lub 

dóbr (w szczególności dóbr osobistych) osób trzecich oraz szkody z tego tytułu; 

g. niedostarczania przez Użytkownika do Portalu Łączy Nas Piłka lub do Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 

§ 20  

[Ochrona danych osobowych] 
1. Podczas korzystania z Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w komputerze Użytkownika mogą 

być zapisywane pliki „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego 

świadczenia Usług w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską i do prawidłowego świadczenia Usług 

Systemowych w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską. W plikach „cookies” znajdują się 

informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu Łączy Nas Piłka, Systemu 



Zarządzania Szkółką Piłkarską, Systemu Extranet oraz pozostałych Serwisów i Systemów PZPN,  

w szczególności tych wymagających autoryzacji. 

2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w tym używania plików „cookies” znajdują 

się w regulaminach poszczególnych Systemów lub Usług, a także w regulaminach dotyczących 

poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych oraz w dokumencie Polityka Prywatności. 

3. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy  

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa.  

4. PZPN wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może się kontaktować się  

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail 

daneosobowe@pzpn.pl, numerem telefonu 732 122 222 oraz korespondencyjnie: ul. Bitwy 

Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa.  

5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu: 

a. uczestnictwa w Programie Certyfikacji PZPN organizowanego przez administratora - 

podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (zwanego dalej RODO), rozumianą jako 

realizacja umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu Programu Certyfikacji Szkółek 

Piłkarskich; 

b. wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w tym związanych z umowami 

zawieranymi pomiędzy PZPN, a organami administracji publicznej, dotyczącymi 

dofinansowania zadań ze środków publicznych w tym zakresie dane osobowe mogą zostać 

przekazane do organów administracji publicznej; 

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawa prawna 

przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rozumianych jako: 

i. realizacji ustanowionych przez PZPN we współzawodnictwie reguł organizacyjnych, 

sportowych i dyscyplinarnych; 

ii. prowadzenie działań statystycznych, ewidencyjnych oraz zasobów archiwalnych 

dotyczących historii piłki nożnej;  

iii. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z ww. umową; 

iv. marketingu produktów i usług PZPN. Podejmując czynności marketingowe 

z wykorzystaniem podanego maila lub numeru telefonu, zgodnie z art. 172 prawa 

telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

opieramy je na pozyskanej od Państwa zgodzie; 

d. marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z PZPN (zwanych dalej 

Partnerami PZPN); aktualna lista Partnerów PZPN jest dostępna w zakładce ustawienia 

Profilu Kibica na Portalu Łączy Nas Piłka. Podejmując czynności marketingowe 

z wykorzystaniem podanego maila lub numeru telefonu, zgodnie z art. 172 prawa 

telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

opieramy je na pozyskanej od Państwa zgodzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO; 

e. ponadto dane osobowe Zawodnika lub Trenera (jego imię, nazwisko, wizerunek) mogą 

być przetwarzane w postaci ich publikacji na Portalu Łączy Nas Piłka - podstawą prawną 

przetwarzania jest zgoda Zawodnika lub jego prawnego opiekuna, bądź zgoda Trenera 

(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

6. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być: 

a. uprawnione organy państwa, 

b. dostawcy usług IT,  
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c. firmy konsultingowe lub audytowe,  

d. agencje marketingowe, 

e. Szkółki Piłkarskie, 

f. organy administracji publicznej. 

7. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich. W przypadku zamiaru 

przekazania podanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

PZPN może je przekazać, zapewniając odpowiedni stopień ich ochrony lub odpowiednie 

zabezpieczenia. W takiej sytuacji PZPN umożliwia uzyskanie kopii danych przekazywanych do 

Państw trzecich. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu: 

a. posiadania przez Użytkownika konta na Portalu Łączy Nas Piłka lub w Systemie 

Zarządzania Szkółką Piłkarską a po jego usunięciu do momentu przedawnienia roszczeń 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

b. wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z obowiązujących przepisów 

prawa oraz umów zawartych z organami administracji publicznej na realizację zadań 

publicznych; 

c. wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO oraz uznania przez 

administratora, że sprzeciw ten jest zasadny (dotyczy sytuacji gdy podstawę 

przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora); 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli stanowi ona podstawę takiego 

przetwarzania; ponadto działania marketingowe przy wykorzystaniu adresu mailowego 

lub numeru telefonu prowadzone będą do momentu wycofania zgody na wykorzystanie 

stosownego kanału komunikacji we wskazanym celu. 

9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. Dodatkowo Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 

10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.  

11. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie 

Certyfikacji PZPN. W zakresie przetwarzania danych poprzez publikację na Portalu Łączy Nas Piłka, 

zgoda ma charakter dobrowolny. 

12. PZPN nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani ich profilowania, które 

to działania mogą wywoływać skutki prawne wobec Użytkowników lub w inny sposób istotnie 

wpływać na ich sytuację. 

§ 21  

[Postępowanie reklamacyjne i korespondencja] 
1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Łączy Nas Piłka przysługuje prawo do złożenia reklamacji  

w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Łączy Nas Piłka zgodnie z regulaminem 

świadczenia usług na Portalu Łączy Nas Piłka. 

2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych  

z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w ramach Programu Certyfikacji. Poza 

sytuacjami szczególnymi opisanymi w Regulaminie, reklamacje dotyczące Systemu Zarządzania 



Szkółką Piłkarską i związanych z systemem usług świadczonych przez PZPN  

w ramach Programu Certyfikacji należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

wsparcie@pzpn.pl z dopiskiem „REKLAMACJA” w tytule maila, lub listownie na adres: Polski 

Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7  

z dopiskiem „Program Certyfikacji Grassroots” na kopercie. 

3. PZPN rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania i powiadomi  

o tym Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 

4. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Użytkownika dodatkowych 

wyjaśnień lub uzupełnienia danych czy informacji podanych w reklamacji, czas rozpatrzenia 

reklamacji przedłuża się o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika. 

5. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących 

Portalu Łączy Nas Piłka lub Systemu Extranet znajdują się w odrębnych regulaminach 

dedykowanych dla tych Usług Systemowych.  

6. Wszelkie uwagi i pytania związane z działalnością Certyfikowanych Szkółek Piłkarskich,  

w szczególności zaobserwowane i udokumentowane działania lub sytuacje świadczące  

o naruszeniu Regulaminu, Użytkownik może kierować na adres: e-mail 

certyfikacja.wojewodztwo[nazwa województwa w którym ma siedzibę Szkółka 

Piłkarska]@pzpn.pl z dopiskiem „UWAGI do Programu Certyfikacji” w tytule maila. 

7. Wszelkie uwagi i pytania związane z Programem Certyfikacji, inne niż reklamacje, Użytkownik 

może kierować na adres e-mail: certyfikacja.wojewodztwo[nazwa województwa w którym ma 

siedzibę Szkółka Piłkarska]@pzpn.pl. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

8. Wszelkie uwagi i pytania związane z Programem ministra właściwego ds. kultury fizycznej 

„Certyfikacji Szkółek Piłkarskich” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z 

zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, Użytkownik może kierować na adres e-mail: 

dotacja.certyfikacja.wojewodztwo[nazwa województwa w którym ma siedzibę Szkółka 

Piłkarska]@pzpn.pl, a także na infolinię PZPN (tel. certyfikacja.wojewodztwo[nazwa 

województwa w którym ma siedzibę Szkółka Piłkarska]@pzpn.pl, a także na infolinię PZPN (tel. 

732 122 222). Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

9. Wszelkie uwagi pytania związane z ochroną i bezpieczeństwem w zakresie przetwarzania danych 

osobowych Użytkownik może kierować do inspektora ochrony danych, pod adresem e-mail: 

daneosobowe@pzpn.pl. 

§ 22  

[Ochrona praw autorskich i własności intelektualnych] 
1. System Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki 

towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Łączy Nas Piłka lub w ramach Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarską, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach 

prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 

r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 324, z późn. zm.) oraz ustawie 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1913, z późn. zm.). 

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Łączy Nas 

Piłka lub w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską przysługują PZPN lub osobom trzecim, 

mailto:wsparcie@pzpn.pl
mailto:certyfikacja.wojewodztwo@pzpn.pl
mailto:certyfikacja.wojewodztwo@pzpn.pl
mailto:certyfikacja.wojewodztwo@pzpn.pl
mailto:certyfikacja.wojewodztwo@pzpn.pl
mailto:certyfikacja.wojewodztwo@pzpn.pl
mailto:certyfikacja.wojewodztwo@pzpn.pl
mailto:certyfikacja.wojewodztwo@pzpn.pl
mailto:certyfikacja.wojewodztwo@pzpn.pl
mailto:daneosobowe@pzpn.pl


jeśli na podstawie stosownych umów lub przepisów prawa PZPN jest uprawniony do ich 

prezentowania. 

3. Korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Łączy Nas Piłka lub w ramach 

Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek 

praw czy licencji do tych utworów lub baz danych, a korzystanie z Portalu Łączy Nas Piłka lub 

z Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarska, utworów lub baz danych dostępnych na z Portalu Łączy 

Nas Piłka lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarska może następować tylko w ramach 

dozwolonego użytku, chyba że Użytkownik uzyska pisemną zgodę PZPN. W szczególności 

niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie 

i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Łączy Nas Piłka lub jego części, bądź Systemów 

lub ich części, lub utworów zamieszczonych w Portalu Łączy Nas Piłka lub ich części, bądź w ramach 

Systemów lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie 

przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości 

lub w części. 

4. Korzystając z uprawnienia do zamieszczania Materiałów na Portalu Łączy Nas Piłka, w Serwisach 

lub w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatną 

i nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację tych Materiałów na Portalu Łączy Nas Piłka, 

w Serwisach i w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarska oraz na korzystanie przez 

Usługodawcę z Materiałów na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo; 

b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką; 

c. wprowadzanie do obrotu; 

d. wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz 

danych; 

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów 

i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 

udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz 

jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, 

pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz 

jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych 

z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub 

komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów 

z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą 

telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych); 

f. publiczne wykonanie; 

g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub 

cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików 

audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, 

projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone 

itp.); 

h. wystawianie; 

i. wyświetlanie; 

j. użyczanie lub najem; 



k. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) 

przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem 

platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, 

DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; 

l. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za 

pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, 

połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci 

komputerowych (w tym Internetu) itp.; 

m. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za 

pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, 

telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; 

n. obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału do 

wymogów Portalu Łączy Nas Piłka lub Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską; 

o. nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych 

w Materiałach nadesłanych przez Użytkownika; 

p. obróbki cyfrowej w celu dostosowania Materiałów do wymogów Portalu Łączy Nas Piłka 

lub Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską; 

q. wykorzystania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu Łączy Nas Piłka 

lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską w różnych formatach, w tym w postaci 

drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich 

fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

r. umieszczania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu Łączy Nas Piłka 

lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską w bazach danych; 

s. wykorzystania Materiałów zamieszczonych w Portalu Łączy Nas Piłka, Serwisach lub 

w ramach Systemów przez Użytkownika, w celu promocji Portalu Łączy Nas Piłka lub 

Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

5. Materiały na Portalu Łączy Nas Piłka lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską może 

publikować wyłącznie Użytkownik zarejestrowany. Każdy opublikowany Materiał po jego 

opublikowaniu zostanie automatycznie podpisany imieniem i nazwiskiem Użytkownika. 

Użytkownik może modyfikować opublikowane Materiały, za wyjątkiem oznaczenia ich autorstwa. 

6. Wszelkie opublikowane Materiały mogą podlegać moderacji przez Usługodawcę pod kątem ich 

zgodności z prawem i dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Materiały, 

których publikacja narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, 

będą usuwane z Portalu Łączy Nas Piłka lub Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską albo jeżeli 

pozwala na to charakter danego Materiału, odpowiednio modyfikowane. 

7. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez 

Użytkownika Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu Łączy Nas Piłka lub 

w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

8. Zamieszczając Materiały na Portalu Łączy Nas Piłka lub w ramach Systemu Zarządzania Szkółką 

Piłkarską Użytkownik oświadcza, że: 

a. ma pełne prawo do dysponowania Materiałami oraz że przysługują mu autorskie prawa 

majątkowe do Materiałów, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że 



przysługują mu prawa do korzystania z Materiałów (licencja) obejmujące w szczególności 

prawo do prezentowania Materiałów w Internecie i do korzystania z Materiałów na polach 

eksploatacji określonych w ust. 4 powyżej oraz prawo do udzielania dalszych sublicencji; 

b. informacja zawarta w Materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo 

w błąd. 

9. Użytkownik oświadcza, że osoby utrwalone na Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika na 

Portalu Łączy Nas Piłka lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską, których zgoda jest konieczna 

do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet i na żądanie 

Usługodawcy przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające ten stan prawny. 

10. Zamieszczając Materiały w Portalu Łączy Nas Piłka lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską 

Użytkownik oświadcza, że Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz 

roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub licencje z prawem do 

udzielania dalszych sublicencji oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały 

mogły być udostępniane na łamach Portalu Łączy Nas Piłka i nie spowoduje to naruszenia 

jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza 

obowiązujących przepisów. 

 

[Postanowienia końcowe] 
1. Regulamin określa warunki aplikacji i przyznawania Certyfikatów PZPN począwszy od dnia jego  

wejścia w życie. 

2. Regulamin może być zmieniany decyzją Zarządu PZPN. 

3. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco, poprzez publikację aktualnego tekstu 

Regulaminu na Portalu Łączy Nas Piłka wraz z informacją o dokonaniu zmiany. W przypadku braku 

akceptacji wprowadzonych zmian, Użytkownik powinien usunąć swój Profil i powstrzymać się od 

dalszego korzystania z Usług Systemowych oferowanych przez PZPN w ramach Programu 

Certyfikacji. 

4. Korzystanie przez Użytkownika zarejestrowanego z Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarską po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. 

5. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN oraz Organom PZPN ds. Certyfikacji. 

6. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, PZPN ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji 

Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu Łączy Nas Piłka, a także Systemów i ich Usług 

Systemowych oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu Łączy Nas Piłka, a także 

nowych Systemów i ich Usług Systemowych. PZPN informuje Użytkowników o powyższych 

zmianach, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu Łączy Nas 

Piłka lub w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie 

przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory, poprzedzone postępowaniem mediacyjnym, 

rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie. 

9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.laczynaspilka.pl (na Portalu Łączy Nas 

Piłka). 

http://www.laczynaspilka.pl/
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Uchwała  VIII/106  z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na Sportowo” 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zarząd PZPN przyjmuje Regulamin Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na Sportowo”, stanowiący 

załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 

  



 

 

REGULAMIN 

PRZEDSIĘWZIĘCIA „POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO” 

 (STAN PRAWNY NA DZIEŃ 3.08.2022 R.) 

 

§ 1. 
Przedmiot, cele i wartości Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na Sportowo” 

4. Organizatorem Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na Sportowo („Przedsięwzięcie” lub „PPnS”)  

jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 

02-366 Warszawa, nr KRS: 0000091546, REGON: 000866550, NIP: 5261727123 („PZPN”), będący 

polskim związkiem sportowym w sporcie piłka nożna, działającym na podstawie ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133, z późn. zm.; „Ustawa  

o Sporcie”). 

5. Przedsięwzięcie jest realizowane na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki („Minister”) / Ministerstwa 

Edukacji i Nauki („MEiN”) i jest skierowane do oraz przeznaczone dla: 

1) uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych („Szkoły”) w wieku od 6 lat do 19 lat, 

będących jednocześnie zawodnikami klubów sportowych (w rozumieniu przepisów Ustawy  

o Sporcie) - członków PZPN (tj. Klubów, o których mowa w pkt 2 poniżej) – „Uczniowie”; 

2) klubów sportowych (w rozumieniu przepisów Ustawy o Sporcie) będących członkami PZPN, 

które uprzednio zawarły z PZPN umowy ramowe („Umowy Ramowe”) dotyczące udziału  

w Przedsięwzięciu („Kluby”). 

6. Cele Przedsięwzięcia obejmują w szczególności: 

1) promocję wśród Uczniów pozytywnych wzorców jakie niesie ze sobą sport, takich jak: 

determinacja, wytrwałość, wola walki, konsekwencja, dyscyplina pracy; 

2) przedstawienie Uczniom dydaktycznej i wychowawczej funkcji sportu; 

3) przekazanie Uczniom wiedzy na temat uniwersalnych wartości sportu; 

4) przekazanie Uczniom wiedzy na temat historii sportu, w szczególności piłki nożnej; 

5) promocję wśród Uczniów zdrowego i aktywnego trybu życia. 

7. Przedmiot Przedsięwzięcia obejmuje: 

1) organizację przez PZPN w porozumieniu ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi 

wyjazdów dla Uczniów na zawody sportowe realizowane w ramach organizowania przez PZPN 

współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie sportowej piłka nożna („Wydarzenia Sportowe”), 

w roli widza tj. osoby oglądającej Wydarzenie Sportowe; lista Wydarzeń Sportowych stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

2) opracowanie przez PZPN materiałów o charakterze edukacyjnym dotyczących dyscypliny 

sportowej piłka nożna, w szczególności obszaru: historia piłki nożnej, przeznaczonych  

dla Uczniów („Materiały”); Materiały zostaną przygotowane i udostępnione Uczniom  

w Bibliotece Piłkarstwa Polskiego PZPN (dostępnej pod adresem internetowym:  

https://www.laczynaspilka.pl/biblioteka; „BPP”; BPP stanowi integralną część prowadzonego 

przez PZPN Portalu Łączy nas Piłka, tj. platformy internetowej składającej się ze stron, podstron 

i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będącej 

własnością PZPN, dostępnej pod adresem internetowym: www.laczynaspilka.pl; „Portal ŁNP”), 

a dostęp do Materiałów będą mieli Uczniowie i inne osoby, zgodnie z regulaminem BPP  

i regulaminem Portalu ŁNP –„Użytkownicy”; 

https://www.laczynaspilka.pl/biblioteka
http://www.laczynaspilka.pl/


3) organizacja centralnego wydarzenia związanego z obszarem dyscypliny sportowej piłka nożna 

dla Uczniów zawierającego elementy rywalizacji sportowej, tj. współzawodnictwa opartego  

na aktywności fizycznej i aktywności intelektualnej, którym będzie „Konkurs wiedzy o piłce 

nożnej” („Konkurs”), w którym udział będą mogli zgłosić Uczniowie; szczegóły dotyczące 

Konkursu określi odrębny regulamin konkursowy (ustalony przez PZPN). 

 

§ 2. 

Regulamin Przedsięwzięcia 

1. Niniejszy Regulamin Przedsięwzięcia („Regulamin”) wraz z Umową Ramową dotyczącą 

przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na sportowo” (Umowa Ramowa), do której Regulamin stanowi 

załącznik, regulują prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów zaangażowanych 

w Przedsięwzięcie. 

2. Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Poznaj Polskę na Sportowo/PPnS (będącego 

Usługą Systemową PZPN udostępnioną Klubom i ich Administratorom oraz innym Użytkownikom  

w ramach Przedsięwzięcia dedykowaną dla Klubów i ich Administratorów  

oraz służącą do składania i rozpatrywania Wniosków) , a także wybranych funkcji Systemu Extranet  

i Profilu Użytkownika Ekosystemów PZPN wykorzystując terminologię i retorykę Usług 

Systemowych PZPN niezależnie od zwrotów i sformułowań używanych w innych regulacjach 

prawnych PZPN. 

3. Warunkiem udziału w Przedsięwzięciu jest akceptacja treści Regulaminu oraz zawarcie przez Klub  

z PZPN Umowy Ramowej. Przystępując do Przedsięwzięcia Kluby i ich Administratorzy zobowiązują 

się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdzają, że spełniają 

wszystkie wymogi, które uprawniają do udziału w PPnS. Ponadto, przystępując do Przedsięwzięcia 

(zawierając Umowę Ramową zgodnie z Regulaminem) i akceptując treść Regulaminu, Klub zobowiązuje 

się do prawidłowego i terminowego wykonania zadań i zobowiązań przewidzianych dla Klubów  

i powierzonych Klubom, wynikających z postanowień Umowy Ramowej  

i Regulaminu, zgodnie z Regulaminem. 

4. Procedura przystąpienia Klubu do zawarcia Umowy Ramowej oraz akceptacji treści niniejszego 

Regulaminu: 

a) osoba posiadająca konto administratora Klubu w Systemie Extranet („Administrator”)  

dysponuje dostępem do Systemu PPnS, do którego loguje się za pośrednictwem loginu i hasła 

do Systemu Ekstranet; 

b) w celu przystąpienia do zawarcia  Umowy Ramowej, Administrator działający w imieniu  

i na rzecz Klubu zobowiązany jest do wykonania następujących działań w Systemie PPnS  

i do złożenia następujących oświadczeń: 

1) Administrator potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu; 

2) Administrator potwierdza fakt zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę 

na sportowo, której treść stanowi Załącznik nr. 3 do Regulaminu; 

3) Administrator potwierdza, iż został upoważniony do wprowadzania danych  

do Systemu PPNS oraz reprezentowania Klubu w ramach przedsięwzięcia Poznaj 

Polskę na sportowo w szczególności do składania i przyjmowania oświadczeń 

szczegółowo określonych w treści niniejszego Regulaminu, oraz przekazywania danych 

osobowych na cele wskazane w Regulaminie przedsięwzięcia Poznaj Polskę  

na sportowo; 



4) Administrator potwierdza, iż posiada zgodę na przekazanie danych osobowych osób 

upoważnionych zgodnie z reprezentacją Klubu do zawarcia Umowy Ramowej, w tym 

do przekazania do PZPN drogą elektroniczną: imienia, nazwiska, stanowiska  

w zarządzie lub faktu udzielenia pełnomocnictwa (pełnomocnik), adresu e-mail oraz 

numeru telefonu; 

5) Administrator oświadcza, czy Klub w imieniu którego działa jest czynnym podatnikiem 

podatku VAT; 

6) Administrator podaje dane osób, które są upoważnione zgodnie z zasadą reprezentacji 

w Klubie do zawarcia Umowy Ramowej w tym: imię, nazwisko, stanowisko w zarządzie 

lub fakt udzielenia pełnomocnictwa (pełnomocnik), adres e-mail oraz numer telefonu; 

7) Administrator załącza dokumenty Klubu niezbędne do weryfikacji danych w zakresie 

osób upoważnionych do podpisania umowy w tym: odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub odpis z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów 

działających w formie stowarzyszeń prowadzonej przez właściwego Starostę Powiatu 

oraz pełnomocnictwo w przypadku, gdy w imieniu Klubu oświadczenie składał będzie 

pełnomocnik; 

c) Po wysłaniu przez Administratora Klubu danych do Umowy Ramowej, PZPN weryfikuje 

załączone dokumenty z treścią przekazanych danych. W przypadku stwierdzenia 

prawidłowości przekazanych danych Umowa Ramowa zostaje przesłana w formie 

elektronicznej do osób wskazanych przez Administratora jako upoważnionych do 

reprezentowania Klubu do zawarcia Umowy Ramowej. W przypadku wykrycia 

nieprawidłowości, Klub  zobowiązany będzie do ponownego przesłania danych do Umowy 

Ramowej w trybie określonym powyżej; 

d) Zawarcie Umowy Ramowej następuje poprzez złożenie oświadczeń woli przez reprezentantów 

Klubu w formie elektronicznej w systemie Autenti. Osoby wskazane przez Administratora jako 

upoważnione do reprezentowania Klubu do zawarcia Umowy Ramowej otrzymują wiadomość 

na skrzynkę e-mail zawierającą link do systemu Autenti, w którym mogą zapoznać się z treścią 

Umowy Ramowej oraz Regulaminu; 

e) W przypadku odmowy zawarcia Umowy Ramowej, osoby reprezentujące Klub składają 

oświadczenie woli o odmowie przystąpienia do Programu w systemie Autenti, które skutkuje 

zakończeniem procesu zawierania Umowy Ramowej. Klub może ponownie ubiegać się  

o zawarcie Umowy Ramowej w trybie określonym powyżej. 

f) W przypadku akceptacji treści Umowy Ramowej i Regulaminu, osoby reprezentujące Klub 

składają oświadczenie woli w systemie Autenti, które skutkuje przekazaniem zaakceptowanej 

umowy do PZPN w celu uzyskania oświadczeń ze strony osób reprezentujących PZPN. 

g) Po skompletowaniu wszystkich wymaganych oświadczeń woli po stronie Klubu oraz PZPN, 

Umowa Ramowa zostaje zawarta, a treść Regulaminu zaakceptowana przez Klub. Klub 

uzyskuje dostęp do Systemu PPnS w zakresie ubiegania się o organizację wyjazdów Uczniów 

na Wydarzenia Sportowe w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę na sportowo. 

 

§ 3. 

Wyjazd na Wydarzenia Sportowe 

1. PZPN powierza organizację i przeprowadzenie wyjazdu Uczniów na Wydarzenie Sportowe, Klubom, 

których zawodnikami są Uczniowie, a Kluby – poprzez przystąpienie do Przedsięwzięcia: akceptację 

Regulaminu , podpisanie Umowy i złożenie Wniosku – przyjmują do prawidłowego i terminowego 



wykonania określone w Regulaminie zadania i zobowiązania związane z organizacją i 

przeprowadzeniem wyjazdu Uczniów na Wydarzenie Sportowe. 

2. Warunkiem udziału Uczniów w Wydarzeniu Sportowym jest złożenie przez Klub – poprzez System 

PPnS – wniosku do PZPN na określonym przez PZPN w tym celu formularzu online („Wniosek”).  

3. Klub może złożyć tylko jeden Wniosek dotyczący tego samego (jednego) Wydarzenia Sportowego. 

W przypadku złożenia przez Klub więcej niż jednego Wniosku dotyczącego tego samego (jednego) 

Wydarzenia Sportowego brany pod uwagę będzie wyłącznie pierwszy taki Wniosek (według 

kolejności złożenia), a pozostałe takie Wnioski nie będą rozpatrywane. 

4. Klub nie może złożyć Wniosku dotyczącego Wydarzenia Sportowego, którego organizatorem  

lub współorganizatorem jest sam Klub. 

5. Klub może złożyć Wniosek najpóźniej w terminie 14 dni przed datą Wydarzenia Sportowego którego 

Wniosek dotyczy. 

6. Osobą uprawnioną do złożenia Wniosku w imieniu Klubu jest wyłącznie Administrator. 

7. Administrator działając w imieniu i na rzecz Klubu, który składa Wniosek, oświadcza i zapewnia, iż: 

1)  zapoznał się z treścią Regulaminu oraz posiada odpowiednie umocowanie do reprezentowania 

Klubu dotyczące złożenia w imieniu Klubu Wniosku i dokonywania w imieniu Klubu innych 

czynności przewidzianych w Regulaminie oraz 

2) Klub posiada zgody pełnoletnich Uczniów oraz rodziców lub opiekunów Uczniów 

niepełnoletnich na udział w Wydarzeniu Sportowym w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę 

na sportowo na drukach przygotowanych przez PZPN oraz do przekazania ich danych 

osobowych do PZPN w formie elektronicznej w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu Sportowym 

8. Klub zobowiązany jest do wskazania we Wniosku następujących danych osobowych Uczniów oraz 

opiekunów odpowiedzialnych za Uczniów w czasie wyjazdu na Wydarzenie Sportowe (Opiekun lub 

Opiekunowie), których Klub zgłasza do udziału w Wydarzeniu Sportowym: 

1) imię i nazwisko; 

2) PESEL; 

3) wiek uczestnika; 

4) oraz numer telefonu kontaktowego do każdego z Opiekunów  

9. Minimalna liczba Uczniów, którzy mogą być zgłoszeni w jednym Wniosku do uczestnictwa w jednym 

Wydarzeniu Sportowym to 18 Uczniów i co najmniej 1 Opiekun.  

10. Łączna liczba Uczniów jednego Klubu uczestniczących w jednym Wydarzeniu Sportowym, którzy 

mogą być zgłoszeni w jednym Wniosku, nie może przekroczyć łącznie 45 osób, a liczba opiekunów 

nie może przekroczyć liczby 3 osób. 

11. Klub jest zobowiązany do zapewnienia Uczniom uczestniczącym w Wydarzeniu Sportowym liczby 

opiekunów odpowiadającej przewidzianym w tym zakresie wymaganiom wynikającym  

z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem kryterium maksymalnej liczby opiekunów 

wskazanym w ust. 10. 

12. Klub zobowiązany jest wskazać we Wniosku Szkoły, z którymi współpracuje w związku  

z Przedsięwzięciem w ramach składanego Wniosku. 

13. Klub oświadcza i zapewnia, iż w ramach składanego Wniosku Klub porozumiał się ze Szkołą lub 

Szkołami, do których uczęszczają zgłaszani przez Klub Uczniowie w przedmiocie wyjazdu tych 

Uczniów na Wydarzenie Sportowe. 

14. We wniosku Klub oświadcza, jaką formą  dofinansowania  wyjazdu na Wydarzenie Sportowe jest 

zainteresowany  z uwzględnieniem  zasad określonych w Umowie Ramowej. W ramach takiego 

dofinansowania wyjazdu na Wydarzenie Sportowe Klub może otrzymać: 



1) wyłącznie bilety na Wydarzenie Sportowe, albo  

2) bilety na Wydarzenie Sportowe oraz dofinansowanie kosztów wynajęcia środków transportu, 

służących przewiezieniu zorganizowanej grupy Uczniów i ich opiekunów na Wydarzenie 

Sportowe, albo 

3) bilety na Wydarzenie Sportowe oraz dofinansowanie kosztów organizacji wyjazdu  

na Wydarzenie Sportowe, w tym kosztów ewentualnej aprowizacji dla Uczniów i ich opiekunów 

uczestniczących w Wydarzeniu Sportowym oraz kosztów zapewnienia opieki Uczniom, albo 

4) bilety na Wydarzenie Sportowe oraz: 

a) dofinansowanie kosztów wynajęcia środków transportu, służących przewiezieniu 

zorganizowanej grupy Uczniów i ich opiekunów na Wydarzenie Sportowe, i 

b) dofinansowania kosztów organizacji wyjazdu na Wydarzenie Sportowe, w tym kosztów 

ewentualnej aprowizacji dla Uczniów i ich opiekunów uczestniczących w Wydarzeniu 

Sportowym oraz kosztów zapewnienia opieki Uczniom. 

15. Klub zobowiązany jest do zebrania, posiadania i zabezpieczenia na okres 5 lat po zakończeniu 

Przedsięwzięcia oświadczeń rodziców lub opiekunów prawnych Uczniów  

w przedmiocie: 

1) wyrażenia zgody na udział Ucznia w Wydarzeniu Sportowym; 

2) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Ucznia w celach niezbędnych do realizacji 

Przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie określonym w § 7 Regulaminu. 

16. Powyższe oświadczenia zbierane będą przez Klub z wykorzystaniem formularzy, których wzory 

stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

17. Miejsce organizacji Wydarzenia Sportowego w ramach rozgrywek klubowych, którego dotyczy 

Wniosek, nie może być oddalone od siedziby Klubu składającego Wniosek o więcej niż 300 km 

biorąc pod uwagę najkrótszą dostępną trasę (rozumianą jako najkrótsza trasa po drogach 

dostępnych dla autokarów, ustalona na podstawie Google Maps/Map Google). Powyższe 

ograniczenie nie dotyczy Wydarzeń Sportowych w ramach rozgrywek Reprezentacji Polski. 

18. PZPN może Wniosek Klubu rozpatrzyć: 

1) pozytywnie, tj. przyznać Klubowi bilety na Wydarzenie Sportowe oraz ewentualne 

dofinansowanie (jeżeli Klub o nie wnioskował) – o czym Klub zostanie poinformowany przez 

PZPN mailowo na skrzynkę e-mail Administratora, który złożył Wniosek  

w imieniu Klubu; 

2) negatywnie, tj. odmówić przyznania Klubowi biletów na Wydarzenia oraz dofinansowania (jeżeli 

Klub o nie wnioskował), podając uzasadnienie odmowy – o czym Klub zostanie poinformowany 

przez PZPN, przy czym w przypadku odmowy z przyczyn formalnych (regulaminowych) Klub 

będzie miał dodatkowe 7 dni, licząc od wysłania do Klubu ww. informacji o negatywnym 

rozpatrzeniu jego Wniosku z tych przyczyn, aby poprawić Wniosek; po bezskutecznym upływie 

tego terminu lub w przypadku odmowy z przyczyn innych niż formalne (regulaminowe) 

rozpatrzony negatywnie Wniosek zostanie zarchiwizowany przez PZPN, a pula zarezerwowanych 

dla Klubu biletów na Wydarzenie Sportowe objęte wnioskiem zostanie zwrócona do puli 

dostępnych biletów w Systemie PPnS 

19. Powodem negatywnego rozpatrzenia Wniosku może być w szczególności: 

1) przyczyna formalna (regulaminowa); 

2) wyczerpanie liczby/puli biletów na Wydarzenie Sportowe; 

3) nie wywiązywanie się przez Klub z postanowień Umowy Ramowej; 

4) wyczerpanie środków finansowych na dofinansowanie wyjazdu na Wydarzenie Sportowe. 



20. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. 

21. O liczbie/puli biletów przewidzianych na dane Wydarzenie Sportowe informować będzie PZPN. 

Aktualna liczba dostępnych biletów na dane Wydarzenie Sportowe będzie aktualizowana przez 

PZPN w Systemie PPnS, z zastrzeżeniem, że liczba biletów podana w ww. aplikacji jest liczbą 

szacunkową, aktualizowaną na podstawie wpływających Wniosków i nie jest wiążąca, co oznacza, 

że faktyczna liczba/pula nadal dostępnych biletów na dane Wydarzenie Sportowe może być inna  

i mogła zostać już wcześniej wyczerpana. 

22. Złożenie Wniosku nie jest równoznaczne z zamówieniem biletów i nie powoduje powstania 

obowiązku PZPN do przyznania tych biletów Klubowi, w przypadku gdy liczba/pula biletów na dane 

Wydarzenie Sportowe zostanie wyczerpana, nawet w przypadku spełnienia wszystkich pozostałych 

warunków wzięcia udziału Uczniów i Klubu w Wydarzeniu Sportowym. 

23. Składając Wniosek Klub zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego wykonania zadań  

i zobowiązań przewidzianych dla Klubów i powierzonych Klubom, wynikających z postanowień 

Regulaminu, w szczególności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyjazdu Uczniów  

na Wydarzenie Sportowe  oraz wyraża zgodę na poddanie się kontroli PZPN lub MEiN lub innej 

kontroli stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie posiadania wszelkich dokumentów 

wymaganych do realizacji wyjazdu na Wydarzenie Sportowe oraz dokumentów dotyczących 

realizacji powierzonych mu zadań i zobowiązań wynikających z Regulaminu i Umowy Ramowej, 

określonych w Regulaminie i Umowie Ramowej. 

24. Ponadto, składając Wniosek Klub oświadcza, iż Klub ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno  

w stosunku do Uczniów i ich opiekunów, jak i PZPN, a także organizatorów Wydarzeń Sportowych, 

w związku z organizacją i przeprowadzaniem przez Klub wyjazdu Uczniów na Wydarzenie Sportowe, 

w tym odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowej opieki dla Uczniów i ich bezpieczeństwo  

w trakcie wyjazdu na Wydarzenie Sportowe. 

25. Klub oświadcza i zapewnia że dysponuje aktualnymi zaświadczeniami o niekaralności z Krajowego 

Rejestru Karnego w odniesieniu do wszystkich osób opiekujących się Uczniami w ramach  

ich wyjazdu na Wydarzenie Sportowe oraz aktualnymi informacjami (kopia wydruku pdf) 

uzyskanymi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, dla wszystkich osób 

opiekujących się Uczniami w ramach ich wyjazdu na Wydarzenie Sportowe. Informacja w formie 

wydruku pdf jest dodatkowo opatrzona unikalnym identyfikatorem, który umożliwia weryfikację 

jego autentyczności. W przypadku stwierdzenia obecności w Rejestrze Sprawców Przestępstw  

na Tle Seksualnym jakiejkolwiek osoby dopuszczonej do opieki nad Uczniami w ramach ich wyjazdu 

na Wydarzenie Sportowe, należy niezwłocznie rozwiązać z nim stosunek pracy lub inną podjętą 

formę współpracy oraz powiadomić, w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia 

przestępstwa, właściwe miejscowo organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, oraz PZPN. Klub 

zobowiązany jest  do posiadania i zabezpieczenia ww. aktualnych  na datę realizacji Wydarzenia 

Sportowego zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnych informacji 

uzyskanych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym na okres 5 lat po zakończeniu 

Przedsięwzięcia. 

 

§ 4.  

Dystrybucja biletów na Wydarzenie Sportowe 

1. Nabywcą biletów na Wydarzenia Sportowe odbywające się w ramach rozgrywek klubowych jest 

PZPN. 



2. PZPN, w celu nabycia biletów na Wydarzenia Sportowe, przekaże dane osobowe Uczniów  

i ich opiekunów, wskazane i przekazane przez Klub we Wniosku, do organizatora Wydarzenia 

Sportowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171, z późn. zm.; „Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez 

Masowych”). 

3. PZPN poinformuje Klub o zasadach odbioru przyznanych biletów na Wydarzenie Sportowe (przy 

czym organizatorzy poszczególnych Wydarzeń Sportowych wyznaczą osoby do kontaktów  

i koordynowania procesu wydawania Klubowi przyznanych biletów na Wydarzenie Sportowe,  

a informacja w tym zakresie będzie dostępna na stronie internetowej 

www.pzpn.pl/https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo.pl). 

4. W związku z udziałem w Wydarzeniu Sportowym Klub jest zobowiązany do przestrzegania 

przepisów Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych i innych obowiązujących przepisów prawa 

oraz regulaminów obowiązujących w związku z danym Wydarzeniem Sportowym (w szczególności 

regulaminu wydarzenia/imprezy masowej i regulaminu obiektu/terenu, na którym odbywa się 

Wydarzenie Sportowe). W tym zakresie Klub ponosi również odpowiedzialność za przestrzeganie 

tych przepisów i regulaminów przez Uczniów i ich opiekunów uczestniczących w wyjeździe  

na Wydarzenie Sportowe. 

 

§ 5. 

Dofinansowanie wyjazdu na Wydarzenie Sportowe 

1. Warunki i zasady udziału Klubu w Przedsięwzięciu w zakresie dotyczącym możliwości 

przyznania Klubowi i rozliczenia dofinansowania wyjazdu na Wydarzenia Sportowe, w ramach 

PPnS, na podstawie Wniosków składanych przez Klub i rozpatrzonych pozytywnie przez PZPN 

zgodnie z Regulaminem określa Umowa Ramowa zawarta przez Klub z PZPN. 

2. Klub w celu zawarcia Umowy Ramowej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, czy jest 

podatnikiem o którym mowa w art. 15 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  

od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1221 ze zm.; dalej: „Ustawa o VAT”), 

zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny zgodnie z art. 96 ust. 1 i 4 Ustawy o VAT.  

3. Klub jednocześnie zobowiązuje się poinformować PZPN na piśmie, nie później niż w ciągu  

7 dni, o jakiejkolwiek zmianie swojego statusu jako podatnika VAT, w szczególności  

o wykreśleniu z rejestru podatników VAT czynnych. W przypadku naruszenia tego obowiązku, 

Klub zobowiązuje się zwrócić PZPN równowartość kwot podatku VAT wynikającego  

z rozliczonych faktur na podstawie których przekazano Klubowi środki finansowe w ramach 

dotacji Programu Poznaj Polskę na sportowo. W takiej sytuacji Klub zobowiązuje się również 

wypłacić PZPN odszkodowanie na pokrycie kwot odsetek od kwot błędnie rozliczonych  

z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 

4. Klub zobowiązany jest posiadać i zachować do kontroli PZPN lub MEiN, dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy i wykonanie usługi transportowej, zatrudnienie opiekunów  

i wypłaty ich wynagrodzeń oraz poniesienie kosztów usługi gastronomicznej w czasie wyjazdu 

na Wydarzenie  Sportowe, w szczególności do kontroli PZPN lub MEiN, zgodnie  

z § 6 Umowy Ramowej; 

5. Klub zobowiązany jest do przestrzegania zakazu podwójnego finansowania tych samych 

wydatków równocześnie ze środków dotacji celowej Poznaj Polskę na sportowo oraz środków 

przekazanych przez inne podmioty. W tym celu wszystkie dokumenty kosztowe przesłane  

do rozliczenia dotacji celowej muszą zawierać opis merytoryczny (rodzaj usługi) oraz zostać 

http://https/pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo.pl


trwale opatrzone przez Klub następującą klauzulą: „Koszt pokryty ze środków Ministerstwa 

Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/1562 w kwocie ……….zł.” 

6. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: 

a. wykazanie tego samego kosztu w ramach dwóch różnych projektów 

współfinansowanych ze środków krajowych lub wspólnotowych; 

b. sfinansowanie kosztów podatku VAT ze środków projektu, a następnie odzyskanie 

tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.); 

c. wykazanie tego samego kosztu w ramach rozliczenia dotacji lub dofinansowania 

innego projektu, a następnie wykazanie tego kosztu w ramach realizowanego 

projektu. 

7. Klub, który zgodnie z Regulaminem złoży Wniosek o udział w Wydarzeniu Sportowym  
i Wniosek ten zostanie rozpatrzony pozytywnie, poza biletami na Wydarzenie Sportowe,  
o których mowa w § 4 Regulaminu, może otrzymać również dofinansowanie wyjazdu  
w postaci: 

a. dofinansowania realnie poniesionych kosztów wynajęcia środków transportu, 
służących przewiezieniu zorganizowanej grupy Uczniów i ich opiekunów  
na Wydarzenie Sportowe, lub 

b. dofinansowania realnie poniesionych kosztów organizacji wyjazdu na Wydarzenie 
Sportowe, w tym kosztów usług gastronomicznych dla Uczniów i ich opiekunów 
uczestniczących w Wydarzeniu Sportowym oraz kosztów zapewnienia opieki Uczniom 
w czasie wyjazdu na Wydarzenie Sportowe. 

8. Wyboru dofinansowania, o którego otrzymanie wnioskuje Klub, należy dokonać  
na etapie składania Wniosku zgodnie z § 3 Regulaminu. 

9. Dofinansowanie kosztów wynajęcia środków transportu, służących przewiezieniu 
zorganizowanej grupy Uczniów i ich opiekunów na Wydarzenie Sportowe, przyznaje się  
na następujących zasadach: 

a. Klub może pokryć rzeczywiście poniesione koszty usługi przewozu Uczniów  
na Wydarzenie Sportowe objęte Wnioskiem jednak nie wyższej niż przyznany limit 
dofinansowania wynikający z iloczynu stawki za km w kwocie 5 zł/km (pięć złotych) 
oraz liczby kilometrów od siedziby Klubu do miejsca organizacji Wydarzenia 
Sportowego (np. stadionu, na którym organizowane jest Wydarzenie Sportowe)  
i z powrotem, z zastrzeżeniem, że odległość w jedną stronę nie przekracza 300 km.  
W przypadku, gdy w okolicznościach przewidzianych w Regulaminie dopuszczalny jest 
wyjazd na Wydarzenie Sportowe oddalonej od siedziby Klubu więcej niż 300 km, kwota 
dofinansowania wyliczana jest jak dla wydarzenia oddalonego o 300 km; 

b. odległość stanowiąca podstawę do weryfikacji odległości od siedziby Klubu do miejsca 
Wydarzenia Sportowego będzie wyliczana na podstawie najkrótszej dostępnej trasy 
(rozumianej jako najkrótsza trasa po drogach dostępnych  
dla autokarów, ustalona na podstawie Google Maps / Map Google); 

c. Klub zobowiązany jest posiadać i zachować dokument potwierdzający zawarcie 
umowy z przewoźnikiem w szczególności do kontroli PZPN lub MEiN, zgodnie  
z § 6 Umowy Ramowej; 

10. Dofinansowanie kosztów organizacji wyjazdu na Wydarzenie Sportowe, w tym kosztów usług 
gastronomicznych dla Zawodnikom i ich opiekunów uczestniczących w Wydarzeniu 
Sportowym oraz kosztów zapewnienia opieki Uczniom, koordynacji wyjazdu i wyżywienia 
uczestników, przyznaje się na następujących zasadach: 

a. dofinansowanie będzie udzielone do kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów jednak 
nie wyższej niż przyznany limit dofinansowania wynikający z iloczynu liczby 



uczestniczących w wydarzeniu sportowym Uczniów oraz stawki osobowej wskazanej 
w punkcie b.; 

b. Stawka osobowa za każdego Zawodnika uczestniczącego w wydarzeniu sportowym 
wynosi: 
1) 30 zł (trzydzieści złotych) – jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem 

organizacji wydarzenia sportowego nie jest większa niż 50 km; 
2) 40 zł (czterdzieści złotych) – jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem 

organizacji wydarzenia sportowego mieści się  w przedziale 51 – 100km; 
3) 50 zł (pięćdziesiąt złotych) - jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem 

organizacji wydarzenia sportowego mieści się w przedziale 101 – 150km; 
4) 60 zł (sześćdziesiąt złotych) - jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem 

organizacji wydarzenia sportowego mieści się  w przedziale 151 – 200km; 
5) 70 zł (siedemdziesiąt złotych) - jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem 

organizacji wydarzenia sportowego mieści się  w przedziale 201 – 250 km; 
6) 80 zł (osiemdziesiąt złotych) - jeżeli odległość między siedzibą klubu a miejscem 

organizacji wydarzenia sportowego mieści się w przedziale 251 – 300km.; 
11. W ramach przyznanego dofinansowania Klub może pokryć rzeczywiste koszty wynagrodzenia 

opiekunów przy łącznym spełnieniu następujących warunków: 
a. klub zawrze z opiekunem umowę zlecenia na osobiste wykonanie świadczenia w czasie 

rozliczanego wyjazdu na Wydarzenie Sportowe, a klub przedłoży wraz z rozliczeniem 
kopię umowy z opiekunem (zarówno z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową 
działalność gospodarczą jak i osobą fizyczną) oraz  

b. kwota objęta dofinansowaniem jest kwotą netto, która otrzymał opiekun przelewem 
na rachunek bankowy, a klub przedłoży dowód dokonania przelewu oraz kopię 
rachunku lub faktury wystawionego przez opiekuna, 

c. wartość kosztów wynagrodzenia opiekunów nie może przekroczyć 50% wartości 
przyznanego limitu dofinansowania na organizację wyjazdu zgodnie z treścią  
ust. 10 litera a. 

12. Klub otrzyma od PZPN informację z akceptacją Wniosku oraz wyliczonym limitem przyznanego 
dofinansowania. 

13. W celu otrzymania środków z przyznanego dofinansowania, Klub po zakończeniu Wydarzenia 
Sportowego, którego dotyczył Wniosek w terminie 14 dni od dnia w którym odbyło się 
Wydarzenie Sportowe, jednak nie później niż do dnia 18 listopada 2022 roku , zobowiązany 
jest do rozliczenia wyjazdu w Systemie PPnS poprzez: 

a. Wskazanie w Systemie PPnS sumy realnie poniesionych kosztów objętych 
dofinansowaniem oraz 

b. umieszczenie w Systemie PPnS faktur, rachunków i dokumentów potwierdzających 
rzeczywiste poniesienie kosztów związanych z wyjazdem oraz podstaw ich naliczenia; 

c. wystawienia i umieszczenia w  Systemie PPnS noty obciążeniowej na kwotę wskazaną 
w punkcie a. 

14. Po przesłaniu przez Klub rozliczenia Wniosku w Systemie PPnS, PZPN weryfikuje poprawność 
nadesłanego rozliczenia.  

15. W przypadku prawidłowego rozliczenia Wniosku przez Klub, PZPN przekaże środki  
z dofinansowania na rachunek Klubu w terminie 21 dni od dnia zarejestrowania poprawnie 
wystawionej noty obciążeniowej. 

16. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia rozliczenia w Systemie PPnS, PZPN zwróci 
Wniosek do ponownego rozliczenia przez Klub wraz z instrukcją zawierającą informację  
o powodach uznania przesłanego rozliczenia za nieprawidłowe. Klub może poprawić Wniosek 
z rozliczeniem ponownie i przesłać do PZPN jednak nie później niż do dnia 30 listopada. 

 
§ 6. 

Odpowiedzialność 



3. PZPN nie ponosi odpowiedzialności za: 
1) sposób, w jaki Kluby, Administratorzy, Uczniowie i ich opiekunowie lub inni Użytkownicy 

korzystają z Systemu PPnS, Portalu ŁNP, BPP oraz Materiałów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego 
skutki; 

2) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa  
lub postanowieniami Regulaminu działań Klubu, Administratora, Uczniów i ich opiekunów  
lub innych Użytkowników; 

3) zapewnienie prawidłowej opieki dla Uczniów i ich bezpieczeństwo w trakcie wyjazdu  
na Wydarzenie Sportowe; 

4) jakiekolwiek szkody doznane przez Uczniów i ich opiekunów lub jakiekolwiek inne osoby (np. 
personel Szkół lub Klubów) uczestniczące w wyjeździe na Wydarzenie Sportowe; 

5) zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Uczniami a Szkołami; 
6) zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Uczniami a Klubami, których 

zawodnikami są Uczniowie; 
7) zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy opiekunami Uczniów 

uczestniczących w wyjeździe na Wydarzenie Sportowe a Klubami. 
4. PZPN nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Kluby, Administratorów, Uczniów  

i ich opiekunów lub innych Użytkowników z Systemu PPnS, Portalu ŁNP, BPP oraz Materiałów  
w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu bądź postanowieniami innych regulaminów 
dotyczących Systemu PPnS, Portalu ŁNP i BPP lub obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 
§ 7. 

Dane osobowe 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”), organizator informuje,  

że w związku z udziałem Klubu w Przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo” (PPnS): 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PZPN, tj. Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa.  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować  

z wyznaczonym przez PZPN inspektorem ochrony danych: 

1) mailowo: daneosobowe@pzpn.pl; 

2) korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7,  

02-366 Warszawa. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez PZPN w następujących celach: 

1) uczestnictwa w Przedsięwzięciu, organizowanym przez administratora - podstawę prawną 

przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozumiany jako realizacja Umowy Ramowej 

zawartej przez Klub z PZPN (dotyczy Administratora Klubowego oraz reprezentantów Klubu); 

2) związanych z uczestnictwem w Wydarzeniach Sportowych i realizacją Przedsięwzięcia,  

w szczególności jego dokumentowania, monitorowania oraz rozliczenia zadania 

dofinansowanego ze środków publicznych, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika (także 

opiekuna) lub rodzica/opiekuna prawnego zgody - podstawę prawną przetwarzania stanowi 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

3) wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w tym związanych z umowami 

zawieranymi pomiędzy PZPN, a organami administracji publicznej, dotyczącymi 

dofinansowania zadań ze środków publicznych. W tym zakresie dane osobowe mogą zostać 

przekazane do organów administracji publicznej; 
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4) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PZPN, związanych przede wszystkim  

ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów szczególnych np. podatkowych  

i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku 

prawnego art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

5) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w szczególności weryfikacji 

aktualnych zakazów stadionowych przez PZPN (bądź podmiot wystawiający bilet) w bazie CBDK 

Policji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dotyczy to tylko osób, korzystających z biletów); 

6) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PZPN polegającego na konieczności weryfikacji 

osoby fizycznej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz Krajowym Rejestrze 

Karnym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego 

art. 10 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dotyczy tylko osób opiekunów/wychowawców grupy 

niepełnoletnich); 

7) rozpatrywanie zapytań, uwag oraz reklamacji związanych z Systemem PPnS usług świadczonych 

przez PZPN w ramach Przedsięwzięcia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 

wypełnienia obowiązku prawnego lub prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. c lub f 

RODO); 

8) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania 

jest prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiany jako możliwość 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. PZPN przetwarza następujące dane osobowe dotyczące Państwa osoby: imię, nazwisko, wiek, 

PESEL (informacja niezbędna do wystawienia biletu), pełniona funkcja lub stanowisko  

w podmiocie, numer telefonu, adres mailowy (dotyczy Administratora Klubowego). Zakres danych 

osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współdziałające w ramach PPnS,  

tj. Ministerstwo Edukacji i Nauki, organizatorzy Wydarzeń Sportowych (dane niezbędne  

do wystawienia biletów) oraz inne podmioty, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa a także podmioty, którym administrator powierzył dane w celu realizacji PPnS,  

jak obsługa informatyczna, doradcza, księgowa czy ubezpieczeniowa. 

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. W przypadku zaistnienia przekazania stosowane będą odpowiednie  

i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz 

umożliwione będzie uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. 

7. Państwa dane osobowe będą przez PZPN przechowywane: 

1) w celu zawarcia i realizacji Umowy – przez okres obowiązywania Umowy, czyli uczestnictwa oraz 

wykonania zadań i zobowiązań wynikających z postanowień Regulaminu; 

2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia stosownych obowiązków 

prawnych; 

3) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – do momentu przedawnienia 

roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do momentu wniesienia skutecznego 

sprzeciwu, przy czym termin przedawnienia roszczeń może ulec zmianie  

w razie zmiany przepisów prawa, lub w przypadkach prawem określonych; 

4) w celu rozpatrzenia reklamacji - do czasu upływu terminów na jej rozpatrzenie; 

5) w celach archiwalnych w interesie publicznym lub celach statystycznych – przez okres 

umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu; 

6) do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli stanowi ono podstawę takiego 

przetwarzania. 

8. Przysługuje Państwu prawo do: 



1) dostępu do treści swoich danych; 

2) sprostowania danych; 

3) usunięcia danych; 

4) ograniczenia przetwarzania; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

6) przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie  

to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać 

na Państwa sytuację. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 
§ 8. 

Postępowanie reklamacyjne i korespondencja 
10. Każdemu Klubowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych  

z funkcjonowaniem Systemu PPnS. Poza sytuacjami szczególnymi określonymi w Regulaminie, 
reklamacje dotyczące Systemu PPnS i związanych z Systemem PPnS usług świadczonych przez PZPN 
w ramach Przedsięwzięcia należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
poznajpolske@pzpn.pl, z dopiskiem „REKLAMACJA – Przedsięwzięcie Poznaj Polskę na Sportowo” 
w tytule maila, lub listownie na adres: Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366), 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 z dopiskiem „REKLAMACJA – Przedsięwzięcie Poznaj Polskę  
na Sportowo” na kopercie. 

11. PZPN rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania i powiadomi  
o tym Klub na adres podany przez niego w reklamacji. 

12. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Klubu dodatkowych wyjaśnień lub 
uzupełnienia danych czy informacji podanych w reklamacji, czas rozpatrzenia reklamacji przedłuża 
się o czas udzielania wyjaśnień przez tę osobę. 

13. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących 
Portalu ŁNP lub Systemu PPnS znajdują się w odrębnych regulaminach dedykowanych dla tych 
Usług Systemowych.  

14. Wszelkie pytania i uwagi związane z Przedsięwzięciem, w szczególności zaobserwowane  
i udokumentowane działania lub sytuacje świadczące o naruszeniu Regulaminu, Klub może 
kierować na adres e-mail: poznajpolske@pzpn.pl, z dopiskiem „PYTANIA/UWAGI – Przedsięwzięcie 
Poznaj Polskę na Sportowo” w tytule maila, lub listownie na adres: Polski Związek Piłki Nożnej  
z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 z dopiskiem „PYTANIA/UWAGI 
– Przedsięwzięcie Poznaj Polskę na Sportowo” na kopercie, a także na infolinię PZPN (tel. 732 
122 222). 

15. Wszelkie uwagi pytania związane z ochroną i bezpieczeństwem w zakresie przetwarzania danych 
osobowych Klub może kierować do inspektora ochrony danych, pod adresem e-mail: 
daneosobowe@pzpn.pl. 

 
§ 9. 

Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej; Utwory i licencja oraz obowiązki informacyjne 
Klubu 

11. System PPnS, Portal ŁNP, BPP oraz Materiały w nich zawarte, a także inne utwory, znaki towarowe, 
bazy danych, ich wybór i zestawienie w ramach Systemu PPnS, Portalu ŁNP lub BPP, podlegają 
ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, 
z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 324, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913, z późn. zm.). 
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12. Prawa do Materiałów oraz innych utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych 
w ramach Systemu PPnS, Portalu ŁNP lub BPP przysługują PZPN lub osobom trzecim, jeśli  
na podstawie stosownych umów lub przepisów prawa PZPN jest uprawniony do ich prezentowania. 

13. Korzystanie z Materiałów oraz innych utworów lub baz danych udostępnionych w ramach Systemu 
PPnS, Portalu ŁNP lub BPP nie oznacza nabycia przez Kluby, Administratorów, Uczniowie  
i ich opiekunów lub innych Użytkowników jakichkolwiek praw czy licencji do tych Materiałów, 
utworów lub baz danych, a korzystanie z Systemu PPnS, Portalu ŁNP lub BPP oraz Materiałów, 
utworów lub baz danych dostępnych na w Systemie PPnS, Portalu ŁNP lub BPP przez te osoby może 
następować tylko w ramach dozwolonego użytku, chyba że uzyskają one pisemną zgodę PZPN.  
W szczególności niedopuszczalne jest: 
1) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie 

w sieci Internet w Systemie PPnS, Portalu ŁNP i BPP lub ich części, Materiałów, utworów lub baz 
danych zamieszczonych w ramach Systemu PPnS, Portalu ŁNP i BPP lub ich części, za wyjątkiem 
przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; 

2) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części. 
14. Klub zobowiązuje się do umieszczania na wszystkich materiałach, w tym m.in. na: materiałach 

informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych oraz publikacjach, powstałych w związku z udziałem 
w Przedsięwzięciu i realizacją PPnS, nazwy i logo Ministra lub nazwy i logo MEiN oraz nazwy i logo 
PZPN, a także innych znaków graficznych przekazanych przez PZPN lub Ministra / MEiN oraz 
informacji, że Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministra. 

15. PZPN i Minister / MEiN udostępniają Klubowi swoje logo w wersji pełnej (sygnet i logotyp) oraz 
wersji skróconej (sygnet). Takie logo w formatach .jpg, .pdf, .png oraz księga znaków dostępne są  
do pobrania ze strony Internetowej MEiN pod adresem 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/logotypy oraz ze strony internetowej PZPN  
pod adresem: https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo.pl. Klub zobowiązuje się  
do korzystania z ww. logo zgodnie z księgami znaków, o których mowa powyżej. 

16. Korzystanie przez Klub z ww. logo jest możliwe tylko w powiązaniu z nazwą Klubu oraz wyłącznie  
w związku z Przedsięwzięciem i w celu jego realizacji. 

17. Klub ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw do ww. logo. 
 

§ 10. 
Postanowienia końcowe 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd PZPN. 
11. Regulamin może być zmieniany decyzją Zarządu PZPN. 
12. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco, poprzez publikację aktualnego tekstu 

Regulaminu na Portalu ŁNP wraz z informacją o dokonaniu zmiany, a w przypadku Klubów  
i ich Administratorów lub innych zarejestrowanych Użytkowników – także poprzez przesłanie na ich 
adres e-mail wskazany przez Klub i jego Administratora lub innego Użytkownika przy rejestracji 
Profilu Użytkownika Ekosystemów PZPN – o planowanych zmianach, z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian, Klub i jego Administrator 
lub inny Użytkownik powinien usunąć swój Profil i powstrzymać się od dalszego korzystania z Usług 
Systemowych oferowanych przez PZPN w ramach Przedsięwzięcia. 

13. Korzystanie przez Klub i jego Administratora lub innego Użytkownika z Systemu PPnS, Portalu ŁNP 
lub BPP po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. 

14. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach 
internetowych Portalu ŁNP. 

15. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
16. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, PZPN ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji 

Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu ŁNP, a także Systemów (w tym Systemu PPnS) i ich Usług 
Systemowych oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu ŁNP, a także nowych 
Systemów i ich Usług Systemowych. PZPN informuje Kluby i ich Administratorów lub innych 
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Użytkowników o powyższych zmianach, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego 
komunikatu w Portalu ŁNP lub w ramach Systemu PPnS. 

17. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 
18. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-

sportowo.pl . 
 
Lista załączników do Regulaminu: 
1) Załącznik nr 1 – lista Wydarzeń Sportowych; 
2) Załącznik nr 2 – formularze oświadczeń rodziców lub opiekunów prawnych Uczniów 
3) Załącznik nr 3 - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

„POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO” 
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Załącznik nr 1 – Lista wydarzeń sportowych 
 

1. Mecze ligowe mężczyzn w rundzie jesiennej w sezonie 2022/2023 (mecze na poziomie 

Ekstraklasy oraz I i II Ligi); 

2. Mecze ligowe kobiet w rundzie jesiennej w sezonie 2022/2023 (mecze na poziomie 

Ekstraligi); 

3. Mecze ligowe w futsalu mężczyzn w rundzie jesiennej w sezonie 2022/2023  

(mecze na poziomie Ekstraklasy); 

4. Mecze Pucharu Polski mężczyzn, kobiet i futsalu mężczyzn w rundzie jesiennej w sezonie 

2022/2023 (gdzie organizatorem meczu jest drużyna z punktów 1 - 3) 

5. Mecze Reprezentacji A Mężczyzn, Kobiet i Futsalu;  

6. Mecze Reprezentacji Młodzieżowych Mężczyzn, Kobiet i Futsalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 2   

 
ZGODA NA UDZIAŁ   

W PRZEDSIĘWZIĘCIU PN. „POZNAJ POLSKĘ NA 

SPORTOWO” 

 

 

 

______________ 
(numer dokumentu) 

 

JA NIŻEJ PODPISANA/Y: 

 

RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY*                     ZAWODNIK*                     OPIEKUN GRUPY* 

*(niepotrzebne skreślić) 

 

 

(imię i nazwisko Uczestnika) …………………………………………………………………….…………. 

Imię*:  

Nazwisko*:  

Telefon 

kontaktowy/mail 

(opcjonalnie)*: 

 

* do uzupełnienia przez Rodzica / Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 

ZGADZAM SIĘ JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY NA UDZIAŁ ZAWODNIKA 

NIEPEŁNOLETNIEGO/ LUB ZGADZAM SIĘ NA UDZIAŁ WŁASNY W PRZEDSIĘWZIĘCIU PN. 

„POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO” ORAZ OŚWIADCZAM, IŻ: 

* wszystkie poniższe zgody i oświadczenia są obowiązkowe: 

 

 

 

Zapoznałam/em się z Regulaminem przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę na sportowo” i 

zobowiązuję się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub sportowy/inny Podmiot/PZPN prowadzący zajęcia 

dla dzieci w zakresie piłki nożnej (dalej jako Klub) moich danych osobowych w związku z 

udziałem mojego dziecka/moim udziałem w „Poznaj Polskę na sportowo”. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub danych osobowych mojego dziecka w związku z 

udziałem mojego dziecka w „Poznaj Polskę na sportowo” (jeśli dotyczy). 

 

 

 

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka/mojego wizerunku podczas 

wydarzeń związanych z „Poznaj Polskę na sportowo” (tj. mecz, wyjazd) oraz na bezpłatne 

wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby realizacji „Poznaj Polskę na sportowo” oraz 

działalności Klubu, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza 

zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

* prawidłowo zaznaczona zgoda  

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PODANYCH DANYCH OSOBOWYCH, INFORMUJEMY:  

Klub jako administrator danych osobowych Uczestnika informuje, że Pani/Pana dane oraz dane osobowe 

Pani/Pana dziecka/podopiecznego, będą przetwarzane w celach związanych z realizacją „Poznaj Polskę 

na sportowo”, w szczególności jego dokumentowania, monitorowania oraz rozliczenia zadania 

dofinansowanego ze środków publicznych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 

1 lit. a RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania 

oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. 

Dane mogą być udostępniane podmiotom współdziałającym w ramach „Poznaj Polskę na sportowo”, tj. 

Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Ministerstwu Edukacji i Nauki, organizatorom wydarzeń/meczów 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dane niezbędne do wystawienia biletów) oraz innym podmiotom, które są upoważnione do tego na 

podstawie przepisów prawa. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego celu. Dane będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji i rozliczenia „Poznaj Polskę na sportowo”. W celu skorzystania ze swoich praw 

należy skontaktować się z administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

(jeśli został wyznaczony przez Klub). 

*OŚWIADCZENIE NALEŻY ODEBRAĆ I ZACHOWAĆ W DOKUMENTACJI KLUBU 

SPORTOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO” 

 

 

 

DATA, PODPIS ________________________________________________________ 

 



 

 

Załącznik nr 3 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

„POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO” 

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

„POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, że 

w związku z udziałem Klubu sportowego w Przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo” 

(„Przedsięwzięcie” lub „PPnS”): 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą 

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

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować 

z wyznaczonym przez PZPN inspektorem ochrony danych: 

a) mailowo: daneosobowe@pzpn.pl, 

b) korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 

02-366 Warszawa. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez PZPN w następujących celach: 

a) uczestnictwa w Przedsięwzięciu, organizowanym przez administratora - podstawę prawną 

przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozumiany jako realizacja umowy zawartej poprzez 

akceptację Regulaminu PPnS (dotyczy Administratora klubowego); 

b) związanych z uczestnictwem w Wydarzeniach Sportowych i realizacją Przedsięwzięcia, 

w szczególności jego dokumentowania, monitorowania oraz rozliczenia zadania dofinansowanego ze 

środków publicznych, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika (także Opiekuna) lub 

Rodzica/Opiekuna prawnego zgody - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

c) wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w tym związanych z umowami zawieranymi 

pomiędzy PZPN, a organami administracji publicznej, dotyczącymi dofinansowania zadań ze środków 

publicznych. W tym zakresie dane osobowe mogą zostać przekazane do organów administracji 

publicznej; 

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PZPN, związanych przede wszystkim ze 

spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów szczególnych np. podatkowych 

i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 



e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w szczególności weryfikacji 

aktualnych zakazów stadionowych przez PZPN (bądź podmiot wystawiający bilet) w bazie CBDK Policji 

– podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (dotyczy to tylko osób, korzystających z biletów); 

f) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PZPN polegającego na konieczności weryfikacji 

osoby fizycznej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz Krajowym Rejestrze 

Karnym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego art. 10 

w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dotyczy tylko osób opiekunów/wychowawców grupy niepełnoletnich); 

UWAGA: PZPN nie weryfikuje samodzielnie osoby opiekuna/wychowawcy w Rejestrze, obowiązek ten 

spoczywa na organizatorze wyjazdu grupy niepełnoletnich – PZPN może jednak zweryfikować 

wykonanie obowiązku w ramach kontroli Przedsięwzięcia. 

g) rozpatrywanie zapytań, uwag oraz reklamacji związanych z systemem usług świadczonych przez 

PZPN w ramach Przedsięwzięcia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia 

obowiązku prawnego lub prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO); 

h) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiany jako możliwość dochodzenia 

lub obrony roszczeń. 

