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Uchwała  nr III/39 z dnia 19 marca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 19.03.2014 roku 

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 19.03.2014 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr III/40  z dnia 19 marca 2014  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie uzupełnienia składu  Komisji  Technicznej PZPN  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji Technicznej powołuje się Pana  Jarosława Wójcika do 
składu Komisji Technicznej PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr III/41 z dnia 19 marca 2014  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 

PZPN zaplanowanego na dzień 27 maja 2014 roku 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) w zw. z art. 29 par. 1 Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 
 
I. Przyjmuje się projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN 
zaplanowanego na dzień 27 maja 2014 roku w następującym brzmieniu: 
 

 
PORZĄDEK OBRAD 

WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO  
POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

w Warszawie 
w dniu  27 maja   2014 roku  

 
1. Otwarcie obrad. 

2. Wystąpienie Prezesa.  

3. Odczytanie i potwierdzenie listy delegatów ustalonej zgodnie ze Statutem. 



4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Zatwierdzenie regulaminu obrad. 

6. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: 

a) Mandatowej (3 osoby), 

b) Uchwał i Wniosków (7 osób). 

7. Wybór 3 delegatów  do zweryfikowania protokołu z Walnego Zgromadzenia  z  dnia  27  maja  

2014 roku. 

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 

9. Sprawozdanie Zarządu PZPN za okres 07.2013- 05.2014. 

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZPN za okres 07.2013.- 05.2014. 

11. Dyskusja – część pierwsza. 

12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZPN za 2013 rok.  

13. Zatwierdzenie zmian w preliminarzu budżetowym  na 2014 rok.  

14. Uchwalenie preliminarza budżetowego PZPN na rok 2015. 

15. Wybór niezależnej firmy audytorskiej w celu  zbadania sprawozdania finansowego Związku 

za rok 2014.   

16. Uchwalenie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

17. Podjęcie ostatecznej  uchwały w sprawach członkowskich.  

18. Dyskusja – ciąg dalszy.  

19. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. 

20.  Zakończenie obrad. 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr III/42  z dnia   19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 
PZPN w dniu 27 maja 2014 roku 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się projekt Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN w 
dniu 27 maja 2014 roku w następującym brzmieniu: 
 



Projekt  
REGULAMIN OBRAD  

WALNEGO ZGROMADZENIA 
SPRAWOZDAWCZEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

Warszawa, 27 maja    2014 roku  
 
I. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW  PZPN 

 
 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN, zwane dalej także „Walnym 

Zgromadzeniem Delegatów PZPN”, obraduje w oparciu o Statut PZPN oraz niniejszy 

Regulamin.  

 
 W Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN uczestniczą: 

A. z głosem stanowiącym: 

a) 60 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych 
wojewódzkich związków piłki nożnej przy założeniu, że poszczególnym ZPN 
przysługują następujące ilości mandatów: 

 Śląski ZPN, Dolnośląski ZPN, Małopolski ZPN, Podkarpacki ZPN – 

każdy po 5 mandatów,  

 Wielkopolski ZPN, Mazowiecki ZPN, Łódzki ZPN, Pomorski ZPN, 

Zachodniopomorski ZPN – każdy po 4 mandaty, 

 Lubelski ZPN, Lubuski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN, Opolski ZPN, 

Świętokrzyski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN – każdy po 3 mandaty, 

 Podlaski ZPN – 2 mandaty.  