4. PZPN przetwarza następujące dane osobowe dotyczące Państwa osoby: imię, nazwisko, wiek, PESEL 

(informacja niezbędna do wystawienia biletu), pełniona funkcja lub stanowisko 

w podmiocie, numer telefonu, adres mailowy (dotyczy Administratora Klubowego). Zakres danych 

osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współdziałające w ramach PPnS, tj. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki, organizatorzy Wydarzeń Sportowych (dane niezbędne do wystawienia 

biletów) oraz inne podmioty, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa a także 

podmioty, którym administrator powierzył dane w celu realizacji PPnS, jak obsługa informatyczna, 

doradcza, księgowa czy ubezpieczeniowa. 

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. W przypadku zaistnienia przekazania stosowane będą odpowiednie 

i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwione 

będzie uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. 

7. Państwa dane osobowe będą przez PZPN przechowywane: 

a) w celu zawarcia i realizacji Umowy – przez okres obowiązywania Umowy, czyli uczestnictwa oraz 

wykonania zadań i zobowiązań wynikających z postanowień Regulaminu PPnS; 

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia stosownych obowiązków 

prawnych; 

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – do momentu przedawnienia 

roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 

przy czym termin przedawnienia roszczeń może ulec zmianie 

w razie zmiany przepisów prawa, lub w przypadkach prawem określonych; 

d) w celu rozpatrzenia reklamacji - do czasu upływu terminów na jej rozpatrzenie; 



e) w celach archiwalnych w interesie publicznym lub celach statystycznych – przez okres umożliwiający 

realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu; 

f) do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli stanowi ono podstawę takiego 

przetwarzania. 

8. Przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

f) przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to 

wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na 

Państwa sytuację. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
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Uchwała nr VIII/107 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie 
przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt. 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN 
w sprawie przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne: 
 
1. Art. 3 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Zgromadzone punkty za minuty rozegrane przez Młodzieżowca/Wychowanka zostaną 
uwzględnione w Punktacji końcowej danej drużyny po spełnieniu następujących warunków: 

1) Ekstraklasa - Młodzieżowiec/Wychowanek musi rozegrać w danej drużynie co najmniej 
270 minut i 5 meczów. 

2) I liga – Młodzieżowiec/Wychowanek musi rozegrać w danej  drużynie co najmniej 450 
minut i 10 meczów; 

3) II liga – Młodzieżowiec/Wychowanek musi rozegrać w danej drużynie co najmniej 450 
minut i 10 meczów; 

4) III liga – Młodzieżowiec/Wychowanek musi rozegrać w danej drużynie co najmniej 270 
minut i 5 meczów. 

 

Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 5 meczach danej drużyny 
Ekstraklasy i rozegrał w niej łącznie 290 minut spełnia wymagania Programu i punkty za 
jego występy zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 5 meczach danej drużyny I ligi i 
rozegrał w niej łącznie 290 minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął 
wymaganego progu 10 meczów i 450 minut) i punkty za jego występy nie zostaną 
uwzględnione w Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 10 meczach danej drużyny II ligi 
i rozegrał w niej łącznie 260 minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął 
wymaganego progu 450 minut) i punkty za jego występy nie zostaną uwzględnione w 
Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 9 meczach danej drużyny II ligi i 
rozegrał w niej łącznie 480 minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął 
wymaganego progu 10 meczów) i punkty za jego występy nie zostaną uwzględnione w 
Punktacji końcowej. 

 
2. W Art. 3 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 
W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek, przed rozegraniem przez tę drużynę 
wszystkich zaplanowanych meczów I rundy, punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach 
przeciwko tej drużynie zostają anulowane. 
 
3. W Art. 3 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 
W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek, po rozegraniu przez tę drużynę wszystkich 
zaplanowanych meczów I rundy: 

1) punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach I rundy rozgrywek przeciwko tej 
drużynie zostają zachowane, 

2) punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach II rundy rozgrywek przeciwko tej 
drużynie zostają anulowane. 

 
 
 
 



4. W Art. 3 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 
 
W przypadku weryfikacji meczu jako walkower na niekorzyść danej drużyny w związku z udziałem 
w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry lub nieuprawnionego do gry w danym meczu, punkty 
zdobyte przez tego zawodnika w tym meczu nie są uwzględniane w punktacji końcowej 
 
5. Art. 5 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Postanowienia ust. 7 nie mają zastosowania w sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej 
uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie 
miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, który w związku z wycofaniem innej 
drużyny z rozgrywek, będzie uprawniony do udziału w rozgrywkach danej klasy w następnym 
sezonie pomimo zajęcia miejsca spadkowego. 
 
6. Dotychczasowy ust. 8 w Art. 5 otrzymuje numerację ust. 9. 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

   Prezes PZPN Cezary Kulesza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
tj. U. nr V/94 z 24.05.2016 r. 
zm. U. nr VIII/140 z 30.08.2017 r. 
zm. U. nr V/89 z 23.05.2018 r. 
zm. U. nr VI/140 z 14.07.2018 r. 
zm. U. nr V/73 z 23.05.2019 r. 
zm. U nr IV/52 z 12.05.2020 r. 
zm. U nr VI/104 z 24.07.2020 r. 
zm. U nr VIII/128 z 6.10.2020 r. 
zm. U nr III/85 z 9.10.2021 r. 
zm. U nr IV/140  z 15.11.2021 r. 
zm. U. nr VIII/107 z 3.08.2022 r.  
 

Uchwała nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia regulaminu 
programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin programu PRO Junior System na sezon 2016/2017 i następne w 
następującym brzmieniu: 
 

Regulamin Programu PRO Junior System na sezon 2016/2017 i następne 
 

Art. 1 
Cele i założenia Programu 

 
1. Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach Ekstraklasy, I 

ligi, II ligi i III ligi poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności 
wychowanków, w rozgrywkach seniorów. 

 

2. Program polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników 
kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich oraz 
rozgrywek reprezentacyjnych.  

 

3. Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich danego sezonu oraz turniejów 
reprezentacyjnych, kluby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo. 

 

4. W programie uczestniczą kluby: Ekstraklasy, I ligi, II ligi i III ligi. 
 

Art. 2 
Definicje  

 
W rozumieniu niniejszej uchwały:  

1) Akademia klubowa – ośrodek szkoleniowy klubu lub ośrodek szkoleniowy zależny od 
klubu, w którym prowadzone są zajęcia doskonalące grę w piłkę nożną dla juniorów klubu; 

 

2) Dodatkowy czas gry – doliczone przez Sędziego dodatkowe minuty do Regulaminowego 
czasu gry; 

 

3) Druga drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych 
rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN, w niższej klasie rozgrywkowej 
niż pierwsza drużyna; 

 

4) Klasyfikacja – tabela z punktacją klubów uczestniczących w Programie; 



 

5) Kluby zdegradowane – kluby zdegradowane do niższych klas rozgrywkowych ze względu 
na: 

• Zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, 

• Decyzję podjętą przez Komisję Dyscyplinarną, 

• Nie spełnienie wymagań licencyjnych; 
 

6) Młodzieżowiec – zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku 
kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 rok 
życia oraz zawodnik młodszy. 
 
Przykład: w sezonie 2016/2017 za młodzieżowca może być uważany zawodnik urodzony 
w 1996 roku lub później - w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu 
rozgrywkowego (2017), ukończył on nie więcej niż 21 lat. 
Przykład: w sezonie 2016/2017 za młodzieżowca nie może być uważany zawodnik 
urodzony 20 grudnia 1995 roku - w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie 
sezonu rozgrywkowego (2017), zawodnik ukończy 22 lata (pomimo tego, że zawodnik 
osiągnie ten wiek już po zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2016/2017); 

 

7) Oficjalny mecz – mecz rozegrany w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich 
organizowanych przez PZPN w ramach następujących klas rozgrywkowych: 

• Ekstraklasy, 

• I ligi, 

• II ligi, 

• III ligi 
 

8) Oficjalny mecz reprezentacji – mecz rozegrany przez Reprezentację A w ramach 
oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA lub FIFA, w 
ramach: 

• Eliminacji do mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Europy, 

• Eliminacji do mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Świata; 
 

9) Oficjalny mecz reprezentacji młodzieżowej - mecz rozegrany przez Reprezentację 
młodzieżową w ramach oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez 
UEFA lub FIFA, w ramach: 

• Młodzieżowych Mistrzostw Europy U-17, U-19, 

• Młodzieżowych Mistrzostw Świata U-17 oraz U-20; 
 

10) Oficjalny mecz reprezentacji U-21 – mecz rozegrany przez Reprezentację U-21 w 
ramach oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA, w ramach 
Eliminacji do mistrzostw Europy U-21 oraz Mistrzostw Europy U-21; 

 

11) Okres szkolenia w klubie – okres, w którym zawodnik jest zarejestrowany w akademii 
klubowej lub w jednej z następujących drużyn klubu: 

• Zespoły młodzieżowe (w kategorii: młodzików młodszych, młodzików, trampkarzy 
młodszych, trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów), 

1. Drugiej drużynie, 

• Pierwszej drużynie; 
 

12) Pierwsza drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych 
rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN, w najwyższej możliwej, dla 
danego klubu, klasie rozgrywkowej; 

 

13) Program – Program Promowania i Wspierania Jakości Szkolenia w Klubach; 
 



14) Przerwa - okres, w którym zawodnik nie był zarejestrowany w żadnym klubie lub był 
szkolony w innym klubie na zasadzie transferu lub wypożyczenia; 

 

15) Punktacja końcowa – finalna punktacja dla klubów uczestniczących w Programie, na 
podstawie której przyznawane są nagrody finansowe dla uczestników; 

 

16) Regulaminowy czas gry – dwa równe 45-minutowe okresy gry, w trakcie których 
rozgrywany jest Oficjalny mecz; 

 

17) Reprezentacja – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca Rzeczpospolitą Polską w 
oficjalnych meczach reprezentacji A, powoływana przez selekcjonera reprezentacji A, w 
której mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie; 

 

18) Reprezentacja młodzieżowa – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca 
Rzeczpospolitą Polską w oficjalnych meczach młodzieżowych reprezentacji Polski 
powoływana przez selekcjonera, w której mogą występować wyłącznie zawodnicy 
posiadający obywatelstwo polskie. W Programie rozpatrywane będą Oficjalne mecze 
następujących reprezentacji młodzieżowych: 

• U-20, 

• U-19, 

• U-17; 
 

19) Reprezentacja U-21 – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca Rzeczpospolitą 
Polską w oficjalnych meczach reprezentacji U-21, powoływana przez selekcjonera 
reprezentacji U-21,  w której mogą występować wyłącznie zawodnicy do 21 roku życia oraz 
posiadający obywatelstwo polskie; 

 

20) Rozegrane minuty meczu w dodatkowym czasie gry – liczba minut rozegranych w 
Dodatkowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria 
Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w 
postaci elektronicznej w bazie danych PZPN; 

 

21) Rozegrane minuty meczu w regulaminowym czasie gry – liczba minut rozegranych w 
Regulaminowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria 
Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w 
postaci elektronicznej w bazie danych PZPN; 

 

22) Wychowanek – Młodzieżowiec zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres 
trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 rokiem życia (lub 
rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12 rok życia) i 21 rokiem życia 
(lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21 rok życia). 

 
Przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2016/2017 może być 
uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od rozpoczęcia sezonu 
2013/2014 do zakończenia sezonu 2015/2016, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe. 
Przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2016/2017 może być 
uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2012/2013, następnie nie 
był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub 
wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie od sezonu 2014/2015, 
i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe. 
Przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2016/2017 może być 
uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od początku sezonu 
2014/2015 do końca sezonu 2015/2016. 
Przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2016/2017 może być 
uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2013/2014, następnie nie 



był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub 
wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie w sezonie 2015/2016. 

 

23) WZPN – Wojewódzki Związek Piłki Nożnej; 
 

24) Zespół młodzieżowy – drużyna juniorska piłki nożnej, reprezentująca klub w rozgrywkach 
juniorskich organizowanych przez PZPN lub WZPN. 

 
Art. 3 

Kryteria oceny i metodyka przyznawania klubom punktów, zasady klasyfikowania i 
nagradzania klubów  

 
1. Podstawowe kryterium oceny wykorzystania Młodzieżowców i Wychowanków, stanowią 

minuty rozegrane w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich Ekstraklasy, I ligi, II ligi i 
III ligi. 

 

2. Dodatkowym kryterium oceny wykorzystania Młodzieżowców i Wychowanków stanowią 
minuty rozegrane w ramach Oficjalnych meczów reprezentacji A, U-21 oraz reprezentacji 
młodzieżowych. 
 

3. Punkty za rozegrane minuty w Regulaminowym czasie gry Młodzieżowców i 
Wychowanków w Oficjalnych meczach klubowych oraz Oficjalnych meczach reprezentacji 
A, U-21 i w meczach na turnieju mistrzowskim rozgrywanych przez reprezentacje 
młodzieżowe są przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 

 

1) x1 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Młodzieżowca w 
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi lub w Oficjalnym meczu reprezentacji 
U-21 i reprezentacji młodzieżowej, 

 

2) x2 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w 
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi lub w Oficjalnym meczu reprezentacji 
U-21 i reprezentacji młodzieżowej, 

 

3) x3 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Młodzieżowca w 
Oficjalnym meczu reprezentacji A, 

 

4) x4 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w 
Oficjalnym meczu reprezentacji A. 

 

Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym czasie 
gry w Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub III ligi, otrzyma 10 punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym czasie 
gry w Oficjalnym meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej otrzyma 10 
punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym czasie gry 
w Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub III ligi, otrzyma 20 punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym czasie gry 
w Oficjalnym meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej, otrzyma 20 
punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym czasie 
gry w Oficjalnym meczu reprezentacji A, otrzyma 30 punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym czasie gry 
w Oficjalnym meczu reprezentacji A, otrzyma 40 punktów. 

 



4. Każdy Młodzieżowiec lub Wychowanek wchodzący na boisko w Dodatkowym czasie gry, 
niezależnie od długości doliczonego czasu gry, otrzymuje punkty jak za jedną minutę 
Regulaminowego czasu gry. 

 

Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub III ligi, otrzyma 1 punkt. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub III ligi, otrzyma 2 punkty. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej otrzyma 1 punkt. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej otrzyma 2 punkty. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu reprezentacji otrzyma 3 punkty. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu reprezentacji A otrzyma 4 punkty. 

 
5. Zgromadzone punkty za minuty rozegrane przez Młodzieżowca/Wychowanka 

zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej danej drużyny po spełnieniu 
następujących warunków: 
1) Ekstraklasa - Młodzieżowiec/Wychowanek musi rozegrać w danej drużynie co 

najmniej 270 minut i 5 meczów. 
2) I liga – Młodzieżowiec/Wychowanek musi rozegrać w danej  drużynie co najmniej 

450 minut i 10 meczów; 
3) II liga – Młodzieżowiec/Wychowanek musi rozegrać w danej  drużynie co najmniej 

450 minut i 10 meczów; 
4) III liga – Młodzieżowiec/Wychowanek musi rozegrać w danej drużynie co najmniej 

270 minut i 5 meczów. 
 

Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 5 meczach danej drużyny 
Ekstraklasy i rozegrał w niej łącznie 290 minut spełnia wymagania Programu i punkty 
za jego występy zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 5 meczach danej drużyny I 
ligi i rozegrał w niej łącznie 290 minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął 
wymaganego progu 10 meczów i 450 minut) i punkty za jego występy nie zostaną 
uwzględnione w Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 10 meczach danej drużyny 
II ligi i rozegrał w niej łącznie 260 minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął 
wymaganego progu 450 minut) i punkty za jego występy nie zostaną uwzględnione 
w Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 9 meczach danej drużyny 
II ligi i rozegrał w niej łącznie 480 minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął 
wymaganego progu 10 meczów) i punkty za jego występy nie zostaną uwzględnione 
w Punktacji końcowej. 

 
6. Kluby Zdegradowane na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Dyscyplinarną lub ze 

względu na niespełnienie wymagań licencyjnych lub które wycofały się z rozgrywek tracą 
uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji 

 
Przykład: W przypadku, gdy Klub X zajął w Punktacji końcowej miejsce premiowane 
nagrodą finansową, ale został zdegradowany na podstawie decyzji podjętej przez Komisję 
Dyscyplinarną lub ze względu na niespełnienie wymagań licencyjnych Punktacja końcowa 
zostaje zaktualizowana i nagrody finansowe zostaną przydzielone dla kolejnych klubów, 
które nie zostały zdegradowane na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Dyscyplinarną 
lub ze względu na niespełnienie wymagań licencyjnych i zajęły po aktualizacji miejsca 
premiowane nagrodą finansową. 

 



7. Minuty rozgrywane przez Młodzieżowców i Wychowanków w ramach rozgrywek 
reprezentacyjnych rozgrywanych w przerwie letniej pomiędzy sezonami ligowymi są 
wliczane do Punktacji końcowej następnego sezonu. Punkty za grę naliczane są 
zawodnikowi tylko w momencie, gdy zarówno w dniu rozgrywania meczów, jak również w 
nowym sezonie będzie zarejestrowany w tym samym klubie uczestniczącym w Programie. 

 

Przykład: klub, który zarejestrował Młodzieżowca lub Wychowanka przed Mistrzostwami 
Europy w 2016 roku, otrzyma punkty za rozegrane przez niego minuty na turnieju 
mistrzowskim reprezentacji A w czerwcu 2016 roku w punktacji za sezon 2016/2017, tylko 
w przypadku, gdy zawodnik będzie zarejestrowany w klubie w sezonie 2016/2017 i rozegra 
przynajmniej 270 minut oraz zagra w minimum 5 meczach sezonu 2016/2017. 
Przykład: klub, który zarejestrował jako nowego zawodnika Młodzieżowca lub 
Wychowanka w lipcu 2016 roku, nie otrzyma punktów za rozegrane przez niego minuty na 
turnieju mistrzowskim reprezentacji A z czerwca 2016 roku w punktacji za sezon 
2016/2017. 

 
8. W Klasyfikacji nie są uwzględniane rozegrane minuty w meczach barażowych o udział w 

rozgrywkach danej klasy. 
 

9. W przypadku gdy regulamin danych rozgrywek przewiduje możliwość rozegrania przez 
poszczególne kluby różnej liczby meczów, w klasyfikacji uwzględniane są wyłącznie punkty 
zdobyte przez kluby w pierwszych 30 meczach tych rozgrywek. 
 

10. W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek, przed rozegraniem przez tę 
drużynę wszystkich zaplanowanych meczów I rundy, punkty uzyskane przez inne 
drużyny w meczach przeciwko tej drużynie zostają anulowane. 
 

11. W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek, po rozegraniu przez tę drużynę 
wszystkich zaplanowanych meczów I rundy: 
1) punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach I rundy rozgrywek przeciwko tej 

drużynie zostają zachowane, 
2) punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach II rundy rozgrywek przeciwko tej 

drużynie zostają anulowane. 
 

12. W przypadku weryfikacji meczu jako walkower na niekorzyść danej drużyny w 
związku z udziałem w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry lub 
nieuprawnionego do gry w danym meczu, punkty zdobyte przez tego zawodnika w 
tym meczu nie są uwzględniane w punktacji końcowej 

 
Art. 4 

Klasyfikacja 
 

1. Klasyfikacja jest prowadzona odrębnie dla każdej klasy rozgrywkowej tj. Ekstraklasy, I, II i 
III ligi. 

 

2. Klasyfikacja za rozegrane minuty jest aktualizowana na bieżąco po rozegranych meczach 
i prezentowana na stronie internetowej wskazanej przez PZPN. 

 
3. Każdy klub może zgłosić do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, zastrzeżenia co 

do liczby przyznanych punktów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego meczu. 
 

4. Klasyfikacja końcowa ogłaszana jest nie później niż 10 dni po zakończeniu rozgrywek danej 
klasy. 

 
 
 
 



Art. 5 
Nagrody finansowe 

 
1. Pula nagród w Programie wynosi łącznie 28.000.000,00- zł brutto na sezon, z czego na 

nagrody dla klubów poszczególnych klas rozgrywkowych zostanie przeznaczone: 
1) Kluby Ekstraklasy  – 10.000.000,00- zł brutto, z czego 6.000.000,00- zł będzie 

pochodzić ze środków Ekstraklasa S.A, a 4.000.000,00- zł ze środków PZPN, 
2) Kluby I ligi   – 9.000.000,00- zł brutto, 
3) Kluby II ligi   – 5.000.000,00- zł brutto, 
4) Kluby III ligi   – 4.000.000,00- zł brutto. 

 
2. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów Ekstraklasy otrzymają 

nagrody w wysokości: 
1) 1 miejsce   – 3.250.000,00 zł brutto, 
2) 2 miejsce   – 2.250.000,00 zł brutto, 
3) 3 miejsce   – 1.750.000,00 zł brutto, 
4) 4 miejsce   – 1.250.000,00 zł brutto, 
5) 5 miejsce  –    750.000,00 zł brutto, 
6) 6 miejsce   -     500.000,00 zł brutto, 
7) 7 miejsce   -     250.000,00 zł brutto. 

 
 

3. 1. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów I ligi, otrzymają nagrody 
w wysokości: 

1) 1 miejsce   – 1.600.000,00 zł brutto, 
2) 2 miejsce   – 1.300.000,00 zł brutto, 
3) 3 miejsce   – 1.100.000,00 zł brutto, 
4) 4 miejsce   –    800.000,00 zł brutto, 
5) 5 miejsce   –    600.000,00 zł brutto, 
6) 6 miejsce   –    400.000,00 zł brutto, 
7) 7 miejsce   –    200.000,00 zł brutto. 

 
2. Pozostała kwota 3.000.000,00 zł brutto zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich 
uczestników rozgrywek I ligi w danym sezonie, proporcjonalnie do liczby zdobytych 
punktów w klasyfikacji końcowej, przy czym postanowienia Art. 3 ust. 6 oraz Art. 5 ust. 7 
stosuje się odpowiednio. 

 
 

4. 1. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów II ligi, otrzymają nagrody 
w wysokości: 

1) 1 miejsce   – 1.100.000,00 zł brutto, 
2) 2 miejsce   –    800.000,00 zł brutto, 
3) 3 miejsce   –    700.000,00 zł brutto, 
4) 4 miejsce   –    500.000,00 zł brutto, 
5) 5 miejsce   –    400.000,00 zł brutto, 
6) 6 miejsce   –    300.000,00 zł brutto, 
7) 7 miejsce   –    200.000,00 zł brutto, 

 
2 Pozostała kwota 1.000.000,00 zł brutto zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich 
uczestników rozgrywek II ligi w danym sezonie, proporcjonalnie do liczby zdobytych 
punktów w klasyfikacji końcowej, przy czym postanowienia Art. 3 ust. 6 oraz Art. 5 ust. 7 
stosuje się odpowiednio. 

 
5. Kluby, które zajmą miejsca 1-4 w klasyfikacji końcowej poszczególnych grup III ligi, 

otrzymają nagrody w wysokości: 
1) 1 miejsce     - 400.000,00 zł brutto, 
2) 2 miejsce      - 300.000,00 zł brutto, 



3) 3 miejsce      - 200.000,00 zł brutto, 
4) 4 miejsce       - 100.000,00 zł brutto. 

 
6. W sytuacji, gdy drużyny jednego klubu uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi, 

III ligi lub IV ligi, to klub jest uwzględniany wyłącznie w klasyfikacji końcowej dla najwyższej 
klasy rozgrywkowej w której uczestniczyła drużyna klubu. Inne drużyny klubu nie będą 
uwzględnione w klasyfikacjach końcowych programu dla pozostałych rozgrywek, 
niezależnie od zajętego w nich miejsca i uzyskanego dorobku punktowego. 
 

7. W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody 
finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po 
zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje 
pomniejszona o 50%. Pozostałe 50% wartości nagrody zostanie przekazane Fundacji 
Piłkarstwa Polskiego na realizację jej zadań statutowych. 
 

8. Postanowienia ust. 7 nie mają zastosowania w sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji 
końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub 
zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu 
rozgrywkowego, który w związku z wycofaniem innej drużyny z rozgrywek, będzie 
uprawniony do udziału w rozgrywkach danej klasy w następnym sezonie pomimo 
zajęcia miejsca spadkowego. 

 
9. Wypłata nagród nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu 

obciążeniowego. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2016 r. 
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Uchwała nr VIII/108 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Uchwały nr VIII/137 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej  w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Pro Junior System IV liga 
na sezon 2019/2020 i następne 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt. 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale VIII/137 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej  w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Pro Junior System IV 
liga na sezon 2019/2020 i następne: 
 
1. Art. 3 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
Każdy Junior i Wychowanek musi rozegrać w danej drużynie co najmniej 270 minut w trakcie co 
najmniej 5 Oficjalnych meczów rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez niego minuty zostały 
uwzględnione w Punktacji końcowej. 
 
2. W Art. 3 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 
W przypadku weryfikacji meczu jako walkower na niekorzyść danej drużyny w związku z udziałem 
w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry lub nieuprawnionego do gry w danym meczu, punkty 
zdobyte przez tego zawodnika w tym meczu nie są uwzględniane w punktacji końcowej. 
 
3. Art. 5 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
Postanowienia ust. 6 nie mają zastosowania w sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej 
uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie 
miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, który w związku z wycofaniem innej 
drużyny z rozgrywek, będzie uprawniony do udziału w rozgrywkach danej klasy w następnym 
sezonie pomimo zajęcia miejsca spadkowego. 
 
4. Dotychczasowy ust. 7 w Art. 5 otrzymuje numeracje ust. 8 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 

  Prezes PZPN Cezary Kulesza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tj. U. nr VIII/137 z 04.09.2019 r.  
zm. U. nr IV/53 z 12.05.2020 r. 
zm. U. nr VI/105 z 24.07.2020 r. 
zm. U. nr VIII/129 z 6.10.2020 r. 
zm. U. nr IV/131 z 15.11.2021 r. 
zm. U. nr VIII/108 z 3.08.2022 r. 

 
 

Uchwała nr VIII/137 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   
w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Pro Junior System IV liga na sezon 2019/2020  

i następne 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin programu Pro Junior System IV liga na sezon 2019/2020 i następne  
w następującym brzmieniu: 
 

Regulamin Programu PRO Junior System IV liga na sezon 2019/2020 i następne 
 

Art. 1 
Cele i założenia Programu 

 
1. Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach IV ligi poprzez 
premiowanie występów juniorów, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów. 

 
2. Program polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników 
kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich. 

 
3. Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich danego sezonu, kluby z największą 
liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo. 

 
4. W programie uczestniczą kluby IV ligi. 

 
5. Administratorem programu jest PZPN. 

 
Art. 2 

Definicje  
W rozumieniu niniejszej uchwały:  

1) Akademia klubowa – ośrodek szkoleniowy klubu lub ośrodek szkoleniowy zależny od klubu, 
w którym prowadzone są zajęcia doskonalące grę w piłkę nożną dla juniorów klubu; 

 
2) Dodatkowy czas gry – doliczone przez Sędziego dodatkowe minuty do Regulaminowego 
czasu gry; 

 
3) Druga drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych 
rozgrywkach mistrzowskich, w niższej klasie rozgrywkowej niż pierwsza drużyna; 

 
4) Klasyfikacja – tabela z punktacją klubów uczestniczących w Programie; 

 
5) Kluby zdegradowane – kluby zdegradowane do niższych klas rozgrywkowych ze względu 
na: 

• Zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, 

• Decyzję podjętą przez właściwą Komisję Dyscyplinarną, 

• Niespełnienie wymagań licencyjnych; 
 



6) Junior – zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w 
którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 19 rok życia oraz zawodnik 
młodszy. 

 
7) Oficjalny mecz – mecz rozegrany w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi  

 
8) Okres szkolenia w klubie – okres, w którym zawodnik jest zarejestrowany w akademii 
klubowej lub w jednej z następujących drużyn klubu: 

• Zespoły młodzieżowe (w kategorii: młodzików młodszych, młodzików, trampkarzy 
młodszych, trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów), 

2. Drugiej drużynie, 

• Pierwszej drużynie; 
 

9) Pierwsza drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych 
rozgrywkach mistrzowskich w najwyższej, możliwej, dla danego klubu, klasie rozgrywkowej; 

 
10) Program – Program Promowania i Wspierania Jakości Szkolenia w Klubach; 

 
11) Przerwa - okres, w którym zawodnik nie był zarejestrowany w żadnym klubie lub był 
szkolony w innym klubie na zasadzie transferu lub wypożyczenia; 

 
12) Punktacja końcowa – finalna punktacja dla klubów uczestniczących w Programie, na 
podstawie której przyznawane są nagrody finansowe dla uczestników; 

 
13) Regulaminowy czas gry – dwa równe 45-minutowe okresy gry, w trakcie których 
rozgrywany jest Oficjalny mecz; 

 
14) Rozegrane minuty meczu w dodatkowym czasie gry – liczba minut rozegranych w 
Dodatkowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria Programu, 
które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w postaci 
elektronicznej w bazie danych PZPN; 

 
15) Rozegrane minuty meczu w regulaminowym czasie gry – liczba minut rozegranych w 
Regulaminowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria 
Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w postaci 
elektronicznej w bazie danych PZPN; 

 
16) Wychowanek – Junior zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech 
pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 rokiem życia (lub rozpoczęciem 
sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12 rok życia) i 19 rokiem życia (lub końcem sezonu, 
podczas którego zawodnik kończył 19 rok życia). 

 
17) WZPN – Wojewódzki Związek Piłki Nożnej; 

 
18) Zespół młodzieżowy – drużyna juniorska piłki nożnej, reprezentująca klub w rozgrywkach 
juniorskich organizowanych przez PZPN lub WZPN. 

 
Art. 3 

Kryteria oceny i metodyka przyznawania klubom punktów, zasady klasyfikowania i 
nagradzania klubów  

 
1. Kryterium oceny wykorzystania Juniorów i Wychowanków, stanowią minuty rozegrane w 
ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi. 

 
2. Punkty za rozegrane minuty w Regulaminowym czasie gry Juniorów i Wychowanków w 
Oficjalnych meczach klubowych są przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 

 



1)x1 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Juniora w Oficjalnym 
meczu IV ligi, 

 
2)x2 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w Oficjalnym 
meczu IV ligi. 

 
 

3. Każdy Junior lub Wychowanek wchodzący na boisko w Dodatkowym czasie gry, niezależnie 
od długości doliczonego czasu gry, otrzymuje punkty jak za jedną minutę Regulaminowego 
czasu gry. 

 
4. Każdy Junior i Wychowanek musi rozegrać w danej drużynie co najmniej 270 minut w 
trakcie co najmniej 5 Oficjalnych meczów rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez 
niego minuty zostały uwzględnione w Punktacji końcowej. 

 
5. Kluby Zdegradowane na podstawie decyzji podjętej przez właściwą Komisję Dyscyplinarną 
lub ze względu na niespełnienie wymagań licencyjnych lub które wycofały się z rozgrywek tracą 
uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji. 
 
6. W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek, przed rozegraniem przez tę drużynę 
wszystkich zaplanowanych meczów I rundy, punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach 
przeciwko tej drużynie zostają anulowane. 
 
7. W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek, po rozegraniu przez tę drużynę 
wszystkich zaplanowanych meczów I rundy: 

a) punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach I rundy rozgrywek przeciwko tej 
drużynie zostają zachowane, 

b) punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach II rundy rozgrywek przeciwko tej 
drużynie zostają anulowane. 