b) 50 delegatów wybranych na posiedzeniach statutowych organów klubów 
Ekstraklasy i I ligi, przy założeniu, że każdemu klubowi Ekstraklasy przysługują 2 
mandaty, a każdemu klubowi I ligi – 1 mandat.  Mandaty delegatów klubów 
Ekstraklasy i I ligi ustalone zostały  wg aktualnego stanu tych klas rozgrywkowych na 
dzień  2 lipca 2013 roku,  
c) 2 delegatów piłki nożnej kobiet, wybranych na zebraniu wszystkich klubów, 
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej kobiet w Polsce, wg stanu na dzień  2 
lipca 2013 roku, 
d) 2 delegatów piłki nożnej halowej, wybranych na zebraniu wszystkich klubów, 
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej pięcioosobowej w Polsce, wg stanu na 
dzień 2 lipca 2013 roku, 
e) 3 delegatów wybranych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Trenerów Piłki 
Nożnej, spośród członków władz Stowarzyszenia oraz licencjonowanych trenerów 
piłki nożnej,  
f) 1 delegat wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w 
Polsce, spośród członków władz Stowarzyszenia oraz wszystkich sędziów czynnych, 
zasłużonych i honorowych.  
 
B. z głosem doradczym: 

 członkowie honorowi PZPN,  

 członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 członkowie Klubu Wybitnego Reprezentanta, 



 zaproszeni goście. 

 
 Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN mają 

wszystkie osoby posiadające na nim głos stanowiący. 

 
II. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PZPN. 

 
1. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN są jawne. 

 
2. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN otwiera Prezes Związku. 

 
3. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN zwołane prawidłowo jest prawomocne i 

zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2 delegatów 

w pierwszym terminie i 1/3 delegatów w drugim terminie zwołania Walnego 

Zgromadzenia. 

 
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Tylko obecni delegaci mogą głosować. 

Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, ani w drodze 

korespondencyjnej.    

 

5. Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał dotyczących spraw nie ujętych w 

porządku obrad, przyjętym przez delegatów na podstawie projektu przesłanego im w 

trybie art.29 par. 1 i art. 33 par. 7  Statutu PZPN. 

 

6. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN może być zmieniony 

większością 2/3 głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów.  

 

7. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN podejmuje  uchwały w głosowaniu jawnym 

(ręcznym). 

 

8. Inne uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN zapadają zwykłą większością 

głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów.  

 

9. Przy wszystkich głosowaniach głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie 

są uwzględniane przy obliczaniu większości.  

 

10. Na początku obrad Sekretarz Generalny PZPN odczytuje i potwierdza listę delegatów 

ustaloną zgodnie ze Statutem PZPN, a następnie Walne Zgromadzenie wybiera  3 

delegatów dla zweryfikowania protokołu odbywającego się Zgromadzenia.  Za jego 

sporządzenie odpowiedzialny jest Sekretarz Generalny PZPN.  

 



11. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN prowadzi i zamyka Prezes PZPN przy 

pomocy Wiceprezesa PZPN ds. organizacyjno-finansowych.  

 

12. Walne Zgromadzenie  zarządza głosowanie w sprawie regulaminu obrad. 

 

13. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN wybiera następujące Komisje: 

 
a) Komisję Mandatową - w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy 

obecności delegatów i ważności ich mandatów oraz przedłożenie Walnemu 

Zgromadzeniu Delegatów PZPN sprawozdania co do zdolności podejmowania 

uchwał. 

b) Komisję Uchwał i Wniosków - w składzie 7 osób w celu zebrania i przeanalizowania  

wniosków zgłoszonych przez delegatów oraz opracowania  projektu uchwały 

końcowej Walnego Zgromadzenia przedstawianego delegatom.  

 
 

14. W razie zaistnienia takiej potrzeby Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN może 

powołać inne Komisje, niż przewiduje niniejszy Regulamin. 

 
15.  W pracach Komisji biorą udział wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów 

PZPN delegaci oraz przedstawiciele Związku, wyznaczeni do udzielenia pomocy 

członkom Komisji, a w razie potrzeby do zreferowania  spraw lub  stanowiska Zarządu 

PZPN. 

 
16. Komisje przed przystąpieniem do działania uchwalają regulamin komisji i dokonują 

wyboru spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  i Sekretarza. 

Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów 

PZPN składają: Przewodniczący Komisji lub upoważnione przez niego osoby 

uczestniczące w pracach Komisji. 

 
17. Każda Komisja sporządza protokół ze swej działalności, podpisany przez 

Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół 

Wiceprezesowi PZPN ds. organizacyjno-finansowych. 