 
8. W Klasyfikacji nie są uwzględniane rozegrane minuty w meczach barażowych o udział w 
rozgrywkach danej klasy. 

 
9. W przypadku, gdy regulamin danych rozgrywek przewiduje możliwość rozegrania przez 
poszczególne kluby różnej liczby meczów, w klasyfikacji uwzględniane są wyłącznie punkty 
zdobyte przez kluby w pierwszych 30 meczach tych rozgrywek. 

 
Jeśli regulamin danych rozgrywek przewiduje rozegranie mniejszej niż 30 liczby kolejek, WZPN 
prowadzący dane rozgrywki może ustalić inną liczbę kolejek z których uzyskane punkty 
uwzględniane są w klasyfikacji. 

 
10. W przypadku weryfikacji meczu jako walkower na niekorzyść danej drużyny w 
związku z udziałem w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry lub nieuprawnionego 
do gry w danym meczu, punkty zdobyte przez tego zawodnika w tym meczu nie są 
uwzględniane w punktacji końcowej. 

 
Art. 4 

Klasyfikacja 
 

1. Klasyfikacja za rozegrane minuty jest aktualizowana na bieżąco po rozegranych meczach i 
prezentowana na stronie internetowej wskazanej przez PZPN. 

 
2. Każdy klub może zgłosić do organu prowadzącego rozgrywki w danej grupie zastrzeżenia 
co do liczby przyznanych punktów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego meczu. Po 
weryfikacji zastrzeżenia i stwierdzenia jego zasadności, organ prowadzący rozgrywki przekaże 
zastrzeżenie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. 

 



3. Klasyfikacja końcowa ogłaszana jest nie później niż 14 dni po zakończeniu rozgrywek. 
 

Art. 5 
Nagrody finansowe 

 
1. Pula nagród w Programie wynosi łącznie 1.600.000 zł brutto na sezon, z czego na nagrody 

dla klubów IV ligi w danym WZPN zostanie przeznaczone 100.000 zł brutto. 
 
2. Kluby, które zajmą miejsca 1-5 w klasyfikacji końcowej klubów IV ligi w danej grupie 

rozgrywkowej otrzymają nagrody w wysokości: 

1) 1 miejsce - 35.000- zł brutto 
2) 2 miejsce - 25.000- zł brutto 
3) 3 miejsce - 20.000- zł brutto 
4) 4 miejsce - 15.000- zł brutto 
5) 5 miejsce - 5.000- zł brutto 

 
3. W przypadku prowadzenia, przez dany WZPN, rozgrywek IV ligi w więcej niż jednej grupie 

rozgrywkowej, klasyfikacja jest prowadzona wspólnie dla wszystkich grup IV ligi 
prowadzonych przez dany WZPN. 
 

4. W sytuacji uzyskania w klasyfikacji, przez dwa lub więcej klubów, takiej samej liczby 
punktów, o zajętym o miejscu w klasyfikacji zadecyduje wyższe miejsce w tabeli rozgrywek 
danej grupy lub grup, w przypadku, o którym mowa w ust. 3. 
 

5. W sytuacji, gdy drużyny jednego klubu uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi, 
III ligi lub IV ligi, to klub jest uwzględniany wyłącznie w klasyfikacji końcowej dla najwyższej 
klasy rozgrywkowej w której uczestniczyła drużyna klubu. Inne drużyny klubu nie będą 
uwzględnione w klasyfikacjach końcowych programu dla pozostałych rozgrywek, 
niezależnie od zajętego w nich miejsca i uzyskanego dorobku punktowego. 
 

6. W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody 
finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po 
zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje 
pomniejszona o 50%. Pozostałe 50% wartości nagrody zostanie przekazane Fundacji 
Piłkarstwa Polskiego na realizację jej zadań statutowych.  
 

7. Postanowienia ust. 6 nie mają zastosowania w sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji 
końcowej uprawniające do otrzymania nagrody finansowej zajmie klub 
zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu 
rozgrywkowego, który w związku z wycofaniem innej drużyny z rozgrywek, będzie 
uprawniony do udziału w rozgrywkach danej klasy w następnym sezonie pomimo 
zajęcia miejsca spadkowego. 
 

8. Wypłata nagród nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu 
obciążeniowego. 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 
 Prezes PZPN  
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Uchwała nr VIII/109 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Uchwały nr VII/86 z dnia 13 czerwca 2022 roku Zarządu PZPN w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, I ligi kobiet i II ligi kobiet na 

sezon 2022/2023 i następne 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.W Uchwale nr VII/86 z dnia 13 czerwca 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, I ligi kobiet i II ligi kobiet na 

sezon 2022/2023 i następne, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 12 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1 może zostać niewypłacone lub pomniejszone  

w przypadku braku realizacji przez kluby zobowiązań wynikających z prowadzonych przez PZPN 

projektów szkoleniowo-rozwojowych określonych odrębnymi regulacjami. 

2. Dotychczasowe ust. 4 i 5 otrzymują numerację 5 i 6.   

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                                                                                                    Prezes PZPN Cezary Kulesza

  
  



Tj.U nr VII/86 z 13.06.2022 r. 

Zm.U nr VIII/109 z 3.08.2022 r. 

 

 

 
 
 

Uchwała nr VII/86 z dnia 13 czerwca 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, I ligi kobiet i II ligi 

kobiet na sezon 2022/2023 i następne 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, I ligi kobiet i II ligi kobiet na sezon 
2022/2023 i następne w następującym brzmieniu: 

 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO EKSTRALIGI, I LIGI I II LIGI KOBIET 
NA SEZON 2022/2023 I NASTĘPNE 

 
§ 1 

 
1. W rozgrywkach Ekstraligi bierze udział 12 drużyn w jednej grupie. 
2. W rozgrywkach I ligi kobiet bierze udział 12 drużyn w jednej grupie. 
3. W rozgrywkach II ligi kobiet biorą udział 24 drużyny w dwóch grupach po 12 drużyn.  
 

§ 2 
 

1. Rozgrywki prowadzi Departament Piłkarstwa Kobiecego PZPN (dalej: DPK PZPN). 
2. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do DPK PZPN wypełnioną 
i podpisaną deklarację, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
3. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby zobowiązane są do dokonania przedpłaty na 
poczet przyszłych kar za żółte kartki w wysokości: 
a) Ekstraliga – 2 000 PLN 
b) I liga kobiet – 1 000 PLN 
c) II liga kobiet – 1 000 PLN 
 

§ 3 
 

1. Zawody rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie z niniejszym Regulaminem 
 i obowiązującymi przepisami PZPN. 
2. Rozgrywki prowadzone są w terminach ustalonych przez PZPN. 
3. Szczegóły dotyczące Praw Marketingowych oraz Praw Telewizyjnych (Medialnych) regulują 
załączniki nr 2-4. 
 

§ 4 
 

1. Klub Ekstraligi musi posiadać co najmniej 2 (dwie) drużyny młodzieżowe w następujących 
kategoriach wiekowych:  
a) drużyny lub drużynę od U-12 do U-17;  
b) drużynę w rozgrywkach młodzieżowych męskich lub żeńskich.  
W punkcie a) oraz b) mają zastosowania postanowienia § 3 ust. 4.1, 4.2, 4.3 Uchwały nr IX/140  
z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną.  
2. Klub I ligi i II ligi kobiet musi posiadać co najmniej 1 (jedną) drużynę młodzieżową  
w kategorii wiekowej od U-12 do U-17.  



3. Wszystkie drużyny młodzieżowe, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą uczestniczyć w oficjalnych 
rozgrywkach organizowanych przez PZPN lub Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 
 

§ 5 
 

1. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone przez właściwy 
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione do gry przez Departament Piłkarstwa 
Kobiecego PZPN w systemie Extranet.    
2. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 
systemu Extranet. 
3. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane w inny sposób  
niż za pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 
4. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 
5.  Do klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodniczek - cudzoziemek 
spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w danym meczu mistrzowskim mogą występować 
równocześnie na boisku: 
a) Ekstraliga kobiet - 2 cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej; 
b) I liga kobiet – 1 cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej; 
c) II liga kobiet – 1 cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej, 
z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii 
Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych. 
6. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.  
 

§ 6 
 

1. Do wystąpienia o uprawnienie zawodniczki do gry, klub zobowiązany jest załączyć następujące 

dokumenty: 

a) umowę transferową – wyłącznie w przypadku zawodniczki pozyskanej na zasadzie transferu 

definitywnego lub czasowego; 

b) oświadczenie klubu odstępującego o zwolnieniu zawodniczki – w przypadku pozyskania 

zawodniczki, niezwiązanej kontraktem lub deklaracją gry amatora z innym klubem; 

c) egzemplarz kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawartego pomiędzy klubem  

a zawodniczką, o ile klub nie złożył go uprzednio; 

d) deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy w stosunku do zawodniczki  

o statusie amatora; 

e) egzemplarz oświadczenia antykorupcyjnego zawodniczki, o ile klub nie złożył go uprzednio, 

którego brzmienie, dla zawodniczki profesjonalnej, określa art. 6 ust. 6 Uchwały nr III/54 z dnia 

27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów  

w sektorze zawodowej piłki nożnej, zaś dla zawodniczki o statusie amatora - załącznik  

do Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki 

pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora;  

f) certyfikat transferowy zawodniczki - w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodniczki 

pozyskanej z klubu zagranicznego; 

g) w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii 

Europejskiej, dokumentację potwierdzającą legalizację jej pobytu i zatrudnienia na terytorium 

RP. 

2. Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki, klub może być zobowiązany do przekazania 

dokumentów innych niż wymienione w ust. 1. 

3. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, klub musi wystąpić o uprawnienie do gry 

co najmniej 11 zawodniczek. 



4. Potwierdzenie zawodnika do klubu w systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej 

oznacza, iż wszelkie informacje z zakresu zmiany przynależności klubowej i statusu zawodnika 

zawarte w systemie Extranet są prawdziwe, a zainteresowany klub uiścił wszelkie stosowne 

opłaty na rzecz Związku Piłki Nożnej. 

§ 7 
 

1. Drużyny są uprawnione są do wymiany pięciu zawodniczek przez cały okres trwania gry, przy 

czym wymiany mogą być dokonane: 

a) w trakcie przerwy pomiędzy pierwszą a drugą połową zawodów, 

b) w trakcie nie więcej niż trzech przerw w grze. 

2. Każda wymiana zawodniczki może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, Wymiana może mieć 
miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze po uprzednim zgłoszeniu sędziemu zamiaru 
jej przeprowadzenia. 
 

§ 8 
 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 
regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych  
od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarek oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy 
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) 
w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną  
nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 
okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy, gdy pozwalają 
na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym. 
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do zasady, 
Departament Piłkarstwa Kobiecego PZPN, który także ustala termin dokończenia (rozegrania) 
zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje 
Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub 
przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, 
jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia rozegrania spotkania w dniu 
następnym przy świetle dziennym, w miarę możliwości konsultując uprzednio decyzję z 
Departamentem Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, 
obserwatora PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania. 
4. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Kobiecego PZPN decyzji  
o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie 
wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust.1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych  
w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 
5. W przypadku podjęcia przez DPK PZPN decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed 
upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy 
zachowaniu zasad określonych w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w 
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 

§ 9 
 

1. Rozgrywki prowadzone są systemem jesień – wiosna. 
2. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi 
zespołami dwa spotkania: jedno jako gospodarz oraz jedno jako gość zgodnie z opracowanym 
przez PZPN terminarzem. 
 

§ 10 
 

1.  Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego 
wyniku: 

- 3 punkty za zwycięstwo, 



- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

- 0 punktów za spotkanie przegrane. 

 
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu 

decydują: 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu rozgrywek, 

d. przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego 

cyklu, 

e. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek, 

f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu 

rozgrywek, 

g. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Piłkarstwa 

Kobiecego PZPN. 

3. Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w ust. 2 wyłącznie między 
zainteresowanymi drużynami. 
4. Postanowienia ust. 2 pkt a-c mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania wszystkich 
zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 
5. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanym siłą wyższą, która nastąpi 
po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po 
ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, 
które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania 
punktów.  
6. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanym siłą wyższą, która nastąpi 
po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów 
będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.  
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu 
poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych 
rozgrywkach. 
8. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść jednej z drużyn, zgodnie z 
postanowieniami § 7 ust. 6 - 9 i 12 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN 
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 
 

§ 11 
 

1. Drużyna, która zajmie I miejsce w tabeli końcowej rozgrywek Ekstraligi zdobędzie tytuł mistrza 
Polski.  
2. Drużyna, która zajmie II miejsce w tabeli końcowej rozgrywek Ekstraligi zdobędzie tytuł 
wicemistrza Polski. 
3. Drużyna, która zajmie III miejsce w tabeli końcowej rozgrywek Ekstraligi zdobędzie tytuł  
II wicemistrza Polski.  
4. Drużyny, które w tabeli końcowej rozgrywek Ekstraligi zajmą miejsca 11-12 spadają do I ligi 
kobiet. 
5. Drużyny, które zajmą w tabeli końcowej rozgrywek I ligi kobiet miejsca 1-2 awansują do 
Ekstraligi, o ile otrzymają licencję uprawniającą do udziału w tej klasie rozgrywkowej. 
6. Drużyny, które zajmą w tabeli końcowej rozgrywek I ligi kobiet miejsca 11-12 spadają do  
II ligi kobiet. 
7. Drużyny, które zajmą 1 miejsca w tabelach końcowych poszczególnych grup II ligi kobiet 
awansują do I ligi kobiet. 



8. Drużyny, które zajmą miejsca 11-12 w tabelach końcowych poszczególnych grup II ligi kobiet 
spadają do III ligi kobiet.  
9.Do II ligi kobiet awansują 4 drużyny z rozgrywek III ligi kobiet. Szczegółowe zasady prowadzenia 
rozgrywek III ligi kobiet ustalą Wojewódzkie ZPN. 
 
 

§ 12 
 

1. Kluby-uczestnicy rozgrywek otrzymują do PZPN dofinansowanie w wysokości: 
a) Ekstraliga – 100 000 zł netto 
b) I liga kobiet – 50 000 zł netto 
c) II liga kobiet – 20 000 zł netto 
2. Zasady przekazania dofinansowania określi Departament Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 
3. Klub, którego drużyna wycofa się lub zostanie wycofana z rozgrywek przed ich zakończeniem, 
zobowiązany będzie do zwrotu całej kwoty dofinansowania. 
 
4.Dofinansowanie o którym mowa w ust. 1 może zostać niewypłacone lub pomniejszone  

w przypadku braku realizacji przez kluby zobowiązań wynikających z prowadzonych przez 

PZPN projektów szkoleniowo-rozwojowych określonych odrębnymi regulacjami. 

5. Kluby, które zajmą miejsca 1-3 w tabeli końcowej Ekstraligi otrzymają nagrody finansowe  

w wysokości: 

 
- mistrz   - 200 000 PLN netto; 
- wicemistrz    - 100 000 PLN netto; 
- II wicemistrz  - 50 000 PLN netto. 
6. Wypłata nagród nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego. 
 

§ 13 
  
1. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań  
z własnej winy, zostanie automatycznie przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu 
na liczbę zdobytych punktów. 
2.  Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki 

dotychczasowych spotkań tej drużyny, 

b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji wyniki 

uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się 

walkowery dla przeciwników.  

3. Wycofanie drużyny z danych rozgrywek nie powoduje anulowania bilansu napomnień (żółtych 
kartek) i wykluczeń (czerwonych kartek) otrzymanych przez zawodników w meczach rozegranych 
przeciwko tej drużynie. 
4. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub zostanie ukarany karą finansową  
w wysokości: 

a) Ekstraliga - 5000 PLN 

b) I liga - 3000 PLN 

c) II liga - 2000 PLN 

   
§ 14 

 
1. Zawodniczki są zobowiązane do spełnienia wymogów w zakresie opieki zdrowotnej na zasadach 
określonych w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez zawodniczki orzeczeń lekarskich lub 
oświadczeń o stanie zdrowia, potwierdza pisemnie przed każdymi zawodami trener lub kierownik 
drużyny. 



2. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek, wypełnionego  
w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.  
3. Do udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu  
z zawodów. 
4. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodniczkami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 
przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik 
drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska tych osób winny być wpisane do protokołu. 
5. Jeżeli drużyna rozpocznie grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą niż 7, 
to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które są 
wpisane do składu w protokole z zawodów. 
6. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział  
w zawodach, zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w czasie 
przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 
7. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje 
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu 
zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. 
8. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie 
Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych 
systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić 
formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu 
spotkania. 
9. Podczas meczów może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje  
w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje 
Departament Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 
10. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne 
i nie mogą być zmienione.  
11. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem 
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub 
finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu. 
 

§   15 
 

W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić  
o powyższym macierzysty Związek Piłki Nożnej celem dokonania zmiany w systemie Extranet. 
 

§   16 
 

1. Mecze Ekstraligi mogą być rozgrywane na stadionach zweryfikowanych do IV ligi lub wyższej 
klasy rozgrywkowej z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia  
w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów.   
2. Mecze I ligi i II ligi kobiet mogą być rozgrywane na stadionach zweryfikowanych do klasy 
okręgowej lub wyższej klasy rozgrywkowej z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref 
technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów.   
3. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do meczu.  
4. Mecze nie mogą odbywać się na boiskach zamkniętych na mocy decyzji organu dyscyplinarnego 
PZPN, właściwego Wojewódzkiego ZPN, państwowej lub samorządowej władzy administracyjnej. 

 
§ 17 

 
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są  
na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 
2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawodów, 
obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz miejsce 
rozegrania meczu danej kolejki.  



3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać 
w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek. 
4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu Extranet, zgody przeciwnika  
i PZPN. 
5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inny stadion 
spełniający wymogi regulaminowe. 
 

§ 18 
 
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 
2. Ustala się, że mecze Ekstraligi rozgrywane będą w sobotę/niedzielę lub w dni powszednie, 
zgodnie z kalendarzem rozgrywek ustalonym przez PZPN, przy czym dzień i godzinę rozpoczęcia 
spotkania ustala gospodarz.     
3. Departament Piłkarstwa Kobiecego PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów  
na jeden termin i o jednej godzinie.  
4. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Piłkarstwa Kobiecego PZPN 
może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.  
5. Zawody mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 12:00, przy czym organ prowadzący 
rozgrywki może wyznaczyć inną godzinę rozpoczęcia meczu. 
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji 
narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA, co 
najmniej jednej zawodniczki klubu, uprawnionej do gry w danej klasie rozgrywkowej, może 
stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny 
termin. 
7. Departament Piłkarstwa Kobiecego PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, 
przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia. 
8. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Departament Piłkarstwa 
Kobiecego PZPN. 
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, terminy wyznaczone przez DPK PZPN są dla 
klubów wiążące. 
 
 

§ 19 
 

1. Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub 

będący gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych 

warunków na stadionie i płycie boiska. 

2. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Piłkarstwa Kobiecego PZPN,  

a w wyjątkowych przypadkach z obserwatorem PZPN. 

 
§ 20 

Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie 
stadionu zobowiązany jest do: 

a)  zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z zespołem 

ratowniczym – w przypadku Ekstraligi, 

b)  zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 

c)  filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od 

zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Piłkarstwa Kobiecego 

PZPN – w przypadku Ekstraligi, 

d)  zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 



e)  powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, 

f) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 

g)  zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w trakcie zawodów  

– w przypadku Ekstraligi, 

h)  stworzenia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 

sanitarne, szatnie, bufety), 

i) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych 

dla zawodniczek, 

j) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodniczek rezerwowych, 

k)  zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne, 

l) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, 

dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet, 

m) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem 

spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych 

warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania 

zawodów przy sztucznym oświetleniu. 

n)  w przypadku meczów, podczas których będzie wykorzystywany system VAR (Video Assistant 

Referee), udzielić ekipie technicznej wszelkiej pomocy niezbędnej do obsługi i sprawnego 

funkcjonowania systemu – zgodnie z wymaganiami określonymi przez Departament Piłkarstwa 

Kobiecego PZPN. 

 
§ 21 

 
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Piłkarstwa Kobiecego PZPN, przy 
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin  
po zawodach. 
2. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej  
w wysokości 1.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 
3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej 
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN  
w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu 
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.  
 

§ 22 
 

1. Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. 
2. Koszty ryczałtów sędziowskich i obserwatorów oraz koszty przejazdu pokrywa PZPN. 
 

§ 23 
 

W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego 
sędziego zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 
roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 
 

§ 24 
  
1. Zawodniczki rozpoczynające grę (wychodzące w pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania 
sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – powinny być wpisane w pozycjach od 1 do 11 i mieć 
koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole. 
2. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie. 

http://sport.tvn24.pl/pilka-nozna,105/var-system-powtorek-wkroczyl-do-pilki-noznej-to-rewolucja,700010.html
http://sport.tvn24.pl/pilka-nozna,105/var-system-powtorek-wkroczyl-do-pilki-noznej-to-rewolucja,700010.html


a) drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. 
W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach 
w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią,  
b) jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe 
podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana 
ubrać kostiumy o odmiennych barwach, 
c) bramkarki muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten 
dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę 
odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarki muszą zmienić koszulki o odmiennych 
barwach od kolorów kostiumów zawodników. 

3. Nieprzestrzeganie przepisu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje 
odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru 
mają zastosowanie postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN 
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  
 

§ 25 
 

1. Zawodniczka, która w czasie zawodów otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie 

automatycznie ukarana: 

a. przy trzecim napomnieniu: 

• Ekstraliga - karą finansową w wysokości - 100 zł, 

• I liga kobiet - karą finansową w wysokości - 50 zł, 

• II liga kobiet - karą finansową w wysokości - 50 zł: 

b. przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

c. przy szóstym napomnieniu; 

• Ekstraliga - karą finansową w wysokości - 200 zł, 

• I liga kobiet - karą finansową w wysokości - 100 zł, 

• II liga kobiet - karą finansową w wysokości - 100 zł: 

d. przy ósmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

e. przy dziewiątym napomnieniu: 

• Ekstraliga - karą finansową w wysokości - 300 zł, 

• I liga kobiet - karą finansową w wysokości - 200 zł, 

• II liga kobiet - karą finansową w wysokości - 200 zł: 

f. przy dwunastym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą 
dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów. 
2. Jeżeli co najmniej 5 zawodniczek jednej drużyny otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) lub 
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodniczek podlega karze 
pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 500 zł. 
3. Zawodniczka, która zostanie wykluczona przez sędziego w wyniku samoistnej czerwonej kartki 
zostaje automatycznie zawieszona (ukarana dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w zawodach 
danej ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. 
4. Zasady wykonywania przez zawodniczki  i osoby funkcyjne kar dyskwalifikacji wynikających z 
otrzymania danej liczby napomnień lub wykluczeń określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 
5. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy. 
6. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki 
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar. 
 

§ 26 
 
Drużyny klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską zgodnie  
z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących 
w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 



 
§ 27 

 
Kluby mają obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków 
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. 
 

§ 28 
 

1. Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Departament 
Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 

2. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony  
w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

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

§ 29 
 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§ 30 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                            
                                                                                     Prezes PZPN Cezary Kulesza  

  



Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/86 z dnia 13 czerwca 2022 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi,  I ligi i II 
ligi kobiet na sezon 2022/2023 i następne 
 
Data, miejsce 
 
_____________________________ 
 
Pełna nazwa Klubu: 
 
_____________________________ 
 
 
Adres siedziby Klubu: 
 
_____________________________ 
 
 
Do: Departament Piłkarstwa Kobiecego PZPN 
 
 
 
Informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to: 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał 

zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz 

15.00. 

Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje 

Departamentu Piłkarstwa Kobiecego PZPN dot. rozgrywek. 

Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie 

traktował jako wiążące. 

Niniejszym informujemy, iż osobą właściwą do kontaktu we wszelkich sprawach dot. rozgrywek 

jest (Imię i Nazwisko, funkcja w klubie, nr telefonu) 

 
_______________________________________________________ 
 
 
W imieniu Klubu: 
 
______________________________ 
 
Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa (PZPN), jako Administrator 
danych zawartych w niniejszej deklaracji informuje, że dane osób właściwych do kontaktu będą przetwarzane na podstawie 
prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, jakim jest organizacja rozgrywek (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Osobom, 
których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu 
na dalsze ich przetwarzanie na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są 
upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane. W sprawach 
spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych osobom których dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia 
skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego są 
gromadzone, po jego realizacji dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Więcej informacji odnośnie skorzystania ze swoich praw można odnaleźć na stronie PZPN w zakładce RODO.   



Załącznik nr 2 - Marketing i Prawa TV – Ekstraliga kobiet 
 
1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu  
i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo Ekstraligi kobiet przysługują prawa komercyjne, w tym  
w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe 
dotyczące rozgrywek. PZPN i Kluby są współwłaścicielami praw telewizyjnych do rozgrywek,  
a dysponowanie tymi prawami odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN  
i klubami (reprezentowanymi przy tej czynności przez podmiot zarządzający rozgrywkami lub przez 
PZPN – na podstawie udzielonych przez kluby pełnomocnictw), a podmiotem nabywającym te 
prawa. 
 
2. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 
odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami. 
 
3. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej lub internetowej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu z 
meczów o Mistrzostwo Ekstraligi kobiet bez uzyskania zgody PZPN. Za zgodą PZPN Kluby mogą 
przeprowadzić transmisję internetową z meczu, który nie jest transmitowany przez podmiot 
upoważniony, jedynie za pośrednictwem własnych oficjalnych kanałów, np. na YouTube czy 
Facebook.  
Klub będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach 
wewnątrz stadionu z zachowaniem następujących zasad:  

a. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego 
zakończeniu nie może pokazywać powtórek,  

b. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego 
zakończeniu nie może pokazywać jakichkolwiek materiałów 
filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych 
z zasadami fair-play. 

 
4. W dowolnym momencie, PZPN przysługuje prawo do zmiany nazwy rozgrywek poprzez 
uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek, Partnera lub produktu przez nich 
wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo do uwzględnienia 
nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego w tekście 
Regulaminu. 
 
5. PZPN przysługuje prawo do: 

1) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek 
oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów 
oraz koszulek meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek Ekstraligi 
kobiet. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych 
i audio-wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane mediom, sponsorom i 
partnerom celem publikacji, 

2) wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek sponsorów 
fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek zawodniczek w stroju klubowym i 
trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych, 

3) wykorzystania 12 herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów 
gających w Ekstralidze kobiet, na wszelkich produktach oraz podczas działań 
sprzedażowych, marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w 
Polsce lub za granicą na rzecz Ekstraligi kobiet, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów 
rozgrywek, 

• łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska 
oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodniczek i trenerów wszystkich 
Klubów, 

• organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na 
którym odbywają się mecze Ekstraligi kobiet, przez PZPN oraz Sponsorów i 
Partnerów rozgrywek. 

 



6. Upoważnia się Departament Marketingu i Sponsoringu PZPN do opracowania wytycznych dot. 
uprawnień sponsorów Rozgrywek Ekstraligi kobiet, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków 
Klubów w zakresie praw marketingowych. 
 
7. Zawodniczki muszą mieć na koszulkach numery o wysokości 25-35 cm, wykonane w kolorze 
kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich prawidłową widoczność. Jeśli koszulka ma 
jednocześnie prezentować nazwisko zawodniczki, musi ono być zapisane alfabetem łacińskim i 
znajdować na tylnej części koszulki bezpośrednio nad numerem. Odstęp między numerem a 
nazwiskiem powinien wynosić 3,5 cm - 5 cm. Litery powinny mieć wielkość 5,5 cm. - 7,5 cm i być 
w takim samym kolorze, jak numer. 
 
8. W rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraligi kobiet obowiązuje identyfikacja wizualna której 
podstawowym elementem jest logotyp (punkt 21). 
 
9. W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do: 

• Umieszczenia tablicy centralnej Ekstraligi kobiet (banneru) o wymiarach 12m x 
1m w pierwszym rzędzie reklam na wysokości linii środkowej boiska na czas 
rozgrywania meczów Ekstraligi kobiet 

• Umieszczenia naszywki z logotypem rozgrywek Ekstraligi kobiet na 
zewnętrznej części prawego rękawka koszulek meczowych zawodniczek, na 
powierzchni max. 64 cm2 np. pola 80 mm x 80 mm, etc., (zgodnie z punktem 
22), 

• Wykorzystania ścianki konferencyjnej Ekstraligi kobiet podczas konferencji prasowych 
(przykład w punkcie 24). 

 
10. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z 
meczów określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych 
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, 
obowiązują następujące zasady: 

• wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN (w 
odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa 
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN); 

• nośniki reklamowe, ścianki do wywiadów na płycie boiska, koło środkowe boiska, 
bramę na wyjście oraz stojak na piłkę na mecze transmitowane przez nadawcę 
posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi dostarczy 
klubom oraz zainstaluje na stadionie PZPN lub podmiot przez niego wskazany, 

• ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz, 
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o 
Mistrzostwo Ekstraligi najpóźniej w dniu meczu na koszt PZPN; 

• w przypadku zainstalowania na stadionie systemu band LED/wideo PZPN 
udostępnienia 45 minut czasu dla sponsorów oraz partnerów Klubu. Klub jest 
zobowiązany na własny koszt przygotować i dostarczyć w określonym terminie spoty i 
formularz z podziałem minutowym na bandy LED/wideo, 

• Klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji przez 
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, w 
tym zapewnić agregat prądotwórczy i Internet (o wskazanych przez takiego nadawcę 
lub PZPN parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje 
przedstawicielom takiego nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do 
rozłożenia tzw. koła środkowego boiska dostarczonego przez PZPN, 

• Kluby zobowiązane jest zapewnić możliwość realizacji działań marketingowych 
wynikających z umów z Sponsorami i Partnerami rozgrywek Ekstraligi kobiet, 

• Klub będący gospodarzem meczu transmitowanego w telewizji jest zobowiązany do 
emitowania utworów muzycznych (od momentu otwarcia bram do zamknięcia) z 
pełnym poszanowaniem zasady życia społecznego, dobrych obyczajów oraz prawa 
autorskiego. Za konsekwencje prawne wynikające ze wszelkich niedopatrzeń w 
powyższym zakresie odpowiada bezpośrednio Klub. 

 



11. PZPN przynajmniej na 7 dni przed startem rozgrywek dostarczy wszystkim klubom 

uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraligi kobiet komplet naszywek z logotypem 

rozgrywek na rękawek (50 sztuk), tablicę centralną (banner) o wymiarach 12m x 1m oraz ściankę 

konferencyjną wykonaną we współpracy z Klubami. Koszt wykonania powyższych materiałów 

ponosi PZPN. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające ze zużycia materiałów lub zmian projektów 

pokrywają kluby.  

12. Kluby zobowiązane są do posługiwania się nazwą sponsora tytularnego przy określaniu nazwy 

rozgrywek tj. używania nazwy i poinformowania o jej wprowadzeniu innych podmiotów z którymi 

współpracują.  

13. W przypadku pozyskania dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi 
kobiet, kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów o Mistrzostwo Ekstraligi 
kobiet wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi kobiet wskazanymi przez 
PZPN jak również do ich ekspozycji przed meczem zgodnie z wytycznymi PZPN. 
 
14. PZPN nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy 
klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN. 
 
15. PZPN rekomenduje umieszczenie logotypu rozgrywek (o wymiarze nie mniejszym niż 2cm x 
2cm z zachowaniem pola ochronnego logotypu) na biletach i zaproszeniach na wszystkie mecze 
o Mistrzostwo Ekstraligi kobiet Przygotowane projekty należy wysłać na adres mailowy: 
marketing@pzpn.pl, celem weryfikacji i akceptacji. 
 
16. Kluby we własnym zakresie mogą umieścić na koszulkach naszywki z logotypem rozgrywek 
np. termo transferem, po akceptacji projektu koszulki przez uprawniony organ PZPN. 
Przygotowany projekt należy wysłać na adres mailowy: marketing@pzpn.pl. 
 
17. Księga znaku Rozgrywek Ekstraligi – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych 
rozgrywek jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby  
są zobowiązane do posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi 
Rozgrywek Ekstraligi określonymi w ww. Księdze znaku Rozgrywek Ekstraligi oraz wyłącznie na 
określonych w niej warunkach i zasadach. 
 
18. Kluby gospodarze są zobowiązani zapewnić możliwość udziału w meczach przedstawicielom 
Sponsorów, Partnerów i Kontrahentów PZPN (w szczególności dla osób odpowiedzialnych za 
statystyki meczowe, relacje foto oraz relacje wideo). Szczegółowe wytyczne wraz z danymi 
osobowymi zostaną przekazane Klubowi minimum 24h przed meczem. 
 
19. PZPN jest uprawniony do weryfikowania spełniania przez kluby obowiązków, o których mowa 
w niniejszym artykule, w szczególności poprzez Delegatów Meczowych PZPN. 
 
20. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 
 
21. Logotyp rozgrywek Ekstraligi kobiet  
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22. Umiejscowienie naszywki na koszulce 
 

 
 
23. Projekt banneru centralnego 12m x 1 m 
 
 

 
 
 
24. Przykładowa ścianka konferencyjna 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Załącznik nr 3 – Marketing i Prawa TV – 1. Liga kobiet  
 
1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu  
i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo 1. Ligi kobiet przysługują prawa komercyjne, w tym  
w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe 
dotyczące rozgrywek. PZPN i Kluby są współwłaścicielami praw telewizyjnych do rozgrywek,  
a dysponowanie tymi prawami odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN  
i klubami (reprezentowanymi przy tej czynności przez podmiot zarządzający rozgrywkami lub przez 
PZPN – na podstawie udzielonych przez kluby pełnomocnictw), a podmiotem nabywającym te 
prawa. 
 
2. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 
odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami. 
 
3. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej lub internetowej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu z 
meczów o Mistrzostwo 1. Ligi kobiet bez uzyskania zgody PZPN. Za zgodą PZPN Kluby mogą 
przeprowadzić transmisję internetową z meczu, który nie jest transmitowany przez podmiot 
upoważniony, jedynie za pośrednictwem własnych oficjalnych kanałów, np. na YouTube czy 
Facebook.  

 
4. W dowolnym momencie, PZPN przysługuje prawo do zmiany nazwy rozgrywek poprzez 
uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek, Partnera lub produktu przez nich 
wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo do uwzględnienia 
nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego w tekście 
Regulaminu. 
 
5. PZPN przysługuje prawo do: 

4) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek 
oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów 
oraz koszulek meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek 1. Ligi kobiet. 
Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-
wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane mediom, sponsorom i partnerom 
celem publikacji, 

5) wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek sponsorów 
fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek zawodniczek w stroju klubowym i 
trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych, 

6) wykorzystania 12 herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów 
gających w 1. Ligi kobiet, na wszelkich produktach oraz podczas działań 
sprzedażowych, marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w 
Polsce lub za granicą na rzecz 1. Ligi kobiet, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów 
rozgrywek, 

• łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska 
oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodniczek i trenerów wszystkich 
Klubów, 

• organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na 
którym odbywają się mecze 1. Ligi kobiet, przez PZPN oraz Sponsorów i 
Partnerów rozgrywek. 

 
6. Upoważnia się Departament Marketingu i Sponsoringu PZPN do opracowania wytycznych dot. 
uprawnień sponsorów Rozgrywek 1. Ligi kobiet, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów 
w zakresie praw marketingowych. 
 
7. Zawodniczki muszą mieć na koszulkach numery o wysokości 25-35 cm, wykonane w kolorze 
kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich prawidłową widoczność. Jeśli koszulka ma 



jednocześnie prezentować nazwisko zawodniczki, musi ono być zapisane alfabetem łacińskim i 
znajdować na tylnej części koszulki bezpośrednio nad numerem. Odstęp między numerem a 
nazwiskiem powinien wynosić 3,5 cm - 5 cm. Litery powinny mieć wielkość 5,5 cm. - 7,5 cm i być 
w takim samym kolorze, jak numer. 
 
8. W rozgrywkach o Mistrzostwo 1. Ligi kobiet obowiązuje identyfikacja wizualna której 
podstawowym elementem jest logotyp (punkt 21). 
 
9. W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do: 

• Umieszczenia tablicy centralnej 1. Ligi kobiet (banneru) o wymiarach 12m x 1m 
w pierwszym rzędzie reklam na wysokości linii środkowej boiska na czas 
rozgrywania meczów 1. Ligi kobiet 

• Umieszczenia naszywki z logotypem rozgrywek 1. Ligi kobiet na zewnętrznej 
części prawego rękawka koszulek meczowych zawodniczek, na powierzchni 
max. 64 cm2 np. pola 80 mm x 80 mm, etc., (zgodnie z punktem 22), 

 
10. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z 
meczów określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych 
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi kobiet, 
obowiązują następujące zasady: 

• wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN (w 
odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa 
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN); 

• nośniki reklamowe, ścianki do wywiadów na płycie boiska, koło środkowe boiska, 
bramę na wyjście oraz stojak na piłkę na mecze transmitowane przez nadawcę 
posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi kobiet dostarczy 
klubom oraz zainstaluje na stadionie PZPN lub podmiot przez niego wskazany, 

• ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz, 
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o 
Mistrzostwo 1. Ligi kobiet najpóźniej w dniu meczu na koszt PZPN; 

• w przypadku zainstalowania na stadionie systemu band LED/wideo PZPN 
udostępnienia 45 minut czasu dla sponsorów oraz partnerów Klubu. Klub jest 
zobowiązany na własny koszt przygotować i dostarczyć w określonym terminie spoty i 
formularz z podziałem minutowym na bandy LED/wideo, 

• Klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji przez 
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi kobiet, 
w tym zapewnić agregat prądotwórczy i Internet (o wskazanych przez takiego nadawcę 
lub PZPN parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje 
przedstawicielom takiego nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do 
rozłożenia tzw. koła środkowego boiska dostarczonego przez PZPN, 

• Kluby zobowiązane jest zapewnić możliwość realizacji działań marketingowych 
wynikających z umów z Sponsorami i Partnerami rozgrywek 1. Ligi kobiet, 

• Klub będący gospodarzem meczu transmitowanego w telewizji jest zobowiązany do 
emitowania utworów muzycznych (od momentu otwarcia bram do zamknięcia) z 
pełnym poszanowaniem zasady życia społecznego, dobrych obyczajów oraz prawa 
autorskiego. Za konsekwencje prawne wynikające ze wszelkich niedopatrzeń w 
powyższym zakresie odpowiada bezpośrednio Klub. 

 
11. PZPN przynajmniej na 7 dni przed startem rozgrywek dostarczy wszystkim klubom 

uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo 1. Ligi kobiet komplet naszywek z logotypem 

rozgrywek na rękawek (50 sztuk) oraz tablicę centralną (banner) o wymiarach 12m x 1m. Koszt 

wykonania powyższych materiałów ponosi PZPN. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające ze 

zużycia materiałów lub zmian projektów pokrywają kluby.  



12. Kluby zobowiązane są do posługiwania się nazwą sponsora tytularnego przy określaniu nazwy 

rozgrywek tj. używania nazwy i poinformowania o jej wprowadzeniu innych podmiotów z którymi 

współpracują.  

13. W przypadku pozyskania dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi kobiet, 
kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów o Mistrzostwo 1. Ligi kobiet 
wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi kobiet wskazanymi przez PZPN jak 
również do ich ekspozycji przed meczem zgodnie z wytycznymi PZPN. 
 
14. PZPN nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy 
klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN. 
 
15. PZPN rekomenduje umieszczenie logotypu rozgrywek (o wymiarze nie mniejszym niż 2cm x 
2cm z zachowaniem pola ochronnego logotypu) na biletach i zaproszeniach na wszystkie mecze 
o Mistrzostwo 1. Ligi kobiet Przygotowane projekty należy wysłać na adres mailowy: 
marketing@pzpn.pl, celem weryfikacji i akceptacji. 
 
16. Kluby we własnym zakresie mogą umieścić na koszulkach naszywki z logotypem rozgrywek 
np. termo transferem, po akceptacji projektu koszulki przez uprawniony organ PZPN. 
Przygotowany projekt należy wysłać na adres mailowy: marketing@pzpn.pl. 
 
17. Księga znaku Rozgrywek 1. Ligi kobiet – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych 
rozgrywek jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby  
są zobowiązane do posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi 
Rozgrywek 1. Ligi kobiet określonymi w ww. Księdze znaku Rozgrywek 1. Ligi kobiet oraz 
wyłącznie na określonych w niej warunkach i zasadach. 
 
18. Kluby gospodarze są zobowiązani zapewnić możliwość udziału w meczach przedstawicielom 
Sponsorów, Partnerów i Kontrahentów PZPN (w szczególności dla osób odpowiedzialnych za 
statystyki meczowe, relacje foto oraz relacje wideo). Szczegółowe wytyczne wraz z danymi 
osobowymi zostaną przekazane Klubowi minimum 24h przed meczem. 
 
19. PZPN jest uprawniony do weryfikowania spełniania przez kluby obowiązków, o których mowa 
w niniejszym artykule, w szczególności poprzez Delegatów Meczowych PZPN. 
 
20. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 
 
21. Logotyp rozgrywek 1. Ligi kobiet 
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22. Umiejscowienie naszywki na koszulce 
 

 
 
23. Projekt banneru centralnego 12m x 1 m 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Załącznik nr 4 – Marketing i Prawa TV – 2. Liga kobiet  
 
1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu  
i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo 2. Ligi kobiet przysługują prawa komercyjne, w tym  
w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe 
dotyczące rozgrywek. PZPN i Kluby są współwłaścicielami praw telewizyjnych do rozgrywek,  
a dysponowanie tymi prawami odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN  
i klubami (reprezentowanymi przy tej czynności przez podmiot zarządzający rozgrywkami lub przez 
PZPN – na podstawie udzielonych przez kluby pełnomocnictw), a podmiotem nabywającym te 
prawa. 
 
2. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 
odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami. 
 
3. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej lub internetowej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu z 
meczów o Mistrzostwo 2. Ligi kobiet bez uzyskania zgody PZPN. Za zgodą PZPN Kluby mogą 
przeprowadzić transmisję internetową z meczu, który nie jest transmitowany przez podmiot 
upoważniony, jedynie za pośrednictwem własnych oficjalnych kanałów, np. na YouTube czy 
Facebook.  

 
4. W dowolnym momencie, PZPN przysługuje prawo do zmiany nazwy rozgrywek poprzez 
uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek, Partnera lub produktu przez nich 
wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo do uwzględnienia 
nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego w tekście 
Regulaminu. 
 
5. PZPN przysługuje prawo do: 

7) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek 
oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów 
oraz koszulek meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek 2. Ligi kobiet. 
Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-
wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane mediom, sponsorom i partnerom 
celem publikacji, 

8) wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek sponsorów 
fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek zawodniczek w stroju klubowym i 
trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych, 

9) wykorzystania 24 herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów 
gających w 2. Ligi kobiet, na wszelkich produktach oraz podczas działań 
sprzedażowych, marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w 
Polsce lub za granicą na rzecz 2. Ligi kobiet, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów 
rozgrywek, 

• łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska 
oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodniczek i trenerów wszystkich 
Klubów, 

• organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na 
którym odbywają się mecze 2. Ligi kobiet, przez PZPN oraz Sponsorów i 
Partnerów rozgrywek. 

 
6. Upoważnia się Departament Marketingu i Sponsoringu PZPN do opracowania wytycznych dot. 
uprawnień sponsorów Rozgrywek 2. Ligi kobiet, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów 
w zakresie praw marketingowych. 
 



7. Zawodniczki muszą mieć na koszulkach numery o wysokości 25-35 cm, wykonane w kolorze 
kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich prawidłową widoczność. Jeśli koszulka ma 
jednocześnie prezentować nazwisko zawodniczki, musi ono być zapisane alfabetem łacińskim i 
znajdować na tylnej części koszulki bezpośrednio nad numerem. Odstęp między numerem a 
nazwiskiem powinien wynosić 3,5 cm - 5 cm. Litery powinny mieć wielkość 5,5 cm. - 7,5 cm i być 
w takim samym kolorze, jak numer. 
 
8. W rozgrywkach o Mistrzostwo 2. Ligi kobiet obowiązuje identyfikacja wizualna której 
podstawowym elementem jest logotyp (punkt 21). 
 
9. W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do: 

• Umieszczenia tablicy centralnej 2. Ligi kobiet (banneru) o wymiarach 12m x 1m 
w pierwszym rzędzie reklam na wysokości linii środkowej boiska na czas 
rozgrywania meczów 2. Ligi kobiet 

• Umieszczenia naszywki z logotypem rozgrywek 2. Ligi kobiet na zewnętrznej 
części prawego rękawka koszulek meczowych zawodniczek, na powierzchni 
max. 64 cm2 np. pola 80 mm x 80 mm, etc., (zgodnie z punktem 22), 

 
10. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z 
meczów określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych 
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi kobiet, 
obowiązują następujące zasady: 

• wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN (w 
odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa 
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN); 

• nośniki reklamowe, ścianki do wywiadów na płycie boiska, koło środkowe boiska, 
bramę na wyjście oraz stojak na piłkę na mecze transmitowane przez nadawcę 
posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi kobiet dostarczy 
klubom oraz zainstaluje na stadionie PZPN lub podmiot przez niego wskazany, 

• ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz, 
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o 
Mistrzostwo 2. Ligi kobiet najpóźniej w dniu meczu na koszt PZPN; 

• w przypadku zainstalowania na stadionie systemu band LED/wideo PZPN 
udostępnienia 45 minut czasu dla sponsorów oraz partnerów Klubu. Klub jest 
zobowiązany na własny koszt przygotować i dostarczyć w określonym terminie spoty i 
formularz z podziałem minutowym na bandy LED/wideo, 

• Klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji przez 
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi kobiet, 
w tym zapewnić agregat prądotwórczy i Internet (o wskazanych przez takiego nadawcę 
lub PZPN parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje 
przedstawicielom takiego nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do 
rozłożenia tzw. koła środkowego boiska dostarczonego przez PZPN, 

• Kluby zobowiązane jest zapewnić możliwość realizacji działań marketingowych 
wynikających z umów z Sponsorami i Partnerami rozgrywek 2. Ligi kobiet, 

• Klub będący gospodarzem meczu transmitowanego w telewizji jest zobowiązany do 
emitowania utworów muzycznych (od momentu otwarcia bram do zamknięcia) z 
pełnym poszanowaniem zasady życia społecznego, dobrych obyczajów oraz prawa 
autorskiego. Za konsekwencje prawne wynikające ze wszelkich niedopatrzeń w 
powyższym zakresie odpowiada bezpośrednio Klub. 

 
11. PZPN przynajmniej na 7 dni przed startem rozgrywek dostarczy wszystkim klubom 

uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo 2. Ligi kobiet komplet naszywek z logotypem 

rozgrywek na rękawek (50 sztuk) oraz tablicę centralną (banner) o wymiarach 12m x 1m. Koszt 

wykonania powyższych materiałów ponosi PZPN. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające ze 

zużycia materiałów lub zmian projektów pokrywają kluby.  



12. Kluby zobowiązane są do posługiwania się nazwą sponsora tytularnego przy określaniu nazwy 

rozgrywek tj. używania nazwy i poinformowania o jej wprowadzeniu innych podmiotów z którymi 

współpracują.  

13. W przypadku pozyskania dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi kobiet, 
kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów o Mistrzostwo 2. Ligi kobiet 
wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi kobiet wskazanymi przez PZPN jak 
również do ich ekspozycji przed meczem zgodnie z wytycznymi PZPN. 
 
14. PZPN nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy 
klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN. 
 
15. PZPN rekomenduje umieszczenie logotypu rozgrywek (o wymiarze nie mniejszym niż 2cm x 
2cm z zachowaniem pola ochronnego logotypu) na biletach i zaproszeniach na wszystkie mecze 
o Mistrzostwo 2. Ligi kobiet Przygotowane projekty należy wysłać na adres mailowy: 
marketing@pzpn.pl, celem weryfikacji i akceptacji. 
 
16. Kluby we własnym zakresie mogą umieścić na koszulkach naszywki z logotypem rozgrywek 
np. termo transferem, po akceptacji projektu koszulki przez uprawniony organ PZPN. 
Przygotowany projekt należy wysłać na adres mailowy: marketing@pzpn.pl. 
 
17. Księga znaku Rozgrywek 2. Ligi kobiet – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych 
rozgrywek jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby  
są zobowiązane do posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi 
Rozgrywek 2. Ligi kobiet określonymi w ww. Księdze znaku Rozgrywek 2. Ligi kobiet oraz 
wyłącznie na określonych w niej warunkach i zasadach. 
 
18. Kluby gospodarze są zobowiązani zapewnić możliwość udziału w meczach przedstawicielom 
Sponsorów, Partnerów i Kontrahentów PZPN (w szczególności dla osób odpowiedzialnych za 
statystyki meczowe, relacje foto oraz relacje wideo). Szczegółowe wytyczne wraz z danymi 
osobowymi zostaną przekazane Klubowi minimum 24h przed meczem. 
 
19. PZPN jest uprawniony do weryfikowania spełniania przez kluby obowiązków, o których mowa 
w niniejszym artykule, w szczególności poprzez Delegatów Meczowych PZPN. 
 
20. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 
 
21. Logotyp rozgrywek 2. Ligi kobiet 
 
 

mailto:marketing@pzpn.pl


 
 
 
 
22. Umiejscowienie naszywki na koszulce 
 

 
 
23. Projekt banneru centralnego 12m x 1 m 
 
 

 
 
 
 



 
 

110 
Uchwała nr VIII/110  z dnia 3 sierpnia 2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany terminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 7) w zw. art. 33 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I.  Zmienia się termin  Walnego  Zgromadzenia Sprawozdawczego  Delegatów PZPN, ustalony 

Uchwałą Zarządu PZPN z dnia 19 kwietnia 2022 roku, nr V/60 i  zwołuje się Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawcze Delegatów PZPN na dzień 4 listopada 2022  roku (piątek) o godz.11:00  - w I 

terminie i o godz. 11:15 – w II terminie. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 

 
 

111 
Uchwała nr VIII/111 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie odwołania  trenerów Reprezentacji Młodzieżowych Polski 
  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 
I.Działając na wniosek Dyrektora Sportowego PZPN niniejszym odwołuje się: 
 

1. Pana Macieja Stolarczyka z funkcji I Trenera Reprezentacji Młodzieżowej Polski U-21. 
2. Pana Marcina Brosza z funkcji I Trenera Reprezentacji Młodzieżowej Polski U-18. 
3. Pana Dariusza Gęsiora z funkcji I Trenera Reprezentacji Młodzieżowej Polski U-17. 
4. Pana Marcina Włodarskiego  z funkcji I Trenera Reprezentacji Młodzieżowej Polski U-16. 
5. Pana Rafała Lasockiego  z funkcji I Trenera Reprezentacji Młodzieżowej Polski U-15. 

 
 
II.  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                       

           Prezes PZPN Cezary Kulesza                                 

 
  



 
112 

Uchwała nr VIII/112 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 w sprawie powołania trenerów Reprezentacji Młodzieżowych Polski 

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

 
I.Działając na wniosek Dyrektora Sportowego PZPN niniejszym powołuje się: 
 

1. Pana Michała Probierza na funkcję I Trenera Reprezentacji Młodzieżowej Polski U-21. 
2. Pana Marcina Brosza na funkcję I Trenera Reprezentacji Młodzieżowej Polski U-19. 
3. Pana Wojciecha Kobeszko na funkcję I Trenera Reprezentacji Młodzieżowej Polski U-18. 
4. Pana Marcina Włodarskiego  na funkcję  Trenera Reprezentacji Młodzieżowej Polski U-17. 
5. Pana Rafała Lasockiego  na funkcję I Trenera Reprezentacji Młodzieżowej Polski U-16. 
6. Pana Dariusza Gęsiora  na funkcję I Trenera Reprezentacji Młodzieżowej Polski U-15. 

 
 

 
 
II.  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                       

           Prezes PZPN Cezary Kulesza                                 

 
  



113 
Uchwała nr VIII/113 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie uzupełnienia listy sędziów, sędziów asystentów i obserwatorów szczebla 
centralnego, sędziów Futsalu oraz sędzi i sędzi asystentek szczebla centralnego w sezonie 
2022/2023 zatwierdzonej Uchwałą nr 19/2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 

Piłki Nożnej z dnia 4 lipca 2022 roku oraz zatwierdzenia listy obserwatorów Futsalu, 
sędziów Beach Soccer i obserwatora Beach Soccer w sezonie 2022/2023 

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

I. Zatwierdza się nw. sędziów szczebla TopAmator C, sędziego asystenta II grupy, sędzie 
szczebla centralnego, sędzie asystentki szczebla centralnego, obserwatorki szczebla 
centralnego, obserwatorów Futsalu, sędziów Beach Soccer oraz obserwatora Beach Soccer: 
 

 SĘDZIOWIE TOP-AMATOR C 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Burliga Przemysław Śląski Katowice 

2. Chojnacki Piotr Mazowiecki Warszawa 

3. Dobrzyński Łukasz Warmińsko-Mazurski Morąg 

4. Erenc Szymon Wielkopolski Wronki 

5. Kujawski Mikołaj Łódzki Łódź 

6. Kwapisiewicz Adam Pomorski Gdańsk 

7. Maj Karol Świętokrzyski Pińczów 

8. Marczuk Adam Kujawsko-Pomorski Złotoria 

9. Mastaj Mateusz Podkarpacki Rzeszów 

10. Robert Krzysztof Dolnośląski Borzygniew 

11. Rutkowski Jakub Podlaski Ignatki 

12. Rutkowski Szymon Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

14. Wąsiak Mateusz Opolski Opole 

14. Węgrzyk Maciej Śląski Rybnik 

    

 SĘDZIOWIE ASYSTENCI II GRUPY 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Brieger Rafał Pomorski Wejherowo 

    

 SĘDZIE SZCZEBLA CENTRALNEGO 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Bargiel Aneta Dolnośląski Piotrkowiczki 

2. Bartman Justyna Mazowiecki Warszawa 

3. Cielepak Agnieszka Kujawsko-Pomorski Serock 

4. Dembowska Małgorzata Mazowiecki Ciechanów 

5. Kicuń Karolina Zachodniopomorski Szczecin 

6. Klimek Aneta Opolski Opole 

7. Miniak Małgorzata Śląski Kalej 

8. Misewicz Katarzyna Mazowiecki Piastów 



9. Nazar Joanna Łódzki Łódź 

10. Smycz Magdalena Podkarpacki Wola Zarczycka 

11. Wawrzyniak Natalia Śląski Mstów 

12. Zagórska Daria Łódzki Łódź 

    

    

    

 SĘDZIE ASYSTENTKI S.C.   

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Anioł Paulina Dolnośląski Głogów 

2. Banasiak Anna Mazowiecki Warszawa 

3. Bortkiewicz Izabela Dolnośląski Trzebnica 

4. Burakowska Justyna Podkarpacki Trzciana 

5. Bysko Kamila Śląski Juszczyna 

6. Dębska Dominika Mazowiecki Warszawa 

7. Dorszewska Weronika Kujawsko-Pomorski Kołaczkowo 

8. Dziubak Klaudia Zachodniopomorski Pękanino 

9. Foryt Zuzanna Podkarpacki Żołynia 

10. Garbocz Paulina Śląski Zbytków 

11. Grabiec Sara Podkarpacki Dębica 

12. Guzdek Zuzanna Śląski Zaborze 

13. Jakubiec Agnieszka Śląski Bielsko-Biała 

14. Kędzierska Marta Dolnośląski Stara Góra 

15. Kikowska Julia Łódzki Sieradz 

16. Lose Małgorzata Śląski Kończyce Małe 

17. Ławniczak Paulina Śląski Racibórz 

18. Majzner Pamela Łódzki Zgierz 

19. Mrozek Barbara Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

20. Oracz Katarzyna Małopolski Miłkowa 

21. Ostrowska Konstancja Wielkopolski Rogoźno 

22. Owczarek Kinga Śląski Częstochowa 

23. Prus Barbara Lubelski Podhorce Kolonia 

24. Radojewska Magdalena Kujawsko-Pomorski Mogilno 

25. Rosak Dominika Śląski Bytom 

26. Sałata Sandra Wielkopolski Konin 

27. Sapela Laura Łódzki Łódź 

28. Siekierska Izabela Dolnośląski Szprotawa 

29. Skubiak Zofia Zachodniopomorski Szczecin 

30. Slisewska Kinga Pomorski Starogard Gdański 

31. Stańczak Katarzyna Zachodniopomorski Swochowo 

32. Szymanowska Anita Zachodniopomorski Raduń 

33. Trzeciak Karolina Podlaski Goniądz 

34. Urszulak Sylwia Dolnośląski Chojnów 

35. Wojtachnio Weronika Lubelski Zagórze 

36. Złotek Wiktoria Kujawsko-Pomorski Motycze Poduchowne 



    

 OBSERWATORKI SZCZEBLA CENTRALNEGO 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Seniuk-Mikulska Kinga Lubelski Lublin 

2. Wnuk Emilia Mazowiecki Marki 

3. Zając Anna Mazowiecki Radom 

    

 OBSERWATORZY FUTSAL 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Bąk Henryk Śląski Zabrze 

2. Behmke Bartłomiej Pomorski Gdynia 

3. Bernaś Krzysztof Śląski Sosnowiec 

4. Chajdecki Tomasz Małopolski Kraków 

5. Chrzanowski Paweł Podlaski Białystok 

6. Cukiert Zbigniew Wielkopolski Poznań 

7. Czernachowski Marek Śląski Tarnowskie Góry 

8. Dębowski Seweryn Łódzki Koluszki 

9. Górecki Mirosław Śląski Ruda Śląska 

10. Grabowski Robert Dolnośląski Wałbrzych 

11. Krupa Mariusz Małopolski Bochnia 

12. Leyk Janusz Pomorski Gdańsk 

13. Miś Piotr Śląski Jaworzno 

14. Muszyński Marcin Łódzki Pabianice 

15. Okoń Aleksander Pomorski Nowy Dwór Gdański 

16. Podjacki Mariusz Pomorski Gdańsk 

17. Podlecki Robert Lubelski Lublin 

18. Przytuła Rafał Łódzki Stary Adamów 

19. Reśliński Arkadiusz Wielkopolski Dobrzyca Sośnica 

20. Sarosiek Przemysław Podlaski Białystok 

21. Smolarek Dariusz Wielkopolski Kalisz 

22. Stawicki Sebastian Łódzki Łódź 

23. Waskowski Jacek Wielkopolski Poznań 

24. Witkowski Andrzej Pomorski Rumia 

25. Wołowski Marcin Kujawsko-Pomorski Toruń 

26. Złotnicki Dariusz Wielkopolski Szamotuły 

    

 

 
 
 
SĘDZIOWIE BEACH SOCCER 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Bohonos Dariusz Pomorski Gdańsk 

2. Chlebowski Cezary Śląski Będzin 



3. Chrzanowski Mariusz Podlaski Białystok 

4. Cichecki Waldemar Zachodniopomorski Kliniska 

5. Damps Kinga Pomorski Luzino 

6. Domżalski Mariusz Kujawsko-Pomorski Inowrocław 

7. Gębka Angelika Śląski Sosnowiec 

8. Jankowski Przemysław Łódzki Łódź 

9. Knopek Marcin Śląski Katowice 

10. Konieczny Mateusz Śląski Kobiór 

11. Kosiedowski Kryspin Pomorski Gdańsk 

12. Kułak Maciej Zachodniopomorski Szczecin 

13. Kwapisiewicz Adam Pomorski Gdańsk 

14. Leyk Janusz Pomorski Gdańsk 

15. Martyniuk Maciej Wielkopolski Poznań 

16. Matczak Patrycja  Mazowiecki Warszawa 

17. Misiewicz Katarzyna Mazowiecki Piastów 

18. Mital Artur Mazowiecki Mława 

19. Musiał Krzysztof Łódzki Łódź 

20. Nowicki Patryk Zachodniopomorski Stargard 

21. Nowicki Tomasz Wielkopolski Szamotuły 

22. Ostrowski Łukasz Zachodniopomorski Szczecin 

23. Patla Mateusz Śląski Jastrzębie-Zdrój 

24. Pawlak Wojciech Łódzki Zgierz 

25. Pondo Joanna Zachodniopomorski Koszalin 

26. Stańczak Katarzyna Zachodniopomorski Szczecin 

27. Stępniak Mateusz Pomorski Gdańsk 

28. Szymczyk Piotr Łódzki Zgierz 

29. Walkowski Michał Pomorski Malbork 

30. Węsierska Anna Pomorski Turze 

31. Winiarczyk Tomasz Zachodniopomorski Szczecin 

32. Wyderkiewicz Dominik Łódzki Zgierz 

    

 OBSERWATOR BEACH SOCCER 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Broński Jerzy Zachodniopomorski Stargard 

 
 

 

 

 
    

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Prezes PZPN Cezary Kulesza                                 

 

  



Tj. 
 