 
 
III. ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI NA WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW 

PZPN. 

 
1. Każdy uczestnik obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN ma prawo 

zabierania głosu w dyskusji w kolejności zapisania się. 

 
2. W sprawach formalnych prowadzący obrady udziela głosu poza kolejnością. Za 

wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące: 



1) sposobu obradowania, 

2) sposobu głosowania, 

3) głosowania bez dyskusji, 

4) przerwania dyskusji, 

5) ograniczenia czasu przemówień, 

6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków. 

 
 

3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiedzenia się 

większej liczby delegatów, czas poszczególnych wystąpień ogranicza się do 5 minut 

w danym temacie. 

 
4. Prowadzący obrady ma prawo do przedłużenia czasu trwania poszczególnych 

wystąpień. 

 
5. Prowadzący obrady ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu 

dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Niestosującym się do uwag 

osobom może odebrać głos.  

 
6. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne 

Zgromadzenie Delegatów PZPN uchwały, prowadzący obrady zarządza głosowanie, 

przestrzegając przy tym, aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej 

kolejności. 

 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN sporządza się protokół, który 

podpisuje Prezes PZPN i Wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych.  

2. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 

w dniu  27 maja 2014 roku dla potrzeb Walnego Zgromadzenia odbywającego się w 

tej dacie.  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN 
 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr III/43 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Ustala się, iż mecz towarzyski reprezentacji narodowych: Polska – Litwa, zaplanowany na  6 
czerwca 2014 roku odbędzie się w Gdańsku.  
 
II. Powierza się Lubelskiemu Związkowi Piłki Nożnej  organizację meczu reprezentacji U-17 
kobiet Polska –Białoruś zaplanowanego na 5 sierpnia 2014 roku.  
 
III.Powierza się Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację dwumeczu towarzyskiego 
reprezentacji A futsalu Polska-Ukraina zaplanowanego na 9-10 maja 2014 roku. 
 
IV. Powierza się Dolnośląskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację dwumeczu towarzyskiego 
reprezentacji U-21 futsalu Polska-Słowenia  zaplanowanego na 6-7 maja 2014 roku. 
 
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 Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr III/44 z dnia  19 marca 2014 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie Menedżerów ds. Piłkarzy 

 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt.  23)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów PZPN, postanawia się wpisać na listę 
Menedżerów ds. Piłkarzy następujące osoby: 

 
 - Marcin Moszczeński – licencja nr 97/2013 
 - Marcin Maciejewski – licencja nr 98/2013 
  

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        Prezes PZPN  Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr III/45 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia „Zasad gospodarowania sprzętem sportowym w Polskim Związku Piłki 

Nożnej”  
 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN przyjmuje się „Zasady gospodarowania sprzętem 
sportowym w Polskim Związku Piłki Nożnej” w następującym brzmieniu: 
 
 

Zasady gospodarowania sprzętem sportowym w Polskim Związku Piłki Nożnej 

 

Dla uporządkowania wszystkich spraw związanych z właściwym korzystaniem ze sprzętu 

sportowego będącego w dyspozycji Polskiego Związku Piłki Nożnej ustala się następujące 

zasady jego użytkowania: 

Par 1 

Baza Sprzętu Polskiego Związku Piłki Nożnej prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową 

magazynów nowego i nieużywanego sprzętu sportowego oraz ewidencję ilościową magazynów 

sprzętu używanego. 

Par 2 

Każdy nowy sprzęt wprowadzany jest na stan magazynowy w Bazie Sprzętu PZPN dokumentem 

PZ, bądź też PZI (w przypadku zamówień składanych u dostawców spoza granic RP) -  

utworzonym w referencji do stosownego zamówienia zakupu, wystawionego w używanym 

systemie IT w momencie otrzymania dostawy. 

Par 3 

W momencie przyjęcia towaru na magazyn sprzętu nowego dokonywana jest kontrola zgodności 

ilościowej pomiędzy zamówieniem a fizyczną dostawą. 

Par 4 

Faktura zakupu referująca do zamówienia trafia do Departamentu Finansowego PZPN, gdzie jest 

kontrolowana pod kątem zgodności ilościowej z PZ/ PZI  oraz zgodności wartościowej z 

zamówieniem. 

Par 5 

Wszelkie różnice wartościowe, bądź ilościowe wyjaśniane są z dostawcą przez osobę 

wystawiającą zamówienie w systemie IT. 

Par 6 

Wyróżnia się cztery główne zdarzenia, będące powodem do rozchodowania towaru:  

a) zapotrzebowanie sprzętowe kierownika reprezentacji/organizatora imprezy 

sportowej/działacza PZPN,  



b) pismo zatwierdzone przez Prezesa PZPN, Wiceprezesa  PZPN, Sekretarza Generalnego 

PZPN lub Dyrektora Departamentu Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów PZPN, 

dysponujące przekazanie wskazanym podmiotom sprzętu w nieodpłatne użytkowanie, 

c) pismo zatwierdzone przez Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN, Sekretarza Generalnego 

PZPN lub Dyrektora Departamentu Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów PZPN,  

dysponujące przekazanie wskazanym podmiotom sprzętu do wynajęcia, 

d) pismo zatwierdzone przez Prezesa PZPN, Wiceprezesa  PZPN, Sekretarza Generalnego 

PZPN lub Dyrektora Departamentu Administracji Logistyki i Centralnych Zakupów PZPN  

dysponujące przekazanie wskazanym pracownikom PZPN sprzętu stanowiącego ich 

indywidualne wyposażenie. 

Par 7 

Poza uzasadnionymi przypadkami konieczność wydania sprzętu jest w pierwszej kolejności 

realizowana z magazynu sprzętu używanego. W przypadku braku sprzętu używanego, bądź też 

w przypadkach uzasadnionych wydanie realizowane jest częściowo lub całkowicie z magazynu 

sprzętu nowego. 

Par 8 

Pobranie z magazynu sprzętu nowego potwierdzane jest dokumentem RW/ RWI bądź  RWO, a 

jego wartość stanowi obciążenie kosztów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości PZPN. 

Par 9 

Dokument RWI/WZW/RWO jest podpisywany przez osobę odbierającą sprzęt sportowy oraz 

przez pracownika Bazy Sprzętu PZPN. 

Par 10 

W przypadkach opisanych w par 6a) oraz 6c) definiowany jest przez odbiorcę przewidywany 

termin zwrotu sprzętu. W przypadku niedotrzymania określonego terminu, dokonywane jest 

obciążenie odbiorcy na podstawie faktury VAT,  wg ostatniej ceny zakupu niezwróconego w 

terminie towaru. Istnieje możliwość skorygowania wystawionego obciążenia po ostatecznym 

zwróceniu wypożyczonego/wynajętego sprzętu sportowego. 

Par 11 

Zwrot wydanego sprzętu sportowego odzwierciedlony jest wystawionym dokumentem PZ/PZW i 

sygnowany przez osobę zdającą oraz pracownika Bazy Sprzętu PZPN. 

Par 12 

Ewentualne różnice pomiędzy pobraną a zwróconą ilością poszczególnego sprzętu sportowego 

zgłaszane są do Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN, Sekretarza Generalnego PZPN  lub 

Dyrektora Departamentu Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów,  celem podjęcia decyzji 

w zakresie obciążenia odbiorcy sprzętu.  

Par 13 

W przypadku obciążenia brakujący sprzęt jest fakturowany na odbiorcę wg ostatniej ceny zakupu 

brakującego sprzętu. Podstawą do wystawienia faktury jest dokument WZL wystawiany przez 

księgowość z magazynu braków. 

 



Par 14 

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od obciążenia brakujący zapas odpisywany jest ze 

stanu magazynowego dokumentem RW. 