 SĘDZIOWIE ZAWODOWI  

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Frankowski Bartosz Kujawsko-Pomorski Toruń 

2. Jakubik Krzysztof Mazowiecki Siedlce 

3. Lasyk Piotr Śląski Bytom 

4. Marciniak Szymon Mazowiecki Płock 

5. Musiał Tomasz Małopolski Kraków 

6. Raczkowski Paweł Mazowiecki Warszawa 

7. Stefański Daniel Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

8. Sylwestrzak Damian Dolnośląski Wrocław 

9. Kwiatkowski Tomasz Mazowiecki Warszawa 

10. Przybył Jarosław Opolski Kluczbork 

    

 SĘDZIOWIE ASYSTENCI ZAWODOWI  

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Boniek Marcin Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

2. Borkowski Marcin Lubelski Niedrzwica Duża 

3. Golis Dawid Łódzki Skierniewice 

4. Listkiewicz Tomasz Mazowiecki Warszawa 

5. Mucha Sebastian Małopolski Kraków 

6. Myrmus Krzysztof Śląski Skoczów 

7. Obukowicz Michał Mazowiecki Warszawa 

8. Siejka Radosław Łódzki Łódź 

9. Sokolnicki Paweł Mazowiecki Płock 

10. Winkler Jakub Kujawsko-Pomorski Toruń 

11. Wójcik Arkadiusz Kamil Mazowiecki Warszawa 

    

 SĘDZIOWIE TOP-AMATOR A 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Arys Karol Zachodniopomorski Szczecin 

2. Dobrynin Zbigniew Łódzki Łódź 

3. Gryckiewicz Patryk Kujawsko-Pomorski Toruń 

4. Jarzębak Sebastian Śląski Piekary Śląskie 

5. Karski Łukasz Pomorski Słupsk 

6. Kawałko Grzegorz Warmińsko-Mazurski Wyszowate 

7. Kochanek Marcin Opolski Opole 

8. Kos Damian Pomorski Wejherowo 

9. Krasny Sebastian Małopolski Kraków 

10. Kuźma Łukasz Podlaski Białystok 

11. Lewandowski Leszek Śląski Zabrze 

12. Malec Paweł Łódzki Łódź 



13. Małyszek Jacek Lubelski Lublin 

14. Marciniak Tomasz Mazowiecki Płock 

15. Myć Wojciech Lubelski Włodawa 

16. Opaliński Marek Dolnośląski Lubin 

17. Pskit Paweł Łódzki Zgierz 

18. Rasmus Sylwester Kujawsko-Pomorski Chełmno 

19. Sulikowski Dominik Pomorski Gdańsk 

20. Szczech Łukasz Mazowiecki Kobyłka 

21. Szczerbowicz Marcin Warmińsko-Mazurski Olsztyn 

22. Trochimiuk Radosław Mazowiecki Przasnysz 

23. Urban Piotr Mazowiecki Warszawa 

24. Wajda Tomasz Śląski Żywiec 

25. Złotnicki Mateusz Lubelski Lublin 

    

 SĘDZIOWIE TOP-AMATOR B 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Aluszyk Artur Zachodniopomorski Barlinek 

2. Aluszyk Konrad Kujawsko-Pomorski Toruń 

3. Dziopak Paweł Śląski Tychy 

4. Gawęcki Damian Świętokrzyski Kielce 

5. Gąsiorowski Konrad Lubelski Biała Podlaska 

6. Horożaniecki Paweł Lubuski Żary 

7. Idzik Piotr Wielkopolski Poznań 

8. Iwanowicz Karol Lubelski Lublin 

9. Jenda Mateusz Mazowiecki Warszawa 

10. Kaliszewski Filip Pomorski Gdańsk 

11. Kiełczewski Konrad Podlaski Białystok 

12. Kozieł Aleksander Świętokrzyski Kielce 

13. Krumplewski Damian Warmińsko-Mazurski Mrągowo 

14. Lizak Szymon Wielkopolski Poznań 

15. Łężny Szymon Opolski Kluczbork 

16. Marciniak Robert Małopolski Kraków 

17. Myszka Mariusz Podkarpacki Stalowa Wola 

18. Ostrowski Łukasz Zachodniopomorski Szczecin 

19. Paszkiewicz Kornel Dolnośląski Kąty Wrocławskie 

20. Pazdecki Piotr Zachodniopomorski Koszalin 

21. Pelka Maciej Wielkopolski Poznań 

22. Piszczelok Mateusz Śląski Katowice 

23. Rokosz Rafał Śląski Siemianowice Śląskie 

24. Różycki Albert Łódzki Łódź 

25. Rzucidło Piotr Mazowiecki Warszawa 

26. Szypuła Piotr Śląski Bielsko-Biała 

27. Tarnowski Sebastian Dolnośląski Wrocław 

    

    



SĘDZIOWIE TOP-AMATOR C 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1.  Adamska Anna Świętokrzyski Skarżysko-Kamienna 

2.  Bielawski Marcin Śląski Mysłowice 

3.  Bielawski Mateusz Śląski Katowice 

4.  Bieszke Mateusz Pomorski Gdynia 

5.  Bobrek Michał Małopolski Kraków 

6.  Borowiak Aleksander Wielkopolski Poznań 

7.  Buda Łukasz Pomorski Gdańsk 

8.  Burliga Przemysław Śląski Katowice 

9.  Chmielewski Kamil Mazowiecki Nowy Dwór Mazowiecki 

10.  Chojnacki Piotr Mazowiecki Warszawa 

11.  Chrząstek Norbert Mazowiecki Radom 

12.  Czerwień Mateusz Małopolski Kraków 

13.  Deptuła Dawid Podlaski Ignatki 

14.  Dmuch Jakub Dolnośląski Trzebnica 

15.  Dobrzyński Łukasz Warmińsko-Mazurski Morąg 

16.  Dudek Maciej Lubuski Żagań 

17.  Erenc Szymon Wielkopolski Wronki 

18.  Ficiński Michał Śląski Sosnowiec 

19.  Gawron Gerard  Podkarpacki Mielec 

20.  Gawroński Konrad Łódzki Łódź 

21.  Godek Sebastian  Podkarpacki Górno 

22.  Goriwoda Mariusz Śląski Gliwice 

23.  Gwiazda Paweł Mazowiecki Łyse 

24.  Habuda Maciej Dolnośląski Wrocław 

25.  Jabłoński Grzegorz Małopolski Kraków 

26.  Jamka Adam Świętokrzyski Kielce 

27.  Jemielity Radosław Podlaski Łomża 

28.  Kapela Krzysztof Warmińsko-Mazurski Orneta 

29.  Kasprzyk Radosław Dolnośląski Wrocław 

30.  Kendzia Kacper Wielkopolski Rawicz 

31.  Kobędza Karol Kujawsko-Pomorski Toruń 

32.  Krasnopolski Kamil Łódzki Łódź 

33.  Kruczyński Daniel Śląski Żywiec 

34.  Kujawski Mikołaj Łódzki Łódź 

35.  Kukla Paweł Małopolski Kraków 

36.  Kuraszkiewicz Dawid Lubuski Gorzów Wielkopolski 

37.  Kuropatwa Maciej Śląski Ruda Śląska 

38.  Kwapisiewicz Adam Pomorski Gdańsk 

39.  Kwiecień Daniel Zachodniopomorski Szczecin 

40.  Lanckowski Maciej Kujawsko-Pomorski Toruń 

41.  Maćko Mariusz Lubuski Jasień 

42.  Maćkowiak Paweł Zachodniopomorski Szczecin 

43.  Maj Karol Świętokrzyski Pińczów 



44.  Maj Mateusz Dolnośląski Trzebnica 

45.  Majkowski Tomasz Łódzki Zduńska Wola 

46.  Marcinkowski Marek Pomorski Malbork 

47.  Marcinkowski Piotr Mazowiecki Warszawa 

48.  Marczuk Adam Kujawsko-Pomorski Złotoria 

49.  Mastaj Mateusz Podkarpacki Rzeszów 

50.  Matyszczak Dawid Opolski Kluczbork 

51.  Mielczarek Przemysław Opolski Gotartów 

52.  Mikulski Michał Lubelski Lublin 

53.  Owsiany Bartosz Opolski Opole 

54.  Pakuszewski Sebastian Pomorski Gdańsk 

55.  Pałetko Bartosz Małopolski Kraków 

56.  Paszczyk Filip Dolnośląski Kłodzko 

57.  Patla Mateusz Śląski Jastrzębie-Zdrój 

58.  Pawlak Eliasz Wielkopolski Śrem 

59.  Płókarz Wojciech Pomorski Gdańsk 

60.  Popławski Jakub Zachodniopomorski Rosnowo 

61.  Pych Jakub Podkarpacki Czarna 

62.  Robert Krzysztof Dolnośląski Borzygniew 

63.  Rutkowski Jakub Podlaski Ignatki 

64.  Rutkowski Szymon Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

65.  Sekuterski Adam Łódzki Łódź 

66.  Sitkowski Paweł Lubelski Kąkolewnica 

67.  Smaczny Sławomir Śląski Bytom 

68.  Socha Waldemar Dolnośląski Bolesławiec 

69.  Sokołowski Marcin Mazowiecki Mińsk Mazowiecki 

70.  Sowada Łukasz Opolski Opole 

71.  Stenzinger Krystian Lubuski Żagań 

72.  Szczołko Kamil Lubelski Lublin 

73.  Szczołko Łukasz Lubelski Lublin 

74.  Szczytniewski Damian Mazowiecki Płock 

75.  Szrek Marcin Świętokrzyski Kielce 

76.  Szuta Paweł Wielkopolski Czarnków 

77.  Szydełko Rafał Podkarpacki Błędowa 

78.  Szymanowski Arkadiusz Warmińsko-Mazurski Bemowo Piskie 

79.  Świerczek Patryk Małopolski Brzesko 

80.  Tatarzyński Tomasz Małopolski Kraków 

81.  Ulatowski Krzysztof Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

82.  Wasil Michał Lubelski Lublin 

83.  Wąsiak Mateusz Opolski Opole 

84.  Węgrzyk Maciej Śląski Rybnik 

85.  Wiśniewski Dawid Warmińsko-Mazurski Olsztyn 

86.  Wiśniewski Piotr Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

87.  Wiśniowski Sebastian Małopolski Tarnów 

88.  Wójcik Karol Mazowiecki Mińsk Mazowiecki 

89.  Wrzeszczyński Paweł Wielkopolski Kalisz 



90.  Zator Kamil Opolski Kluczbork 

91.  Zywert Bartłomiej Wielkopolski Konin 

92.  Żmijewski Kamil Warmińsko-Mazurski Elbląg 

    

 SĘDZIOWIE ASYSTENCI I GRUPY 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Arys Marek Zachodniopomorski Szczecin 

2. Baranowska Paulina Kujawsko-Pomorski Chełmno 

3. Bohonos Dariusz Pomorski Gdańsk 

4. Ciepły Marcin Małopolski Kraków 

5. Gajda Michał Łódzki Zgierz 

6. Heinig Bartosz Pomorski Gdańsk 

7. Karasewicz Adam Dolnośląski Wrocław 

8. Kaszyński Bartosz Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

9. Kowalewski Sławomir Śląski Bielsko-Biała 

10. Kupsik Adam Wielkopolski Poznań 

11. Lekki Bartłomiej Śląski Zabrze 

12. Lisowski Marcin Mazowiecki Warszawa 

13. Nejman Krzysztof Mazowiecki Płock 

14. Niemirowski Tomasz Mazowiecki Warszawa 

15. Pierściński Michał Mazowiecki Warszawa 

16. Podbielski Piotr Podlaski Białystok 

17. Rokosz Damian Śląski Będzin 

18. Rosa Bolesław Mazowiecki Warszawa 

19. Sierant Filip Mazowiecki Warszawa 

20. Sobczak Michał Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

21. Ślusarski Jakub Małopolski Kraków 

22. Wójs Katarzyna Podkarpacki Stalowa Wola 

23. Zbytniewski Andrzej Lubelski Lublin 

    

 SĘDZIOWIE ASYSTENCI II GRUPY 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Adamski Marcin Podlaski Białystok 

2. Babiarz Jacek Opolski Kluczbork 

3. Bałut Paweł Podkarpacki Czarna 

4. Bielanin Marek Zachodniopomorski Gryfino 

5. Borkowski Mariusz Wielkopolski Poznań 

6. Brieger Rafał Pomorski Wejherowo 

7. Cebulski Maciej Wielkopolski Poznań 

8. Czerwiński Marcin Lubuski Kłodawa 

9. Gogolewski Michał Lubuski Gorzów Wielkopolski 

10. Golonka Przemysław Lubelski Lublin 

11. Hankiewicz Marcin Łódzki Łódź 

12. Hnatkiewicz Michał Dolnośląski Wrocław 



13. Jakowenko Marcin Śląski Bielsko-Biała 

14. Janawa Marcin Zachodniopomorski Szczecin 

15. Jankowski Jakub Łódzki Łódź 

16. Kosarzecki Maciej Opolski Opole 

17. Kostrzewa Mikołaj Lubelski Lublin 

18. Majewski Maciej Łódzki Łódź 

19. Mikołajewski Jarosław Małopolski Kraków 

20. Mucha Krystian Warmińsko-Mazurski Olsztyn 

21. Nitka Dawid Pomorski Gdańsk 

22. Olejarczyk Grzegorz Świętokrzyski Kielce 

23. Sadowski Damian Warmińsko-Mazurski Elbląg 

24. Sadowski Marcin Kujawsko-Pomorski Toruń 

25. Siercha Łukasz Łódzki Łódź 

26. Sikora Łukasz Podlaski Kolno 

27. Smyk Paweł Lubelski Łuków 

28. Sobiło Łukasz Dolnośląski Polkowice 

29. Stępień Krzysztof Dolnośląski Wrocław 

30. Szczotka Sebastian Śląski Żywiec 

31. Szczurek Wojciech Śląski Bielsko-Biała 

32. Szkutnik Jakub Dolnośląski Wrocław 

33. Szubielski Piotr Łódzki Łódź 

34. Szymanek Zbigniew Śląski Chorzów 

35. Tomaszuk Bartosz Podlaski Białystok 

36. Wąsik Radosław Lubelski Lublin 

37. Wątroba Wiktor Zachodniopomorski Koszalin 

38. Wiejowski Daniel Śląski Gliwice 

39. Witoń Marek Podkarpacki Tarnobrzeg 

40. Wójcik Jakub Mazowiecki Warszawa 

41. Wrona Dominik Świętokrzyski Kielce 

42. Zakrzewski Artur Pomorski Gdańsk 

43. Zalewski Jakub Dolnośląski Wrocław 

    

OBSERWATORZY SZCZEBLA CENTRALNEGO - 1 GRUPA (EKSTRAKLASA ORAZ I LIGA) 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Borucki Dariusz Pomorski Wejherowo 

2. Brodecki Piotr Łódzki Łódź 

3. Daszkiewicz Maciej Kujawsko-Pomorski Maksymilianowo 

4. Gawron Leszek Podkarpacki Mielec 

5. Gil Paweł Lubelski Lublin 

6. Górecki Mirosław Śląski Ruda Śląska 

7. Kowalski Mariusz Dolnośląski Wrocław  

8. Kozieł Dariusz Mazowiecki Warszawa 

9. Kozłowski Andrzej Wielkopolski Poznań 

10. Lewandowski Remigiusz Wielkopolski Poznań 

11. Liana Marcin Kujawsko-Pomorski Cerekwica 



12. Lis Marcin Śląski Ruda Śląska 

13. Lyczmański Adam Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

14. Małek Robert Śląski Zabrze 

15. Mikulski Tomasz Lubelski Lublin 

16. Płoski Tomasz   Warmińsko-Mazurski Elbląg  

17. Przesmycki Zbigniew Łódzki Justynów 

18. Przybyłowski Piotr Wielkopolski Poznań 

19. Radkiewicz Tomasz Łódzki Łódź 

20. Rusek Tomasz Śląski Chorzów 

21. Szulc Marcin Mazowiecki Warszawa 

22. Tenczyński Piotr Mazowiecki Warszawa 

23. Walczyński Jacek Lubelski Lublin 

24. Wierzbowska Katarzyna Pomorski Straszyn 

25. Wierzbowski Maciej Pomorski Straszyn 

26. Wojno Tomasz Podlaski Białystok 

27. Zając Michał Śląski Sosnowiec 

28. Złotek Mariusz Podkarpacki Motycze Poduchowne 

    

    

    

    

 OBSERWATORZY SZCZEBLA CENTRALNEGO - 2 GRUPA (II LIGA) 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Bilmin Marek Podlaski Zaścianki 

2. Brańka Marek  Małopolski Stanisław Dolny 

3. Brożek Stanisław Małopolski Łabowa 

4. Chudy Andrzej Śląski Zabrze 

5. Czajkowski Zbigniew  Warmińsko-Mazurski Olsztyn 

6. Dykiert Piotr Zachodniopomorski Szczecin 

7. Gędłek Bartłomiej Śląski Jaworzno 

8. Góreczny Tomasz Pomorski Gdynia 

9. Gudyn Jacek Mazowiecki Warszawa 

10. Jankiewicz Przemysław Dolnośląski Wałbrzych 

11. Kołodziejski Andrzej Mazowiecki Warszawa 

12. Kotlarz Marek Dolnośląski Radwanice 

13. Krawiec Krzysztof Dolnośląski Lubań 

14. Królikowski Dariusz Zachodniopomorski Bezrzecze 

15. Krztoń Wojciech  Warmińsko-Mazurski Olsztyn 

16. Łapka Jarosław Świętokrzyski  Bodzentyn 

17. Maciejewski Daniel Mazowiecki Pionki 

18. Mazuro Karol Warmińsko-Mazurski Olsztyn 

19. Mądrzak Artur Mazowiecki Warszawa 

20. Musialik Piotr Małopolski Zielonki 

21. Muszyński Marcin Łódzki Pabianice 

22. Picz Damian Opolski Opole 



23. Płoskonka Paweł Małopolski Tarnów 

24. Przystał Arkadiusz Opolski Nysa 

25. Purcelewski Kazimierz Kujawsko-Pomorski Pigża 

26. Robak Filip Świętokrzyski  Kielce 

27. Słupiński Marcin Łódzki Pajęczno 

28. Stawicki Sebastian Łódzki Łódź 

29. Stęchły Grzegorz Podkarpacki Jarosław 

30. Szumigaj Mariusz Lubelski Lublin 

31. Tomas Dariusz Podkarpacki Jarosław 

32. Tuszer Sylwester Pomorski Gdańsk 

33. Ubożak Szymon Świętokrzyski  Kielce 

34. Wójcik Cezary Lubelski Łęczna 

35. Zych Zbigniew Lubelski Lublin 

    

 OBSERWATORZY SZCZEBLA CENTRALNEGO - 3 GRUPA 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Banasiak Piotr Łódzki Łódź 

2. Bartos Włodzimierz Łódzki Łódź 

3. Bąk Marcin Świętokrzyski Tumlin-Wykień 

4. Bobkiewicz Antoni Dolnośląski Głogów 

5. Boratyński Jarosław Pomorski Bruskowo Wielkie 

6. Brzozowski Maciej Zachodniopomorski Szczecin 

7. Czajkowski Tomasz Mazowiecki Warszawa 

8. Czyżak Tomasz Zachodniopomorski Stargard 

9. Dłubała Marek Dolnośląski Szklary Górne 

10. Frejowski Aleksander Śląski Tychy 

11. Garwicki Tomasz Mazowiecki Witonia 

12. Górnik Bogusław Małopolski Bukowina Tatrzańska 

13. Grajkowski Tomasz Wielkopolski Mnichowo 

14. Grobelny Wiesław Śląski Wodzisław Śląski 

15. Guzik Marek Podkarpacki Krosno 

16. Jarguz Paweł Podlaski Mikołajki 

17. Jenda Krzysztof Mazowiecki Siedlce 

18. Karczewski Andrzej Kujawsko-Pomorski Włocławek 

19. Karkut Marek Mazowiecki Sulejówek 

20. Kieszkowski Michał Łódzki Sulejów 

21. Kita Tomasz Małopolski Jadowniki 

22. Klecza Jarosław Opolski Nysa 

23. Konopka Edward Śląski Żernica 

24. Kostkiewicz Paweł Małopolski Kraków 

25. Kostoń Ryszard Śląski Sosnowiec 

26. Kownacki Dariusz Mazowiecki Ciechanów 

27. Koźmic Władysław Podkarpacki Kolbuszowa 

28. Kroll Dagobert Opolski Głogówek 

29. Krzemiński Paweł Małopolski Tarnów 



30. Kuczkowski Mariusz Pomorski Zblewo 

31. Kwiatosz Mirosław Lubelski Lublin 

32. Leja Marek Podkarpacki Jarosław 

33. Lis Jacek Śląski Ruda Śląski 

34. Łaszkiewicz Arkadiusz Lubelski Zamość 

35. Łęgosz Dariusz Kujawsko-Pomorski Lipno 

36. Łęgosz Piotr Kujawsko-Pomorski Toruń 

37. Martowicz Tomasz Dolnośląski Wrocław 

38. Matyniak Dawid Wielkopolski Zakrzewo 

39. Mazur Józef Śląski Jastrzębie-Zdrój 

40. Mądzik Maciej Świętokrzyski Kielce 

41. Michalak Robert  Warmińsko-Mazurski Szczytno 

42. Mordaka Radosław Pomorski Gdynia 

43. Nowak Jarosław Lubuski Gorzów Wielkopolski 

44. Ocieczek Mariusz Małopolski Kraków 

45. Okaj Ryszard Opolski Kuniów 

46. Okurowski Tomasz Podlaski Białystok 

47. Pawilcz Wojciech Podlaski Białystok 

48. Pipczyński Sławomir Mazowiecki Radom 

49. Podlecki Robert Lubelski Lublin 

50. Przytuła Rafał Łódzki Stary Adamów 

51. Reśliński Arkadiusz Wielkopolski Sośnica 

52. Rożen Jan Lubelski Chełm 

53. Sawa Wojciech Lubelski Dorohusk 

54. Stańczak Robert  Warmińsko-Mazurski Olsztyn 

55. Strzelczyk Marek Podkarpacki Nowa Dęba 

56. Superczyński Tomasz Dolnośląski Wrocław 

57. Szerszeń Marek Pomorski Gdańsk 

58. Śledź Mariusz Lubelski Biała Podlaska 

59. Śmietanka Łukasz Mazowiecki Pionki 

60. Tokarska Karolina Zachodniopomorski Opole 

61. Urban Andrzej Lubuski Lubań 

62. Urbański Andrzej Dolnośląski Kłodzko 

63. Wanjas Michał Wielkopolski Konin 

64. Warkoczyński Janusz Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

65. Wądołowski Przemysław Pomorski Nowa Wieś Malborska 

66. Wiśniewski Artur  Warmińsko-Mazurski Olsztyn 

67. Wysocki Paweł Mazowiecki Warszawa 

68. Zalesiak Marek Śląski Zawiercie 

69. Zieliński Marcin Wielkopolski Chodzież 

70. Zieliński Tomasz Wielkopolski Konin 

71. Zwierzchowski Andrzej Podkarpacki Głogów Małopolski 

72. Żyłka Marcin  Warmińsko-Mazurski Dąbrówno 

    

 

 
 



SĘDZIOWIE FUTSAL EKSTRAKLASY 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Cipiński Dominik Łódzki Skierniewice 

2. Frąk Tomasz Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski 

3. Gawle Jan Podkarpacki Dębica 

4. Grabowski Damian Dolnośląski Wałbrzych 

5. Grzębowski Kamil Pomorski Chojnice 

6. Gutowski Marcin Łódzki Łódź 

7. Gwiazda Paweł Mazowiecki Łyse 

8. Jaruchiewicz Damian Śląski Knurów 

9. Kondrak Tomasz Świętokrzyski Kielce 

10. Miśta Marcin Śląski Zawiercie 

11. Mital Artur Mazowiecki Mława 

12. Potępa Michał Podkarpacki Kolbuszowa 

13. Steczko Sławomir Małopolski Kraków 

14. Szczołko Kamil Lubelski Lublin 

15. Tokarewicz Paweł Podlaski Białystok 

16. Wiercioch Grzegorz  Opolski Knurów 

17. Żurawski Michał  Pomorski Gdynia 

    

 SĘDZIOWIE FUTSAL TOP A 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Adamonis Jewgienij Pomorski Gdańsk 

2. Bors Mariusz  Mazowiecki Warszawa 

3. Chrzanowski Mariusz  Podlaski Białystok 

4. Cienki Szymon  Mazowiecki Warszawa 

5. Cieślok Dawid Śląski Ruda Śląska 

6. Colak Murat  Małopolski Kraków 

7. Czudzinowicz Monika  Podlaski Białystok 

8. Dorn Damian  Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

9. Dorocki Adrian  Dolnośląski Wałbrzych 

10. Dulański Kamil  Małopolski Chabówka 

11. Jagodziński Maciej Wielkopolski Kazimierz Biskupi 

12. Koloczek Piotr  Śląski Zabrze 

13. Konieczny Dawid Śląski Pszczyna 

14. Kwaśny Sebastian Dolnośląski Legnica 

15. Malinowski Krzysztof  Wielkopolski Piła 

16. Marcinkowski Marek Pomorski Malbork 

17. Michniewicz Szymon Łódzki Łódź 

18. Netkowska Katarzyna Śląski Piekary Śląskie 

19. Orliński Jakub  Dolnośląski Wrocław 

20. Przytuła Szymon Łódzki Stary Adamów 

21. Sobinek Adam Zachodniopomorski Gryfice 

22. Struski Kamil  Dolnośląski Żórawina 



23. Szczołko Łukasz Lubelski Lublin 

24. Szymczyk Łukasz  Małopolski Kraków 

25. Śliwa Andrzej  Świętokrzyski Pińczów 

26. Wałęga Paweł  Podkarpacki Dębica 

27. Woliński Łukasz  Lubelski Lublin 

28. Ziach Rafał  Małopolski Chrzanów 

    

 SĘDZIOWIE FUTSAL TOP B 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Bartoszewski Filip Wielkopolski Piła  

2. Biel Tomasz Dolnośląski Wałbrzych 

3. Brudnicka Marta Mazowiecki Warszawa 

4. Charchut Paweł Podkarpacki Trzciana 

5. Filuś Damian  Wielkopolski Mórkowo 

6. Gałczyk Mariusz Podlaski Choroszcz 

7. Gnutek Rafał Małopolski Bochnia 

8. Grubecki Marcin  Warmińsko-Mazurski Elbląg 

9. Jarguz Paweł  Podlaski Mikołajki 

10. Kapela Krzysztof Warmińsko-Mazurski Ornet 

11. Konieczny Mateusz Śląski Kobiór 

12. Kułak Maciej  Zachodniopomorski Szczecin 

13. Kupka Kamil Śląski Tarnowskie Góry 

14. Listkiewicz Kajetan Mazowiecki Warszawa 

15. Łuczak Marcin  Wielkopolski Środa Wlkp. 

16. Martyniuk Maciej  Wielkopolski Poznań 

17. Merecik Michał Małopolski Bochnia 

18. Musiał Krzysztof  Łódzki Łódź 

19. Nakielski Mateusz  Podlaski Białystok 

20. Niedzielewski Dawid Wielkopolski Konin 

21. Nowacki Maciej  Podlaski Uhowo 

22. Pałaszewski Piotr  Mazowiecki Warszawa 

23. Pawlicki Robert  Wielkopolski Poznań 

24. Piotrowski Arkadiusz Pomorski Lębork 

25. Przybysz Konrad Łódzki Łódź 

26. Rybol Piotr Opolski Kluczbork 

27. Skorczak Adrian Wielkopolski Gostyń 

28. Szczołko Karol  Lubelski Lublin 

29. Szkodziński Marcin Kujawsko-Pomorski Toruń 

30. Świerczek Rafał Dolnośląski Wrocław 

31. Walkowski Michał  Pomorski Malbork 

32. Wiercioch Szymon  Opolski Gierałtowice 

33. Złomańczuk Jakub  Lubelski Lublin 

34. Żynis Arkadiusz Pomorski Sopot 

    

    



 SĘDZIOWIE FUTSAL TOP C 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Adamski Marcin Podlaski Białystok 

2. Baran Jakub  Lubelski Lublin  

3. Bazan Marcin  Opolski Lewin Brzeski 

4. Białowąs Krzysztof  Opolski Opole 

5. Białowąs Wojciech  Opolski Opole 

6. Brysiewicz Arkadiusz  Podlaski Jurowce 

7. Buraczewski Eryk  Dolnośląski Wrocław 

8. Czech Marcin  Podlaski Białystok 

9. Erenc Szymon  Wielkopolski Wronki 

10. Fiodorczuk-Sipko Ewelina  Podlaski Białystok 

11. Frenke Sebastian  Śląski Jastrzębie Zdrój 

12. Froehlich Adrian  Śląski Bytom 

13. Gadomski Kamil  Świętokrzyski Kielce 

14. Glonek Krystian  Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

15. Golda Bartłomiej  Mazowiecki Warszawa 

16. Gonet Rafał  Podkarpacki Dębica 

17. Hynek Aleksandra  Małopolski Łopoń 

18. Józefecki Łukasz Łódzki Łowicz 

19. Kapusta Piotr  Mazowiecki Radom 

20. Karwartiuk Adrian  Mazowiecki Warszawa 

21. Karwat Grzegorz  Mazowiecki Żyrardów 

22. Klimek Aneta  Opolski Brynica 

23. Kofluk Łukasz Pomorski Gdańsk 

24. Koszper Maciej  Pomorski Gdańsk 

25. Kowalik Marek Małopolski Wierzchosławice 

26. Kretek Wojciech  Łódzki Bełchatów 

27. Kubiszyn Jacek  Lubuski Nowa Sól 

28. Kuropatwa Maciej  Śląski Ruda Ślaska 

29. Kuźniak Damian  Lubelski Lublin 

30. Lewkowicz Adam Warmińsko-Mazurski Bartoszyce 

31. Lorke Dominik  Śląski Tarnowskie Góry 

32. Małecki Paweł  Opolski Olesno 

33. Marciniak Paweł  Lubelski Jastków 

34. Michalak Piotr Warmińsko-Mazurski Giżycko 

35. Mnich Izabela  Śląski Tarnowskie Góry 

36. Mrozek Barbara  Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

37. Niewiński Kamil  Podlaski Bielsk Podlaski 

38. Nowicki Bartłomiej  Łódzki Łódź 

39. Olejniczak Adrian Wielkopolski Gostyń 

40. Patla Mateusz  Śląski Jastrzębie Zdrój 

41. Pawlak Michał Lubuski Wschowa 

42. Pieprzyca Mateusz Śląski Gliwice 

43. Pionko Marcin  Łódzki Grabów 



44. Piotrowski Norbert  Pomorski Lębork 

45. Robakowski Błażej  Wielkopolski Piekary 

46. Samołyk Igor  Podkarpacki Rzeszów 

47. Semrau Marek Kujawsko-Pomorski Białe Błota 

48. Sikorski Mariusz  Wielkopolski Gniezno 

49. Stańczyk Bartosz Pomorski Gdański 

50. Stefanik Szymon  Małopolski Bochnia 

51. Stępniak Mateusz Pomorski Gdańsk 

52. Szczołko Ewelina  Lubelski Lublin 

53. Trzeciak Karolina Podlaski Goniądz 

54. Tumiński Paweł  Mazowiecki Warszawa 

55. Wanicki Tomasz Śląski Knurów 

56. Waskowski Michał Wielkopolski Komorniki 

57. Wroniecki Mateusz Kujawsko-Pomorski Lubicz 

58. Zakrzewski Łukasz  Dolnośląski Wałbrzych 

59. Zielonka Karolina Świętokrzyski Bielany 

60. Zielonka Radosław Świętokrzyski Bielany 

61. Złotnicki Daniel  Lubelski Lublin 

    

 OBSERWATORZY FUTSAL 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Bąk Henryk Śląski Zabrze 

2. Behmke Bartłomiej Pomorski Gdynia 

3. Bernaś Krzysztof Śląski Sosnowiec 

4. Chajdecki Tomasz Małopolski Kraków 

5. Chrzanowski Paweł Podlaski Białystok 

6. Cukiert Zbigniew Wielkopolski Poznań 

7. Czernachowski Marek Śląski Tarnowskie Góry 

8. Dębowski Seweryn Łódzki Koluszki 

9. Górecki Mirosław Śląski Ruda Śląska 

10. Grabowski Robert Dolnośląski Wałbrzych 

11. Krupa Mariusz Małopolski Bochnia 

12. Leyk Janusz Pomorski Gdańsk 

13. Miś Piotr Śląski Jaworzno 

14. Muszyński Marcin Łódzki Pabianice 

15. Okoń Aleksander Pomorski Nowy Dwór Gdański 

16. Podjacki Mariusz Pomorski Gdańsk 

17. Podlecki Robert Lubelski Lublin 

18. Przytuła Rafał Łódzki Stary Adamów 

19. Reśliński Arkadiusz Wielkopolski Dobrzyca Sośnica 

20. Sarosiek Przemysław Podlaski Białystok 

21. Smolarek Dariusz Wielkopolski Kalisz 

22. Stawicki Sebastian Łódzki Łódź 

23. Waskowski Jacek Wielkopolski Poznań 

24. Witkowski Andrzej Pomorski Rumia 



25. Wołowski Marcin Kujawsko-Pomorski Toruń 

26. Złotnicki Dariusz Wielkopolski Szamotuły 

    

 SĘDZIE SZCZEBLA CENTRALNEGO 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Adamska Anna Świętokrzyski Skarżysko-Kamienna 

2. Aniśko Aleksandra Dolnośląski Wrocław  

3. Augustyn Ewa Pomorski Gdańsk 

4. Bargiel Aneta Dolnośląski Piotrkowiczki 

5. Bartman Justyna Mazowiecki Warszawa 

6. Bartnik Wiktoria Podkarpacki Dębno 

7. Biernat Sylwia Małopolski Gosprzydowa 

8. Bojar-Stefańska Karolina Mazowiecki Warszawa 

9. Bryk Katarzyna Łódzki Opoczno 

10. Cielepak Agnieszka Kujawsko-Pomorski Serock 

11. Damasiewicz Agnieszka Dolnośląski Wrocław 

12. Damps Kinga Pomorski Luzino 

13. Dembowska Małgorzata Mazowiecki Ciechanów 

14. Diakow Michalina Wielkopolski Raczyce 

15. Dymidziuk Gabriela Warmińsko-Mazurski Nowa Różanka  

16. Faryniarz Elżbieta Lubuski Iwiny 

17. Figura-Łyżwa Magdalena Śląski Świerklany 

18. Fiodorczuk-Sipko Ewelina Podlaski Białystok 

19. Gaweł Katarzyna Opolski Murów 

20. Gębka Angelika Śląski Sosnowiec 

21. Giełda Aleksandra Wielkopolski Śrem 

22. Kaczmarczyk Katarzyna Warmińsko-Mazurski Dobre Miasto 

23. Kalita-Malasiewicz Anna Opolski Głuchołazy 

24. Kaźmierczak Paulina Wielkopolski Doruchów 

25. Kicuń Karolina Zachodniopomorski Szczecin 

26. Kisielewska Julita Mazowiecki Mokrany Nowe 

27. Klimek Aneta Opolski Opole 

28. Koczar Anna Śląski Katowice 

29. Kostyra Agnieszka Kujawsko-Pomorski Toruń  

30. Kowalska Aneta Śląski Knurów 

31. Krygier Martyna Pomorski Osice 

32. Kupidura Katarzyna Mazowiecki Radom 

33. Lachtara Kinga Podkarpacki Medynia Głogowska 

34. Lik Maja Lubelski Chełm 

35. Lisiecka-Sęk Katarzyna Wielkopolski Mosina 

36. Lonc Dominika Podkarpacki Dobkowice 

37. Łapa Aleksandra Śląski Tychy 

38. Łuczyńska Kinga Śląski Bytom 

39. Łuka Anna Lubelski Lublin 

40. Majszczyk Marta Mazowiecki Nowy Konik 



41. Małek Magdalena Wielkopolski Trzemeszno 

42. Mańko Aleksandra Lubelski Lublin 

43. Marciszewska Julia Mazowiecki Siedlce 

44. Miniak Małgorzata Śląski Kalej 

45. Misewicz Katarzyna Mazowiecki Piastów 

46. Mularczyk Monika Łódzki Skierniewice 

47. Nazar Joanna Łódzki Łódź 

48. Noga Paulina Wielkopolski Dąbrowa 

49. Olesiak Agnieszka Małopolski Dobra 

50. Ostrowska Magdalena Podlaski Widźgowo 

51. Pańczyk Magdalena Lubuski Gubin 

52. Płaskocińska Agnieszka Mazowiecki Radom 

53. Pondo Joanna Zachodniopomorski Koszalin 

54. Sierpowska Julia Wielkopolski Pakosław 

55. Smycz Magdalena Podkarpacki Wola Zarczycka 

56. Socha Angelika Małopolski Kraków 

57. Stanik Urszula Dolnośląski Pieszyce 

58. Starobrat-Cienka Aleksandra Mazowiecki Warszawa 

59. Syta Magdalena Małopolski Kraków 

60. Szybińska Agnieszka Mazowiecki Warszawa 

61. Szymula Emilia Mazowiecki Warszawa 

62. Turczyn Patrycja Podkarpacki Rzeszów 

63. Tymoszuk Agnieszka Lubelski Lublin 

64. Walczyńska Ewa Lubelski Lublin 

65. Wawrzyniak Natalia Śląski Mstów 

66. Wesołowska Anna Łódzki Szydłowiec 

67. Wiatr Sylwia Małopolski Łęg Tarnowski 

68. Wosiewicz Beata Podkarpacki Krosno 

69. Zagórska Daria Łódzki Łódź 

70. Zielonka Karolina Świętokrzyski Kielce 

71. Żyła Ewa Dolnośląski Strzegom 

    

 SĘDZIE ASYSTENTKI S.C.   

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Ambrosiewicz-Brylska Justyna Śląski Oś  

2. Anioł Paulina Dolnośląski Głogów 

3. Banasiak Anna Mazowiecki Warszawa 

4. Bernacka Dominika Lubuski Warta Bolesławicka 

5. Błoch Julia Wielkopolski Ostrzeszów 

6. Bobowska-Świerzy Agnieszka Śląski Tarnowskie Góry 

7. Bortkiewicz Izabela Dolnośląski Trzebnica 

8. Brudnicka Marta Mazowiecki Warszawa 

9. Bukarowicz Julia Łódzki Łódź 

10. Burakowska Justyna Podkarpacki Trzciana 

11. Bysko Kamila Śląski Juszczyna 



12. Chmioła Marta Małopolski Biełcza 

13. Chrzanowska Katarzyna Świętokrzyski Bliżyn 

14. Czarna Gabriela Warmińsko-Mazurski Łabędnik 

15. Czarnecka Sabina Śląski Bieruń 

16. Czudzinowicz Monika Podlaski Białystok 

17. Dacko Justyna Podkarpacki Kalników 

18. Dąbrowska Anna Mazowiecki Warszawa 

19. Dąbska Kinga Opolski  Otmuchów 

20. Dębska Dominika Mazowiecki Warszawa 

21. Dobrowolska Aleksandra Mazowiecki Radom 

22. Dobrzyńska Agnieszka Podlaski Białystok 

23. Dorszewska Weronika Kujawsko-Pomorski Kołaczkowo 

24. Dudzińska Sylwia Łódzki Łódź 

25. Dymek Dorota Dolnośląski Namysłów 

26. Dytko Justyna Podkarpacki Huwniki 

27. Dziubak Klaudia Zachodniopomorski Pękanino 

28. Erbel Paulina Mazowiecki Radom 

29. Foryt Zuzanna Podkarpacki Żołynia 

30. Garbocz Paulina Śląski Zbytków 

31. Grabiec Sara Podkarpacki Dębica 

32. Groszek Aneta Lubelski Biała Podlaska 

33. Grygiel Sylwia Wielkopolski Czempiń 

34. Guzdek Zuzanna Śląski Zaborze 

35. Hynek Aleksandra Małopolski Łopoń 

36. Jakubiec Agnieszka Śląski Bielsko-Biała 

37. Jasińska Magdalena Lubuski  Świebodzin 

38. Juchum Agnieszka Zachodniopomorski Słupsko 

39. Kapuścińska Iwona Małopolski Borzęcin 

40. Kędzierska Marta Dolnośląski Stara Góra 

41. Kikowska Julia Łódzki Sieradz 

42. Kołodziejczyk Klaudia Zachodniopomorski Kołobrzeg 

43. Konsek Karolina Śląski Wodzisław Śląski 

44. Kowalska-Cichos Izabela Śląski Pszów 

45. Kozieł Martyna Mazowiecki Warszawa 

46. Koziorowicz Martyna Kujawsko-Pomorski Włocławek 

47. Kozłowska Weronika Wielkopolski Poznań 

48. Kózka Klaudia Śląski Brzeszcze 

49. Krawczyk Sabina Śląski Katowice 

50. Krzemińska Magdalena Wielkopolski Koziegłowy 

51. Kuczaj Kinga Podkarpacki Dębica 

52. Kuziel Natalia Lubelski Lublin 

53. Kwitowska Kinga Wielkopolski Spławie 

54. Latańska Monika Opolski  Kluczbork 

55. Ligenzowska Joanna Małopolski Kraków 

56. Lipka Martyna Małopolski Kraków 

57. Liro Katarzyna Małopolski Żabno 



58. Lose Małgorzata Śląski Kończyce Małe 

59. Ławniczak Paulina Śląski Racibórz 

60. Łukasiewicz Maria Mazowiecki Radom 

61. Majzner Pamela Łódzki Zgierz 

62. Malinowska Izabela Lubelski Chełmiec 

63. Malinowska Marta Łódzki Łódź 

64. Masztalerz Anna Pomorski Rumia 

65. Matczak Patrycja Mazowiecki Warszawa 

66. Matusiak Maja Dolnośląski Wrocław 

67. Mazur Edyta Śląski Gostyń 

68. Mnich Izabela Śląski Tarnowskie Góry 

69. Mostowska Aleksandra Wielkopolski Mikorzyn 

70. Motyka Anna Podkarpacki Grzęska 

71. Mrozek Barbara Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz 

72. Nadolska Adrianna Pomorski Straszyn 

73. Niedziałek Emilia Lubelski Żeliszew Duży 

74. Nowak Angelika Podkarpacki Mielec 

75. Olech-Bartoń Anna Lubelski Izbica 

76. Oracz Katarzyna Małopolski Miłkowa 

77. Ostrowska Konstancja Wielkopolski Rogoźno 

78. Owczarek Kinga Śląski Częstochowa 

79. Paciorek Ilona Warmińsko-Mazurski Krasnołąka 

80. Pawlak Alicja Dolnośląski Pęgów 

81. Piekarska Monika Warmińsko-Mazurski Orzysz 

82. Pielas Magdalena Śląski Witkowice 

83. Pietrzykowska Olga Wielkopolski Września 

84. Plewniak Aleksandra Mazowiecki Maków Mazowiecki 

85. Płusa Klaudia Mazowiecki Radom 

86. Polit Roksana Łódzki Domaniewice 

87. Połosa Milena Mazowiecki Radom 

88. Prus Barbara Lubelski Podhorce Kolonia 

89. Radojewska Magdalena Kujawsko-Pomorski Mogilno 

90. Rosak Dominika Śląski Bytom 

91. Rumian Katarzyna Małopolski Kraków 

92. Sałata Sandra Wielkopolski Konin 

93. Sałbut Weronika Mazowiecki Suskowola 

94. Sapela Laura Łódzki Łódź 

95. Siekierska Izabela Dolnośląski Szprotawa 

96. Skubiak Zofia Zachodniopomorski Szczecin 

97. Slisewska Kinga Pomorski Starogard Gdański 

98. Słowikowska Monika Podlaski Goniądz 

99. Sosna Karolina Podlaski Szernie 

100. Stańczak Katarzyna Warmińsko-Mazurski Swochowo 

101. Stasiulewicz Marta Pomorski Gdańsk 

102. Stokłosa Nicola Opolski  Opole 

103. Synówka Anna Śląski Tychy 



104. Szadkowska Nela Łódzki Łódź 

105. Szczęsna Adrianna Lubelski Lublin 

106. Szczołko Ewelina Lubelski Krzemień Drugi 

107. Szymanowska Anita Warmińsko-Mazurski Raduń 

108. Trembecka Karolina Opolski  Głuchołazy 

109. Trzeciak Karolina Podlaski Goniądz 

110. Ulanowska Aleksandra Mazowiecki Warszawa 

111. Urszulak Sylwia Dolnośląski Chojnów 

112. Warzecha Magdalena Małopolski Regulice 

113. Wasiak Katarzyna Łódzki Skierniewice 

114. Węsierska Anna Pomorski Turze 

115. Wieczorek Anna Łódzki Nowy Dwór Parcela 

116. Wiedro Aleksandra Zachodniopomorski Rąbino 

117. Wojtachnio Weronika Lubelski Zagórze 

118. Załucka Weronika Podkarpacki Borowa 

119. Złotek Wiktoria Kujawsko-Pomorski Motycze Poduchowne 

120. Zygmond Karolina Małopolski Dębno 

121. Żmudzka Agnieszka Podlaski Białystok 

    

 OBSERWATORKI SZCZEBLA CENTRALNEGO 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Seniuk-Mikulska Kinga Lubelski Lublin 

2. Wnuk Emilia Mazowiecki Marki 

3. Zając Anna Mazowiecki Radom 

    

 SĘDZIOWIE BEACH SOCCER 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Bohonos Dariusz Pomorski Gdańsk 

2. Chlebowski Cezary Śląski Będzin 

3. Chrzanowski Mariusz Podlaski Białystok 

4. Cichecki Waldemar Zachodniopomorski Kliniska 

5. Damps Kinga Pomorski Luzino 

6. Domżalski Mariusz Kujawsko-Pomorski Inowrocław 

7. Gębka Angelika Śląski Sosnowiec 

8. Jankowski Przemysław Łódzki Łódź 

9. Knopek Marcin Śląski Katowice 

10. Konieczny Mateusz Śląski Kobiór 

11. Kosiedowski Kryspin Pomorski Gdańsk 

12. Kułak Maciej Zachodniopomorski Szczecin 

13. Kwapisiewicz Adam Pomorski Gdańsk 

14. Leyk Janusz Pomorski Gdańsk 

15. Martyniuk Maciej Wielkopolski Poznań 

16. Matczak Patrycja  Mazowiecki Warszawa 

17. Misewicz Katarzyna Mazowiecki Piastów 



18. Mital Artur Mazowiecki Mława 

19. Musiał Krzysztof Łódzki Łódź 

20. Nowicki Patryk Zachodniopomorski Stargard 

21. Nowicki Tomasz Wielkopolski Szamotuły 

22. Ostrowski Łukasz Zachodniopomorski Szczecin 

23. Patla Mateusz Śląski Jastrzębie-Zdrój 

24. Pawlak Wojciech Łódzki Zgierz 

25. Pondo Joanna Zachodniopomorski Koszalin 

26. Stańczak Katarzyna Zachodniopomorski Szczecin 

27. Stępniak Mateusz Pomorski Gdańsk 

28. Szymczyk Piotr Łódzki Zgierz 

29. Walkowski Michał Pomorski Malbork 

30. Węsierska Anna Pomorski Turze 

31. Winiarczyk Tomasz Zachodniopomorski Szczecin 

32. Wyderkiewicz Dominik Łódzki Zgierz 

    

 OBSERWATOR BEACH SOCCER 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Broński Jerzy Zachodniopomorski Stargard 
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Uchwała nr VIII/114 z dnia 3 sierpnia 2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie ustalenia lokalizacji meczów reprezentacji narodowych 
 
 

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

 
I.Zarząd PZPN ustala, iż mecz Reprezentacji Polski U-21, Polska – Grecja, zaplanowany na 22 
września 2022 roku odbędzie się na Stadionie w Białymstoku. Organizatorem spotkania jest PZPN 
wspólnie z Podlaskim ZPN i operatorem stadionu. 
 
II. Zmienia się, ustaloną Uchwałą Zarządu nr VI/80  z dnia 23 maja  2022 roku, lokalizację meczu 
towarzyskiego Reprezentacji Polski U-20 (U20); Polska – Portugalia (w ramach Turnieju 
Towarzyskiego 8 Narodów); zaplanowanego na 27 września  2022 roku na Stadion w Rzeszowie. 
Organizatorem ww. spotkania jest PZPN wraz z Podkarpackim ZPN.  
 
III. Powierza się Warmińsko-Mazurskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju WU15 
UEFA Development z udziałem reprezentacji WU-15: Islandii, Litwy, Turcji i Polski, zaplanowanego 
w terminie od 3 do 9  października 2022 roku (dni meczowe: 4.10.,6.10.i 9.10. Organizatorem 
spotkań jest PZPN wspólnie  z Warmińsko-Mazurskim ZPN. 
 
IV. Zarząd PZPN ustala, iż mecz Reprezentacji Polski A Futsalu (FA), Polska – Grecja, w ramach 
eliminacji do Mistrzostw Świata w Futsalu, zaplanowany na 19 września 2022 roku odbędzie się w 
Jastrzębiu - Zdroju. Organizatorem spotkania jest PZPN wspólnie z Śląskim ZPN i operatorem 
stadionu. 
 
 



V.Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
  
 
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                        Prezes PZPN Cezary Kulesza  
 
 

115 
Uchwała nr VIII/115 z dnia 3 sierpnia 2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  (przekazanie) zorganizowanego zespołu składników 

niematerialnych i materialnych kobiecej sekcji piłki nożnej  niezbędnych i przeznaczonych 

do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej przez KS Unifreeze Górzno na rzecz 

Stowarzyszenia Nowy Świt Zaborowo 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN w zw. z par.18 ust.5 i par.19 ust.1 Uchwały nr 
XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd PZPN niniejszym wyraża zgodę na zbycie (przekazanie) zorganizowanego zespołu 

składników niematerialnych i materialnych kobiecej sekcji piłki nożnej  niezbędnych i 

przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej przez KS Unifreeze Górzno na rzecz 

Stowarzyszenia Nowy Świt Zaborowo mając na względzie postanowienia uchwały Zarządu 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 25 lipca 2022 nr 88. 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

 
          Prezes PZPN Cezary Kulesza            
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Uchwała nr VIII/116 z dnia 3 sierpnia 2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  (przekazanie) zorganizowanego zespołu składników 

niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej  niezbędnych i przeznaczonych do 

uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej przez KS Prądniczanka Kraków na rzecz AZS UJ 

Kraków 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN w zw. z par.18 ust.5 i par.19 ust.1 Uchwały nr 
XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie postanawia się, co następuje: 
 

 
I.Zarząd PZPN niniejszym wyraża zgodę na zbycie (przekazanie) zorganizowanego zespołu 

składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej  niezbędnych i przeznaczonych do 

uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej przez KS Prądniczanka Kraków na rzecz AZS UJ Kraków 

mając na względzie postanowienia opinii Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 2 

sierpnia  2022 roku wyrażonej w Uchwale Zarządu Małopolskiego  ZPN nr 32/Z/2022. 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza      

  



 

117       
Uchwała nr VIII/117 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie ustalenia terminu posiedzenia Zarządu PZPN 
 

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

I.Przyjmuje się, iż posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie  się w dniu 21 września 2022 roku. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

118 
Uchwała nr VIII/118 z dnia 3 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w  

sprawie zmian w Załączniku nr 6 do Uchwały nr VII/93 z dnia 13 czerwca 2022 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej – Konwencja Sędziowska PZPN 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) w zw. z art. 67 § 3 Statutu PZPN oraz art. 36 § 1 pkt 25) Statutu 

PZPN postanawia co następuje: 

 

I.W Załączniku nr 6 do Uchwały nr VII/93 z dnia 13 czerwca 2022 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej – Konwencja Sędziowska PZPN dodaje się następujące pozycje: 

       

   

 
 
 
OBSERWACJE  TV   

       

Ekstraklasa, I, Liga      

Baraże I i II ligi     300 zł 
Puchar Polski od 1/16 do 
Finału     

Superpuchar      

       

Ekstraliga kobiet, I liga kobiet    250 zł 

Puchar Polski od 1/8 do Finału     

       

II liga    kobiet     150 zł 

       
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 

2Załącznik nr 6 



Tabela ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego 

Lp. Rozgrywki 
Sędzia 
główny 

Sędzia 
asystent 

Sędzia 
techniczn
y 

Obserwator 
PZPN 

Obserwator 

TV 
Delegat 
PZPN 

1. Ekstraklasa 3600 zł 2000 zł 600 zł 1100 zł 300 zł 1100 zł 

2. I liga 1900 zł 1000 zł 400 zł 800 zł 300 zł 800 zł 

3. II liga 1200 zł 700 zł 250 zł 700 zł  700 zł 

4. III liga 550 zł 450 zł - 450 zł  150 zł 450 zł 

5. 

Puchar  

Polski 

Runda 
Wstępna  

500 zł 350 zł - 350 zł 
 

400 zł  

1/32 finału 1000 zł 600 zł 200 zł  500 zł  500 zł  

1/16, 1/8, 1/4  
i 1/2 finału 

1500 zł 1000 zł 500 zł 700 zł 
300 zł 

700 zł 

Finał 3600 zł 2000 zł 500 zł 1000 zł 300 zł 1100 zł 

Superpuchar 3600 zł 2000 zł 600 zł 1100 zł 300 zł 1100 zł 

6. 
Centralna Liga Juniorów 
U-19  

335 zł 235 zł - 235 zł 
 

- 

7. Ekstraliga kobiet 700 zł 500 zł 250 zł 500 zł 250 zł - 

8. I liga kobiet 550 zł 400 zł - 400 zł 250 zł - 

9. II liga kobiet 350 zł 250 zł - 250 zł 150 zł - 

10. 

Puchar  

Polski 
kobiet 

Szczebel 
Międzywojew
ódzki 

300 zł 230 zł - - 
 

- 

Etap IV i V 400 zł 300 zł  300 zł    

1/8 i 1/4 finału 500 zł 350 zł - 350 zł 250 zł - 

1/2 finału 600 zł 450 zł - 450 zł 250 zł - 

Finał 800 zł 600 zł 400 zł 600 zł 250 zł - 

11. 

Turniej Finałowy 
rozgrywek o Puchar im. 
Kazimierza Deyny, 1/2  
klubowych MP Juniorek 
Starszych 

450 zł 350 zł - - 

 

- 

12. 

Turniej Finałowy 
rozgrywek o Puchar im. 
Kazimierza Górskiego, 
1/2  klubowych MP 
Juniorek Młodszych 

400 zł 300 zł - - 

 

- 



13. 
Centralna Liga Juniorów 
U-17 (Faza zasadnicza) 

300 zł 220 zł - - 
 

-            

 13.a 
Centralna Liga Juniorów 
U-17 (Runda Finałowa) 

 

450 zł 

 

350 zł 
- - 

 
- 

14. 
Centralna Liga Juniorów 
U-15 (Faza zasadnicza) 

240 zł 195 zł - - 
 

-            

14. a 
Centralna Liga Juniorów 
U-15 (Runda Finałowa)  

450 zł 350 zł - - 
 

- 

15 
Turniej Finałowy 
Juniorek Starszych 

500 zł 400 zł - - 
 

- 

16. 
Liga Makroregionalna  
U-19 

270 zł 210 zł - - 
 

-         

16.a 

Rozgrywki kadr 
wojewódzkich kobiet 
(szczebel 
międzywojewódzki), 
Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodziczek, 
Makroregionalna Liga 
Juniorek Młodszych 

250 zł 200 zł - - 

 

- 

17. 

Zawody 
sparingow
e  
i kontrolne 
seniorów 

Ekstraklasy 240zł 180 zł - -  - 

I ligi 180 zł 120zł - -  - 

II ligi 120 zł 90 zł - -  - 

18. 
Zawody sparingowe i 
kontrolne kadr juniorów 

200 zł 150 zł - - 
 

- 

19. 

Zawody 
Międzynarodowe repr.. 
A, U-21, U-19; Zawody 
międzynarodowe 
klubowe 

1000 zł 700 zł 500 zł - 

 

- 

20. 

Zawody 
Międzynarodowe repr. 
U-18, U-17, U-16, U-15, 
U-14 

400 zł 250 zł 200 zł - 

 

- 

21. 
Turnieje 
Międzynarodowe (za 
każdy mecz) 

1000 zł 700 zł 500 zł - 
 

- 

22. Puchar Syrenki 500 zł 400 zł 200 zł - 

 

- 

 Futsal 



Lp. 
Rozgrywki 

Sędzia  
I i II 

Sędzia III 
Sędzia 
czasowy 

Obserwator 
/Delegat PZPN 

 
Obserwator TV 

23. 
Ekstraklasa 
Futsalu 

700 zł 220 zł 220 zł 450 zł 
 

150 zł 

24. I liga Futsalu 450 zł 220 zł 220 zł 400 zł  150 zł 

24a. II liga Futsalu 280 zł - 140 zł 150 zł  - 

25. 
Puchar Polski w 
Futsalu – 
(półfinały i finały) 

650 zł 220 zł 220 zł 400 zł 
 

150 zł 

25a. 
Puchar Polski w 
Futsalu (1/32, 
1/16, 1/8, 1/4) 

400 zł 170 zł 170 zł 350 zł 
 

150 zł 

26. Ekstraliga kobiet 250 zł 120 zł 120 zł 150 zł  - 

27. I liga kobiet 200 zł 120 zł 120 zł 100 zł  - 

27a. 

Puchar Polski w 
Futsalu kobiet 
(1/32, 1/16, 1/8, 
1/4) 

200 zł 120 zł 120 zł 100 zł 

 

 

27b. 
Puchar Polski w 
Futsalu kobiet 
(półfinały i finały) 

300 zł 150 zł 150 zł 200 zł 
 

 

28. 
Zawody 
sparingowe i 
kontrolne 

150 zł 100 zł 100 zł - 
 

- 

29. 
Towarzyskie 
zawody 
międzypaństwowe 

800 zł 300 zł 300 zł 400 zł 
 

- 

30. 

Finały 
Akademickich MP; 
finały 
Młodzieżowych 
MP 

70 zł 40 zł 40 zł 50 zł 

 

- 

 Piłka Plażowa 

Lp 
Rozgrywki 

Sędzia nr 1 

Sędzia nr 2 

Sędzia techniczny 

Sędzia czasowy 

 Obserwator PZPN / 

Delegat PZPN 

31. 

Zawody juniorów i kobiet 
(klubowe MP, PP); turnieje 
towarzyskie; zawody pokazowe 
– za jeden dzień 

280 zł 280 zł 

 

280 zł 

32. I liga seniorów – za jeden dzień 320 zł 320 zł  320 zł 



33. 
Ekstraliga seniorów – za jeden 
dzień 

350 zł 350 zł 
 

350 zł 

34. 

Finał klubowych MP; finał PP; 
Superpuchar; eliminacje i 
baraże w ramach rozgrywek 
Ekstraligi seniorów – za jeden 
dzień 

370 zł 370 zł 

 

370 zł 

35. 
Zawody z udziałem zespołów 
międzypaństwowych – za jeden 
dzień 

420 zł 420 zł 
 

420 zł 

 VAR 

Lp. 
Rozgrywki Sędzia VAR 

Sędzia 
AVAR 

 
 

 

36. Ekstraklasa, Puchar Polski (1/4, 
półfinały i finał) 

2000 zł 1700 zł  
 

 

37. I liga, II liga oraz mecze 
barażowe w I lidzie i II lidze 

1000 zł 850 zł  
 

 

38. Puchar Polski (1/32, 1/16, 1/8) 1000 zł 850 zł    
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Uchwała nr VIII/119 z dnia 3 sierpnia 2022 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez PZPN umowy współpracy z firmą Publicon 
Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) w zw. z art. 75 § 1 Statutu PZPN, postanawia się, co następuje:  
 
I. Zarząd PZPN wyraża zgodę na  zawarcie przez  Polski Związek Piłki Nożnej umowy współpracy 
z firmą Publicon Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

              Prezes PZPN Cezary Kulesza 
 
 

***** 

 

Uchwała nr 16/2022 z dnia 27 czerwca  2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych 

 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  
o następującej treści: 
 

I. Powierza się Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację turnieju 

kwalifikacyjnego  MME UEFA z udziałem  Reprezentacji Polski U-19, (U19) 

zaplanowanego od 19 do 27 września 2022 roku. Organizatorem turnieju jest PZPN 

wspólnie z Pomorskim ZPN.  

 

II. Powierza się Wielkopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację turnieju 

kwalifikacyjnego  MME UEFA z udziałem  Reprezentacji Polski Kobiet U-19, (WU19) 

zaplanowanego od 28 września do 11 października 2022 roku. Organizatorem turnieju 

jest PZPN wspólnie z Wielkopolskim  ZPN.  

 

III. Powierza się Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację dwumeczu 

towarzyskiego Reprezentacji Polski U-16 (U16), Polska – Szwajcaria, zaplanowanego 

na 18 i 20 października 2022 roku. Organizatorem spotkań jest PZPN wspólnie z 

Opolskim ZPN.  

 

IV. Powierza się Lubuskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację dwumeczu 

towarzyskiego Reprezentacji Polski U-15 (U15), Polska – Irlandia, zaplanowanego na 

18 i 20 października 2022 roku. Organizatorem spotkań jest PZPN wspólnie z Lubuskim 

ZPN.  

 
V. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 

 
VI. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej 

decyzji dot. lokalizacji ww. meczów reprezentacji narodowych w przypadku 
niespełnienia przez organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.  

 
VII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        Prezes PZPN Cezary Kulesza          



Uchwała nr 17/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie zmiany w treści „Polityki Podróży Służbowych PZPN” 

Działając na podstawie art. 36 par. 2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę o 

następującej treści:  

I.W treści „Polityki Podróży Służbowych PZPN” w punktach: 4.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.3 ,4.4.1, 4.6.1. 

wprowadza się zmianę stawki za km w przypadku korzystania z samochodu prywatnego z 0,6 zł/km 

na stawkę 0,75 zł/km. 

II.Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie, 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                           Prezes PZPN Cezary Kulesza  
 
 
Uchwała nr 18/2022 z dnia 24 czerwca  2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  zorganizowanego zespołu składników 

niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do 

uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej  Stowarzyszenia MKS Olimpia Szczecin                             

na rzecz Pogoń Szczecin Sp. z o.o. 

Działając na podstawie Art. 36 § 2 Statutu PZPN w zw. z par. 18 ust.5 i par. 19 ust. 1 Uchwały nr 
XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie, postanawia się, co następuje: 
 
I.Komisja ds. Nagłych PZPN niniejszym wyraża zgodę na zbycie zorganizowanego zespołu 
składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do 
uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej  Stowarzyszenia MKS Olimpia Szczecin  na rzecz Pogoń 
Szczecin Sp. z o.o. mając na względzie wnioski Stowarzyszenia MKS Olimpia Szczecin z dnia 
20.06.2022 roku oraz Pogoń Szczecin Sp. z o.o. z dnia 20.06.2022 roku oraz postanowienia 
Uchwały Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 26 maja 2022 roku, nr 
Z/2022//05/1 ZARZĄDU, a także oświadczenie Zachodniopomorskiego ZPN z dnia 22 czerwca 
2022 roku.      
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza 
 
 

Uchwała nr 19/2022 z dnia 4 lipca 2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie zatwierdzenia listy sędziów, sędziów asystentów i obserwatorów 

szczebla centralnego, sędziów Futsalu oraz sędzi i sędzi asystentek szczebla centralnego 
w sezonie 2022/2023 

 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  
o następującej treści: 
 

II. Zatwierdza się nw. listy sędziów i sędziów asystentów i obserwatorów szczebla 
centralnego, sędziów Futsalu oraz sędzi i sędzi asystentek szczebla centralnego w 
sezonie 2022/2023: 

 
 

 SĘDZIOWIE ZAWODOWI  

   



Lp. Nazwisko i Imię MIASTO 

1. Frankowski Bartosz Toruń 

2. Jakubik Krzysztof Siedlce 

3. Lasyk Piotr Bytom 

4. Marciniak Szymon Płock 

5. Musiał Tomasz Kraków 

6. Raczkowski Paweł Warszawa 

7. Stefański Daniel Bydgoszcz 

8. Sylwestrzak Damian Wrocław 

9. Kwiatkowski Tomasz Warszawa 

10. Przybył Jarosław Kluczbork 

   

 SĘDZIOWIE ASYSTENCI ZAWODOWI  

   

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO 

1. Boniek Marcin Bydgoszcz 

2. Borkowski Marcin Niedrzwica Duża 

3. Golis Dawid Skierniewice 

4. Listkiewicz Tomasz Warszawa 

5. Mucha Sebastian Kraków 

6. Myrmus Krzysztof Skoczów 

7. Obukowicz Michał Warszawa 

8. Siejka Radosław Łódź 

9. Sokolnicki Paweł Płock 

10. Winkler Jakub Toruń 

11. Wójcik Arkadiusz Kamil Warszawa 

 

 

 SĘDZIOWIE TOP-AMATOR A  

    

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO UWAGI 

1. Arys Karol Szczecin AWANS 

2. Dobrynin Zbigniew Łódź   

3. Gryckiewicz Patryk Toruń   

4. Jarzębak Sebastian Piekary Śląskie   

5. Karski Łukasz Słupsk AWANS 

6. Kawałko Grzegorz Wyszowate AWANS 

7. Kochanek Marcin Opole AWANS 

8. Kos Damian Wejherowo   

9. Krasny Sebastian Kraków   

10. Kuźma Łukasz Białystok   

11. Lewandowski Leszek Zabrze AWANS 

12. Malec Paweł Łódź   

13. Małyszek Jacek Lublin   

14. Marciniak Tomasz Płock   



15. Myć Wojciech Włodawa   

16. Opaliński Marek Lubin   

17. Pskit Paweł Zgierz   

18. Rasmus Sylwester Chełmno   

19. Sulikowski Dominik Gdańsk   

20. Szczech Łukasz Kobyłka   

21. Szczerbowicz Marcin Olsztyn   

22. Trochimiuk Radosław Przasnysz   

23. Urban Piotr Warszawa   

24. Wajda Tomasz Żywiec   

25. Złotnicki Mateusz Lublin   

 

 

 SĘDZIOWIE TOP-AMATOR B  

    

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO UWAGI 

1. Aluszyk Artur Barlinek   

2. Aluszyk Konrad Toruń   

3. Dziopak Paweł Tychy   

4. Gawęcki Damian Kielce   

5. Gąsiorowski Konrad Biała Podlaska   

6. Horożaniecki Paweł Żary   

7. Idzik Piotr Poznań   

8. Iwanowicz Karol Lublin   

9. Jenda Mateusz Warszawa   

10. Kaliszewski Filip Gdańsk   

11. Kiełczewski Konrad Białystok   

12. Kozieł Aleksander Kielce AWANS 

13. Krumplewski Damian Mrągowo   

14. Lizak Szymon Poznań   

15. Łężny Szymon Kluczbork   

16. Marciniak Robert Kraków   

17. Myszka Mariusz Stalowa Wola   

18. Ostrowski Łukasz Szczecin   

19. Paszkiewicz Kornel Kąty Wrocławskie   

20. Pazdecki Piotr Koszalin AWANS 

21. Pelka Maciej Poznań   

22. Piszczelok Mateusz Katowice AWANS 

23. Rokosz Rafał Siemianowice Śląskie   

24. Różycki Albert Łódź   

25. Rzucidło Piotr Warszawa   

26. Szypuła Piotr Bielsko-Biała   

27. Tarnowski Sebastian Wrocław   

 

 



 SĘDZIOWIE TOP-AMATOR C  

    

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO UWAGI 

1. Adamska Anna Skarżysko-Kamienna   

2. Bielawski Marcin Mysłowice SPADEK 

3. Bielawski Mateusz Katowice SPADEK 

4. Bieszke Mateusz Gdynia   

5. Bobrek Michał Kraków   

6. Borowiak Aleksander Poznań   

7. Buda Łukasz Gdańsk   

8. Chmielewski Kamil Nowy Dwór Mazowiecki   

9. Chrząstek Norbert Radom   

10. Czerwień Mateusz Kraków   

11. Deptuła Dawid Ignatki   

12. Dmuch Jakub Trzebnica   

13. Dudek Maciej Żagań   

14. Ficiński Michał Sosnowiec   

15. Gawron Gerard  Mielec   

16. Gawroński Konrad Łódź   

17. Godek Sebastian  Górno   

18. Goriwoda Mariusz Gliwice   

19. Gwiazda Paweł Łyse   

20. Habuda Maciej Wrocław   

21. Jabłoński Grzegorz Kraków   

22. Jamka Adam Kielce   

23. Jemielity Radosław Łomża   

24. Kapela Krzysztof Orneta   

25. Kasprzyk Radosław Wrocław   

26. Kendzia Kacper Rawicz   

27. Kobędza Karol Toruń   

28. Krasnopolski Kamil Łódź   

29. Kruczyński Daniel Żywiec SPADEK 

30. Kukla Paweł Kraków SPADEK 

31. Kuraszkiewicz Dawid Gorzów Wielkopolski   

32. Kuropatwa Maciej Ruda Śląska   

33. Kwiecień Daniel Szczecin   

34. Lanckowski Maciej Toruń   

35. Maćko Mariusz Jasień   

36. Maćkowiak Paweł Szczecin   

37. Maj Mateusz Trzebnica   

38. Majkowski Tomasz Zduńska Wola   

39. Marcinkowski Marek Malbork   

40. Marcinkowski Piotr Warszawa   

41. Matyszczak Dawid Kluczbork   

42. Mielczarek Przemysław Gotartów   

43. Mikulski Michał Lublin   



44. Owsiany Bartosz Opole   

45. Pakuszewski Sebastian Gdańsk   

46. Pałetko Bartosz Kraków   

47. Paszczyk Filip Kłodzko   

48. Patla Mateusz Jastrzębie-Zdrój   

49. Pawlak Eliasz Śrem   

50. Płókarz Wojciech Gdańsk   

51. Popławski Jakub Rosnowo   

52. Pych Jakub Czarna   

53. Sekuterski Adam Łódź   

54. Sitkowski Paweł Kąkolewnica   

55. Smaczny Sławomir Bytom   

56. Socha Waldemar Bolesławiec   

57. Sokołowski Marcin Mińsk Mazowiecki   

58. Sowada Łukasz Opole   

59. Stenzinger Krystian Żagań   

60. Szczołko Kamil Lublin   

61. Szczołko Łukasz Lublin   

62. Szczytniewski Damian Płock   

63. Szrek Marcin Kielce SPADEK 

64. Szuta Paweł Czarnków   

65. Szydełko Rafał Błędowa   

66. Szymanowski Arkadiusz Bemowo Piskie   

67. Śliwa Marek Pińczów SPADEK 

68. Świerczek Patryk Brzesko   

69. Tatarzyński Tomasz Kraków   

70. Ulatowski Krzysztof Bydgoszcz   

71. Wasil Michał Lublin   

72. Wiśniewski Dawid Olsztyn   

73. Wiśniewski Piotr Bydgoszcz   

74. Wiśniowski Sebastian Tarnów   

75. Wójcik Karol Mińsk Mazowiecki   

76. Wrzeszczyński Paweł Kalisz   

77. Zator Kamil Kluczbork   

78. Zywert Bartłomiej Konin   

79. Żmijewski Kamil Elbląg   

 

 SĘDZIOWIE ASYSTENCI I GRUPY  

    

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO UWAGI 

1. Arys Marek Szczecin   

2. Baranowska Paulina Chełmno   

3. Bohonos Dariusz Gdańsk   

4. Ciepły Marcin Kraków AWANS 

5. Gajda Michał Zgierz   

6. Heinig Bartosz Gdańsk   



7. Karasewicz Adam Wrocław   

8. Kaszyński Bartosz Bydgoszcz   

9. Kowalewski Sławomir Bielsko-Biała AWANS 

10. Kupsik Adam Poznań   

11. Lekki Bartłomiej Zabrze   

12. Lisowski Marcin Warszawa   

13. Nejman Krzysztof Płock AWANS 

14. Niemirowski Tomasz Warszawa   

15. Pierściński Michał Warszawa   

16. Podbielski Piotr Białystok AWANS 

17. Rokosz Damian Będzin   

18. Rosa Bolesław Warszawa   

19. Sierant Filip Warszawa   

20. Sobczak Michał Bydgoszcz   

21. Ślusarski Jakub Kraków   

22. Wójs Katarzyna Stalowa Wola   

23. Zbytniewski Andrzej Lublin   

 

 

 SĘDZIOWIE ASYSTENCI II GRUPY  

    

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO UWAGI 

1. Adamski Marcin Białystok   

2. Babiarz Jacek Kluczbork AWANS 

3. Bałut Paweł Czarna   

4. Bielanin Marek Gryfino AWANS 

5. Borkowski Mariusz Poznań   

6. Cebulski Maciej Poznań   

7. Czerwiński Marcin Kłodawa   

8. Gogolewski Michał Gorzów Wielkopolski   

9. Golonka Przemysław Lublin AWANS 

10. Hankiewicz Marcin Łódź   

11. Hnatkiewicz Michał Wrocław   

12. Jakowenko Marcin Bielsko-Biała   

13. Janawa Marcin Szczecin   

14. Jankowski Jakub Łódź   

15. Kosarzecki Maciej Opole   

16. Kostrzewa Mikołaj Lublin   

17. Majewski Maciej Łódź   

18. Mikołajewski Jarosław Kraków   

19. Mucha Krystian Olsztyn   

20. Nitka Dawid Gdańsk AWANS 

21. Olejarczyk Grzegorz Kielce   

22. Sadowski Damian Elbląg AWANS 

23. Sadowski Marcin Toruń   



24. Siercha Łukasz Łódź AWANS 

25. Sikora Łukasz Kolno   

26. Smyk Paweł Łuków   

27. Sobiło Łukasz Polkowice   

28. Stępień Krzysztof Wrocław   

29. Szczotka Sebastian Żywiec   

30. Szczurek Wojciech Bielsko-Biała   

31. Szkutnik Jakub Wrocław AWANS 

32. Szubielski Piotr Łódź   

33. Szymanek Zbigniew Chorzów   

34. Tomaszuk Bartosz Białystok   

35. Wąsik Radosław Lublin   

36. Wątroba Wiktor Koszalin   

37. Wiejowski Daniel Gliwice   

38. Witoń Marek Tarnobrzeg   

39. Wójcik Jakub Warszawa   

40. Wrona Dominik Kielce   

41. Zakrzewski Artur Gdańsk   

42. Zalewski Jakub Wrocław   

 

OBSERWATORZY SZCZEBLA CENTRALNEGO - 1 GRUPA 
(EKSTRAKLASA ORAZ I LIGA) 

   

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO 

1. Borucki Dariusz Wejherowo 

2. Brodecki Piotr Łódź 

3. Daszkiewicz Maciej Maksymilianowo 

4. Gawron Leszek Mielec 

5. Gil Paweł Lublin 

6. Górecki Mirosław Ruda Śląska 

7. Kowalski Mariusz Wrocław  

8. Kozieł Dariusz Warszawa 

9. Kozłowski Andrzej Poznań 

10. Kuśmierczyk Andrzej Lublin 

11. Lewandowski Remigiusz Poznań 

12. Liana Marcin Cerekwica 

13. Lis Marcin Ruda Śląska 

14. Lyczmański Adam Bydgoszcz 

15. Małek Robert Zabrze 

16. Mikulski Tomasz Lublin 

17. Płoski Tomasz   Elbląg  

18. Przesmycki Zbigniew Justynów 

19. Przybyłowski Piotr Poznań 

20. Radkiewicz Tomasz Łódź 

21. Rusek Tomasz Chorzów 

22. Szulc Marcin Warszawa 



23. Tenczyński Piotr Warszawa 

24. Walczyński Jacek Lublin 

25. Wierzbowska Katarzyna Straszyn 

26. Wierzbowski Maciej Straszyn 

27. Wojno Tomasz Białystok 

28. Zając Michał Sosnowiec 

29. Złotek Mariusz Motycze Poduchowne 

 

 

 

OBSERWATORZY SZCZEBLA CENTRALNEGO - 2 
GRUPA (II LIGA) 

   

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO 

1.  Bilmin Marek Zaścianki 

2.  Brańka Marek  Stanisław Dolny 

3.  Brożek Stanisław Łabowa 

4.  Chudy Andrzej Zabrze 

5.  Czajkowski Zbigniew  Olsztyn 

6.  Dykiert Piotr Szczecin 

7.  Gędłek Bartłomiej Jaworzno 

8.  Góreczny Tomasz Gdynia 

9.  Gudyn Jacek Warszawa 

10.  Jankiewicz Przemysław Wałbrzych 

11.  Kołodziejski Andrzej Warszawa 

12.  Kotlarz Marek Radwanice 

13.  Krawiec Krzysztof Lubań 

14.  Królikowski Dariusz Bezrzecze 

15.  Krztoń Wojciech  Olsztyn 

16.  Łapka Jarosław Bodzentyn 

17.  Maciejewski Daniel Pionki 

18.  Mazuro Karol Olsztyn 

19.  Mądrzak Artur Warszawa 

20.  Musialik Piotr Zielonki 

21.  Muszyński Marcin Pabianice 

22.  Picz Damian Opole 

23.  Płoskonka Paweł Tarnów 

24.  Przystał Arkadiusz Nysa 

25.  Purcelewski Kazimierz Pigża 

26.  Robak Filip Kielce 

27.  Słupiński Marcin Pajęczno 

28.  Stawicki Sebastian Łódź 

29.  Stęchły Grzegorz Jarosław 

30.  Szumigaj Mariusz Lublin 

31.  Tomas Dariusz Jarosław 

32.  Tuszer Sylwester Gdańsk 



33.  Ubożak Szymon Kielce 

34.  Wójcik Cezary Łęczna 

35.  Zych Zbigniew Lublin 

 

OBSERWATORZY SZCZEBLA CENTRALNEGO - 3 GRUPA 

   

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO 

1. Banasiak Piotr Łódź 

2. Bartos Włodzimierz Łódź 

3. Bąk Marcin Tumlin-Wykień 

4. Bobkiewicz Antoni Głogów 

5. Boratyński Jarosław Bruskowo Wielkie 

6. Brzozowski Maciej Szczecin 

7. Czajkowski Tomasz Warszawa 

8. Czyżak Tomasz Stargard 

9. Dłubała Marek Szklary Górne 

10. Frejowski Aleksander Tychy 

11. Garwicki Tomasz Witonia 

12. Górnik Bogusław Bukowina Tatrzańska 

13. Grajkowski Tomasz Mnichowo 

14. Grobelny Wiesław Wodzisław Śląski 

15. Guzik Marek Krosno 

16. Jarguz Paweł Mikołajki 

17. Jenda Krzysztof Siedlce 

18. Karczewski Andrzej Włocławek 

19. Karkut Marek Sulejówek 

20. Kieszkowski Michał Sulejów 

21. Kita Tomasz Jadowniki 

22. Klecza Jarosław Nysa 

23. Konopka Edward Żernica 

24. Kostkiewicz Paweł Kraków 

25. Kostoń Ryszard Sosnowiec 

26. Kownacki Dariusz Ciechanów 

27. Koźmic Władysław Kolbuszowa 

28. Kroll Dagobert Głogówek 

29. Krzemiński Paweł Tarnów 

30. Kuczkowski Mariusz Zblewo 

31. Kwiatosz Mirosław Lublin 

32. Leja Marek Jarosław 

33. Lis Jacek Ruda Śląski 

34. Łaszkiewicz Arkadiusz Zamość 

35. Łęgosz Dariusz Lipno 

36. Łęgosz Piotr Toruń 

37. Martowicz Tomasz Wrocław 

38. Matyniak Dawid Zakrzewo 

39. Mazur Józef Jastrzębie-Zdrój 



40. Mądzik Maciej Kielce 

41. Michalak Robert  Szczytno 

42. Mordaka Jarosław Gdynia 

43. Nowak Jarosław Gorzów Wielkopolski 

44. Ocieczek Mariusz Kraków 

45. Okaj Ryszard Kuniów 

46. Okurowski Tomasz Białystok 

47. Pawilcz Wojciech Białystok 

48. Pipczyński Sławomir Radom 

49. Podlecki Robert Lublin 

50. Przytuła Rafał Stary Adamów 

51. Reśliński Arkadiusz Sośnica 

52. Rożen Jan Chełm 

53. Sawa Wojciech Dorohusk 

54. Stańczak Robert  Olsztyn 

55. Strzelczyk Marek Nowa Dęba 

56. Superczyński Tomasz Wrocław 

57. Szerszeń Marek Gdańsk 

58. Śledź Mariusz Biała Podlaska 

59. Śmietanka Łukasz Pionki 

60. Tokarska Karolina Opole 

61. Urban Andrzej Lubań 

62. Urbański Andrzej Kłodzko 

63. Wanjas Michał Konin 

64. Warkoczyński Janusz Bydgoszcz 

65. Wądołowski Przemysław Nowa Wieś Malborska 

66. Wiśniewski Artur  Olsztyn 

67. Wysocki Paweł Warszawa 

68. Zalesiak Marek Zawiercie 

69. Zieliński Marcin Chodzież 

70. Zieliński Tomasz Konin 

71. Zwierzchowski Andrzej Głogów Małopolski 

72. Żyłka Marcin  Dąbrówno 

 

 SĘDZIOWIE EKSTRAKLASY FUTSAL 

   

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO 

1. Cipiński Dominik Skierniewice 

2. Frąk Tomasz Ostrowiec Świętokrzyski 

3. Gawle Jan Dębica 

4. Grabowski Damian Wałbrzych 

5. Grzębowski Kamil Chojnice 

6. Gutowski Marcin Łódź 

7. Gwiazda Paweł Łyse 

8. Jaruchiewicz Damian Knurów 

9. Kondrak Tomasz Kielce 



10. Miśta Marcin Zawiercie 

11. Mital Artur Mława 

12. Potępa Michał Kolbuszowa 

13. Steczko Sławomir Kraków 

14. Szczołko Kamil Lublin 

15. Tokarewicz Paweł Białystok 

16. Wiercioch Grzegorz  Knurów 

17. Żurawski Michał  Gdynia 

   

 SĘDZIOWIE TOP A FUTSAL 

   

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO 

1. Adamonis Jewgienij Gdańsk 

2. Bors Mariusz  Warszawa 

3. Chrzanowski Mariusz  Białystok 

4. Cienki Szymon  Warszawa 

5. Cieślok Dawid Ruda Śląska 

6. Colak Murat  Kraków 

7. Czudzinowicz Monika  Białystok 

8. Dorn Damian  Bydgoszcz 

9. Dorocki Adrian  Wałbrzych 

10. Dulański Kamil  Chabówka 

11. Jagodziński Maciej Kazimierz Biskupi 

12. Koloczek Piotr  Zabrze 

13. Konieczny Dawid Pszczyna 

14. Kwaśny Sebastian Legnica 

15. Malinowski Kzysztof  Piła 

16. Marcinkowski Marek Malbork 

17. Michniewicz Szymon Łódź 

18. Netkowska Katarzyna Piekary Śląskie 

19. Orliński Jakub  Wrocław 

20. Przytuła Szymon Stary Adamów 

21. Sobinek Adam Gryfice 

22. Struski Kamil  Żórawina 

23. Szczołko Łukasz Lublin 

24. Szymczyk Łukasz  Kraków 

25. Śliwa Andrzej  Pińczów 

26. Wałęga Paweł  Dębica 

27. Woliński Łukasz  Lublin 

28. Ziach Rafał  Chrzanów 

   

 SĘDZIOWIE TOP B FUTSAL 

   

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO 

1. Bartoszewski Filip Piła  

2. Biel Tomasz Wałbrzych 



3. Brudnicka Marta Warszawa 

4. Charchut Paweł Trzciana 

5. Filuś Damian  Mórkowo 

6. Gałczyk Mariusz Choroszcz 

7. Gnutek Rafał Bochnia 

8. Grubecki Marcin  Elbląg 

9. Jarguz Paweł  Mikołajki 

10. Kapela Krzysztof Ornet 

11. Konieczny Mateusz Kobiór 

12. Kułak Maciej  Szczecin 

13. Kupka Kamil Tarnowskie Góry 

14. Listkiewicz Kajetan Warszawa 

15. Łuczak Marcin  Środa Wlkp. 

16. Martyniuk Maciej  Poznań 

17. Merecik Michał Bochnia 

18. Musiał Krzysztof  Łódź 

19. Nakielski Mateusz  Białystok 

20. Niedzielewski Dawid Konin 

21. Nowacki Maciej  Uhowo 

22. Pałaszewski Piotr  Warszawa 

23. Pawlicki Robert  Poznań 

24. Piotrowski Arkadiusz Lębork 

25. Przybysz Konrad Łódź 

26. Rybol Piotr Kluczbork 

27. Skorczak Adrian Gostyń 

28. Szczołko Karol  Lublin 

29. Szkodziński Marcin Toruń 

30. Świerczek Rafał Wrocław 

31. Walkowski Michał  Malbork 

32. Wiercioch Szymon  Gierałtowice 

33. Złomańczuk Jakub  Lublin 

34. Żynis Arkadiusz Sopot 

   

 SĘDZIOWIE TOP C FUTSAL 

   

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO 

1. Adamski Marcin Białystok 

2. Baran Jakub  Lublin  

3. Bazan Marcin  Lewin Brzeski 

4. Białowąs Krzysztof  Opole 

5. Białowąs Wojciech  Opole 

6. Brysiewicz Arkadiusz  Jurowce 

7. Buraczewski Eryk  Wrocław 

8. Czech Marcin  Białystok 

9. Erenc Szymon  Wronki 

10. Fiodorczuk-Sipko Ewelina  Białystok 



11. Frenke Sebastian  Jastrzębie Zdrój 

12. Froehlich Adrian  Bytom 

13. Gadomski Kamil  Kielce 

14. Glonek Krystian  Bydgoszcz 

15. Golda Bartłomiej  Warszawa 

16. Gonet Rafał  Dębica 

17. Hynek Aleksandra  Łopoń 

18. Józefecki Łukasz Łowicz 

19. Kapusta Piotr  Radom 

20. Karwartiuk Adrian  Warszawa 

21. Karwat Grzegorz  Żyrardów 

22. Klimek Aneta  Brynica 

23. Kofluk Łukasz Gdańsk 

24. Koszper Maciej  Gdańsk 

25. Kowalik Marek Wierzchosławice 

26. Kretek Wojciech  Bełchatów 

27. Kubiszyn Jacek  Nowa Sół 

28. Kuropatwa Maciej  Ruda Ślaska 

29. Kuźniak Damian  Lublin 

30. Lewkowicz Adam Bartoszyce 

31. Lorke Dominik  Tarnowskie Góry 

32. Małecki Paweł  Olesno 

33. Marciniak Paweł  Jastków 

34. Michalak Piotr Giżycko 

35. Mnich Izabela  Tarnowskie Góry 

36. Mrozek Barbara  Bydgoszcz 

37. Niewiński Kamil  Bielsk Podlaski 

38. Nowicki Bartłomiej  Łódź 

39. Olejniczak Adrian Gostyń 

40. Patla Mateusz  Jastrzębie Zdrój 

41. Pawlak Michał Wschowa 

42. Pieprzyca Mateusz Gliwice 

43. Pionko Marcin  Grabów 

44. Piotrowski Norbert  Lębork 

45. Robakowski Błażej  Piekary 

46. Samołyk Igor  Rzeszów 

47. Semrau Marek Białe Błota 

48. Sikorski Mariusz  Gniezno 

49. Stańczyk Bartosz Gdański 

50. Stefanik Szymon  Bochnia 

51. Stępniak Mateusz Gdańsk 

52. Szczołko Ewelina  Lublin 

53. Trzeciak Karolina Goniądz 

54. Tumiński Paweł  Warszawa 

55. Wanicki Tomasz Knurów 

56. Waskowski Michał Komorniki 



57. Wroniecki Mateusz Lubicz 

58. Zakrzewski Łukasz  Wałbrzych 

59. Zielonka Karolina Bielany 

60. Zielonka Radosław Bielany 

61. Złotnicki Daniel  Lublin 

 

 SĘDZIE  

   

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO 

1. Adamska Anna Skarżysko-Kamienna 

2. Aniśko Aleksandra Wrocław  

3. Augustyn Ewa Gdańsk 

4. Bartnik Wiktoria Dębno 

5. Biernat Sylwia Gosprzydowa 

6. Bojar-Stefańska Karolina Warszawa 

7. Bryk Katarzyna Opoczno 

8. Damasiewicz Agnieszka Wrocław 

9. Damps Kinga Luzino 

10. Diakow Michalina Raczyce 

11. Dymidziuk Gabriela Nowa Różanka  

12. Faryniarz Elżbieta Iwiny 

13. Figura-Łyżwa Magdalena Świerklany 

14. Fiodorczuk-Sipko Ewelina Białystok 

15. Gaweł Katarzyna Murów 

16. Gębka Angelika Sosnowiec 

17. Giełda Aleksandra Śrem 

18. Kalita-Malasiewicz Anna Głuchołazy 

19. Kaczmarczyk Katarzyna Dobre Miasto 

20. Kaźmierczak Paulina Doruchów 

21. Kisielewska Julita Mokrany Nowe 

22. Koczar Anna Katowice 

23. Kostyra Agnieszka Toruń  

24. Kowalska Aneta Knurów 

25. Krygier Martyna Osice 

26. Kupidura Katarzyna Radom 

27. Lachtara Kinga Medynia Głogowska 

28. Lik Maja Chełm 

29. Lisiecka-Sęk Katarzyna Mosina 

30. Lonc Dominika Dobkowice 

31. Łapa Aleksandra Tychy 

32. Łuczyńska Kinga Bytom 

33. Łuka Anna Lublin 

34. Majszczyk Marta Nowy Konik 

35. Małek Magdalena Trzemeszno 

36. Mańko Aleksandra Lublin 

37. Marciszewska Julia Siedlce 



38. Mularczyk Monika Skierniewice 

39. Noga Paulina Dąbrowa 

40. Olesiak Agnieszka Dobra 

41. Ostrowska Magdalena Widźgowo 

42. Pańczyk Magdalena Gubin 

43. Płaskocińska Agnieszka Radom 

44. Pondo Joanna Koszalin 

45. Sierpowska Julia Pakosław 

46. Socha Angelika Kraków 

47. Stanik Urszula Pieszyce 

48. Starobrat-Cienka Aleksandra Warszawa 

49. Syta Magdalena Kraków 

50. Szybińska Agnieszka Warszawa 

51. Szymula Emilia Warszawa 

52. Turczyn Patrycja Rzeszów 

53. Tymoszuk Agnieszka Lublin 

54. Walczyńska Ewa Lublin 

55. Wesołowska Anna Szydłowiec 

56. Wosiewicz Beata Krosno 

57. Wiatr Sylwia Łęg Tarnowski 

58. Zielonka Karolina Kielce 

59. Żyła Ewa Strzegom 

 

 SĘDZIE ASYSTENTKI  

   

Lp. Nazwisko i Imię MIASTO 

1. Ambrosiewicz-Brylska Justyna Oś  

2. Bernacka Dominika Warta Bolesławicka 

3. Błoch Julia Ostrzeszów 

4. Bobowska-Świerzy Agnieszka Tarnowskie Góry 

5. Brudnicka Marta Warszawa 

6. Bukarowicz Julia Łódź 

7. Chmioła Marta Biełcza 

8. Chrzanowska Katarzyna Bliżyn 

9. Czarna Gabriela Bartoszyce 

10. Czarnecka Sabina Bieruń 

11. Cielepak Agnieszka Pruszcz 

12. Czudzinowicz Monika Białystok 

13. Dacko Justyna Kalników 

14. Dąbrowska Anna Warszawa 

15. Dąbska Kinga Otmuchów 

16. Dobrowolska Aleksandra Radom 

17. Dobrzyńska Agnieszka Białystok 

18. Dudzińska Sylwia Łódź 

19. Dymek Dorota Namysłów 

20. Dytko Justyna Huwniki 



21. Erbel Paulina Radom 

22. Groszek Aneta Biała Podlaska 

23. Grygiel Sylwia Czempiń 

24. Hynek Aleksandra Łopoń 

25. Jasińska Magdalena Świebodzin 

26. Juchum Agnieszka Słupsko 

27. Kapuścińska Iwona Borzęcin 

28. Kołodziejczyk Klaudia Kołobrzeg 

29. Konsek Karolina Wodzisław Śląski 

30. Kowalska-Cichos Izabela Pszów 

31. Kozieł Martyna Warszawa 

32. Koziorowicz Martyna Włocławek 

33. Kozłowska Weronika Poznań 

34. Kózka Klaudia Brzeszcze 

35. Krawczyk Sabina Katowice 

36. Krzemińska Magdalena Koziegłowy 

37. Kuczaj Kinga Dębica 

38. Kuziel Natalia Lublin 

39. Kwitowska Kinga Spławie 

40. Latańska Monika Kluczbork 

41. Ligenzowska Joanna Kraków 

42. Lipka Martyna Kraków 

43. Liro Katarzyna Żabno 

44. Lonc Dominika Dobkowice 

45. Łukasiewicz Maria Radom 

46. Malinowska Izabela Chełmiec 

47. Malinowska Marta Łódź 

48. Masztalerz Anna Rumia 

49. Matczak Patrycja Warszawa 

50. Matusiak Maja Wrocław 

51. Mazur Edyta Gostyń 

52. Mnich Izabela Tarnowskie Góry 

53. Mostowska Aleksandra Mikorzyn 

54. Motyka Anna Grzęska 

55. Nadolska Adrianna Straszyn 

56. Niedziałek Emilia Żeliszew Duży 

57. Nowak Angelika Mielec 

58. Olech-Bartoń Anna Izbica 

59. Paciorek Ilona Krasnołąka 

60. Pawlak Alicja Pęgów 

61. Piekarska Monika Orzysz 

62. Pielas Magdalena Witkowice 

63. Pietrzykowska Olga Września 

64. Plewniak Aleksandra Maków Mazowiecki 

65. Płusa Klaudia Radom 

66. Polit Roksana Domaniewice 



67. Połosa Milena Radom 

68. Rumian Katarzyna Kraków 

69. Sałbut Weronika Suskowola 

70. Słowikowska Monika Goniądz 

71. Sosna Karolina Szernie 

72. Stasiulewicz Marta Gdańsk 

73. Stokłosa Nicola Opole 

74. Synówka Anna Tychy 

75. Szczęsna Adrianna Lublin 

76. Szczołko Ewelina Krzemień Drugi 

77. Trembecka Karolina Głuchołazy 

78. Trocińska Nela Łódź 

79. Ulanowska Aleksandra Warszawa 

80. Warzecha Magdalena Regulice 

81. Wasiak Katarzyna Skierniewice 

82. Węsierska Anna Turze 

83. Wieczorek Anna Nowy Dwór Parcela 

84. Wiedro Aleksandra Rąbino 

85. Załucka Weronika Borowa 

86.  Zygmond Karolina Dębno 

87.  Żmudzka Agnieszka Białystok 

 

III. Warunkiem zatwierdzenia kandydatów jest zdanie egzaminów.  
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 20/2022  z dnia 8 lipca 2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr XI/199 z dnia 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 
 
 
I. Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę 
o następującej treści: 
 
1. W tytule uchwały skreśla się słowo „Ekstraklasy”. 
 
2. Art. 1 pkt a) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
Puchar Polski na szczeblu centralnym – 1 zawodnik, 
 
3. Skreśla się Art. 1 pkt b). 
 
4. Art. 2 ust. 1 skreśla się słowa „oraz rozgrywek Ekstraklasy” 
 
5. Art. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Zasady udziału zawodników młodzieżowych w rozgrywkach Ekstraklasy reguluje odrębna uchwała 
Zarządu PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 lipca 2022 
roku. 
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        Uchwała nr 21/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie zasad udziału zawodników młodzieżowych w rozgrywkach 

Ekstraklasy w sezonie 2022/2023  
  
  

 Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  
o następującej treści: 
 
I. Przyjmuje się Uchwałę w sprawie zasad udziału zawodników młodzieżowych w 

rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2022/2023. 
 
 

  
Art. 1 

  
Każdy klub uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy jest zobowiązany do zapewnienia udziału 
w tych rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu 
gry nie krótszym niż 3.000 minut w danym sezonie, przy czym: 
 

 
a) w przypadku rozegrania przez zawodników młodzieżowych w jednym meczu łącznie  więcej niż 

270 minut  - w  ewidencji danej drużyny  zostanie uwzględnione jedynie  270 minut  rozegranych 
w tym meczu,  

 



b) minuty rozegrane w doliczonym czasie gry w 1 i 2 połowie zawodów, nie są uwzględniane w 
ewidencji. 
  
Przykład: W jednym meczu Ekstraklasy zawodnicy młodzieżowi jednej z drużyn rozegrali łącznie  
360 minut. W ewidencji tej drużyny zostanie uwzględnione jedynie 270 minut rozegranych przez 
zawodników młodzieżowych w tym meczu. 
  
  

Art. 2 
  
W przypadku rozgrywek Ekstraklasy, zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający 
obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje 
zakończenie danego sezonu rozgrywkowego kończy 22. rok życia oraz zawodnik młodszy. 
 
 
Przykład: W sezonie 2022/2023, zawodnik posiadający obywatelstwo polskie i urodzony w roku 
2001 lub młodszy spełnia kryteria wymagane do uznania za zawodnika młodzieżowego. 
  
Przykład: W sezonie 2022/2023, zawodnik posiadający obywatelstwo polskie i urodzony w roku 
2000 nie spełnia kryteriów wymaganych do uznania za zawodnika młodzieżowego. 
  
Przykład: W sezonie 2022/2023, zawodnik posiadający obywatelstwo niemieckie i urodzony w 
roku 2003 nie spełnia kryteriów wymaganych do uznania za zawodnika młodzieżowego. 
  
  

Art. 3 
  

1. W sytuacji, gdy klub uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy nie spełni w danym sezonie wymogu 
o którym mowa w art. 1,będzie zobowiązany do wniesienia opłaty na rzecz PZPN w wysokości: 
  

a) 3.000.000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w 
łącznym wymiarze czasu gry 999 minut lub krótszym; 

b) 2.000.000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w 
łącznym wymiarze czasu gry od 1.000 do 1.999 minut; 

c) 1.000.000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w 
łącznym wymiarze czasu gry od 2.000 do 2.499 minut; 

d) 500.000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w 
łącznym wymiarze czasu gry od 2.500 do 2.999 minut. 
   

2. Suma wpłat o których mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na wskazane przez 
PZPN zadania związane ze szkoleniem młodzieży. 

 
3. Brak realizacji opłaty, o której mowa w ust. 1 może być przedmiotem postępowania prowadzonego 

przez Komisje Dyscyplinarną PZPN i/lub Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN.  
 
 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2022 r. 
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Uchwała nr  22/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr VI/71 z dnia 23 maja 2022 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o 

Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2022/2023 i następne. 

 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  
o następującej treści: 
 

I. Przyjmuje się zmiany w Uchwale nr VI/71 z dnia 23 maja 2022 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo 

Ekstraklasy na sezon 2022/2023 i następne: 

 

1. Art. 9.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Kwestię obowiązku i zasad udziału zawodników młodzieżowych w rozgrywkach reguluje odrębna 

uchwała Zarządu PZPN. 

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 

roku. 
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Uchwała nr 23/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku   Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr VI/69 z dnia 23 maja 2022 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar 

Polski na sezon 2022/2023. 
 
 
  

Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  
o następującej treści: 
 
I. Wprowadza się następującą zmianę w Uchwale nr VI/69 z dnia 23 maja 2022 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar 
Polski na sezon 2022/2023: 
 
1. W Art. 2.6 słowa „co najmniej dwóch zawodników młodzieżowych” zastępuje się słowami 

„co najmniej jednego zawodnika młodzieżowego”, 

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2022 

roku. 
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Uchwała nr 24/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  (przekazanie) zorganizowanego zespołu 

składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej  niezbędnych i 

przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na poziomie III ligi przez GKS 

Przodkowo na rzecz GKS Cartusia 1923 Kartuzy 

 
Komisja ds. Nagłych PZPN działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN w zw. z par.18 ust.5 
i par.19 ust.1 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie podjęła uchwałę  
o następującej treści: 
 

 
I. Komisja ds. Nagłych PZPN niniejszym wyraża zgodę na zbycie (przekazanie) 

zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej  
niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej na 
poziomie III ligi przez GKS Przodkowo na rzecz GKS Cartusia 1923 Kartuzy mając na 
względzie postanowienia opinii Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 5 
lipca 2022 roku wyrażonej w Uchwale Zarządu Pomorskiego ZPN nr 321/Z/2022. 
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od daty 
podjęcia przez Zarząd WZPN uchwały, o której mowa w par. 19 ust. 1 lit d. Uchwały 
Zarządu PZPN o członkostwie. 
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Uchwała nr 25/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  (przekazanie) zorganizowanego zespołu 

składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej  niezbędnych i 

przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej kobiet przez Polsko-

Brazylijską Akademię Piłkarską Marcus Gdynia na rzecz Ogniska TKKF Checz Gdynia  

 
Komisja ds. Nagłych PZPN działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN w zw. z par. 18 ust.5 
i par. 19 ust.1 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie podjęła uchwałę  
o następującej treści: 
 

 
I. Komisja ds. Nagłych PZPN niniejszym wyraża zgodę na zbycie (przekazanie) 

zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej  
niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej kobiet 
przez Polsko-Brazylijską Akademię Piłkarską Marcus Gdynia na rzecz Ogniska 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Checz Gdynia mając na względzie 
postanowienia opinii Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 27 czerwca 
2022 roku wyrażonej w Uchwale Zarządu Pomorskiego ZPN nr 296/Z/2022. 
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od daty 
podjęcia przez Zarząd WZPN uchwały, o której mowa w par. 19 ust. 1 lit d. Uchwały 
Zarządu PZPN o członkostwie. 
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Uchwała nr 26/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  (przekazanie) zorganizowanego zespołu 

składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej  niezbędnych i 

przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej przez Chełmski Klub 

Sportowy CHEŁMIANKA Chełm na rzecz Chełmskiego Klubu Sportowego Sp. z o.o. 

 
Komisja ds. Nagłych PZPN działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN w zw. z par.18 ust.5 
i par.19 ust.1 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie podjęła uchwałę  
o następującej treści: 
 

 
I.Komisja ds. Nagłych PZPN niniejszym wyraża zgodę na zbycie (przekazanie) zorganizowanego 

zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej  niezbędnych i 

przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej Chełmski Klub Sportowy 

CHEŁMIANKA Chełm na rzecz Chełmskiego Klubu Sportowego Sp. z o.o. mając na względzie 

postanowienia opinii Zarządu Lubelskiego  Związku Piłki Nożnej z dnia 18 lipca 2022 roku 

wyrażonej w Uchwale Zarządu Lubelskiego  ZPN nr 2/2022. 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od daty podjęcia 

przez Zarząd WZPN uchwały w trybie  postanowień par. 19 ust. 1 lit d. Uchwały Zarządu PZPN o 

członkostwie. 
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