Par 15 

Zniszczony bądź też z innego powodu nie nadający się do użytku sprzęt sportowy przesuwany 

jest na magazyn likwidacyjny dokumentem MM (przesunięcie międzymagazynowe). 

Par 16 

Nie rzadziej niż co 6 miesięcy zbiera się stała Komisja Likwidacyjna ustalająca zasadność 

utylizacji sprzętu będącego na stanie magazynu likwidacyjnego. 

Par 17 

Protokół utylizacji Komisji Likwidacyjnej przekazywany jest wraz z potwierdzeniem zniszczenia 

sprzętu wystawionym przez zewnętrzną firmę utylizującą do Departamentu Finansowego PZPN 

celem likwidacji zapasu dokumentem RW. Dokument RW wystawia pracownik Bazy Sprzętu. 

Sprawdzenie zgodności dokumentów (RW oraz protokołu/faktury od firmy zewnętrznej 

przeprowadzającej likwidację) potwierdza Departament Finansowy. 

Par 18 

Magazyny posiadające ewidencję ilościowo – wartościową inwentaryzowane są corocznie. 

Magazyny posiadające ewidencję tylko ilościową inwentaryzowane są co 2 lata. Inwentaryzacje 

inicjowane są Zarządzeniem Sekretarza Generalnego PZPN. 

Par 19 

W przypadku stwierdzonych niezgodności pomiędzy zinwentaryzowanym stanem rzeczywistym a 

stanem magazynowym ujętym w systemie IT, protokół różnic inwentaryzacyjnych wraz z 

pisemnym wyjaśnieniem przyczyn ich powstania dostarczonym przez osoby odpowiedzialne za 

zarządzanie Bazą Sprzętu trafiają do Sekretarza Generalnego PZPN oraz Wiceprezesa ds. 

Organizacyjno-Finansowych PZPN, celem podjęcia decyzji o finansowym sposobie rozliczenia 

inwentaryzacji. 

Par 20 

Szczegółowy opis procesów realizowanych w Bazie Sprzętu zawarty jest w instrukcjach 

magazynowych. 

Par 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą wszelkie decyzje podejmują dwuosobowo: 

Prezes PZPN, Wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych, Sekretarz Generalny PZPN lub  

Dyrektor Departamentu Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów PZPN. 

Par 22 

Do wprowadzenia unormowań  techniczno-organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Bazy 

Sprzętu PZPN lub obiegiem dokumentów w Bazie Sprzętu PZPN, upoważnia się Prezesa PZPN  

i Sekretarza Generalnego PZPN.  



Par 23 

Szczegółowe dokumenty objęte systemem zarządzania procesami w Bazie Sprzętu, ujęte są w 

Załączniku do  niniejszej Uchwały. 

Par. 24  

Traci moc Uchwała nr I/1 z dnia 13 stycznia 2000 roku Prezydium Zarządu PZPN w sprawie 

„Zasad gospodarowania sprzętem”.  

Par. 25  

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy 

pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) postanawia się, co następuje:  
 
§ 1 
 

1. Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania 
lub pozbawiania licencji uprawniających lekarzy do współpracy z zespołami Ekstraklasy, I 
i II ligi piłki nożnej oraz reprezentacjami narodowymi. 

 
2. Licencja ta nazywana będzie dalej Licencją Lekarską PZPN 

 
§ 2 
 
Lekarzem sprawującym opiekę nad zespołem Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej lub/i reprezentacją 
narodową może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) korzysta z pełni praw publicznych, 
c) jest specjalistą w zakresie ortopedii i traumatologii, chirurgii, chirurgii dziecięcej, 
medycyny wewnętrznej, pediatrii, medycyny rodzinnej, rehabilitacji medycznej lub 
medycyny sportowej, 
d) posiada ważną Licencję Lekarską PZPN przyznaną w trybie niniejszej Uchwały. 

 
§ 3 
 
Licencją Lekarską PZPN w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone lekarzowi na 
sprawowanie opieki nad zawodnikami piłki nożnej zespołów Ekstraklasy, I, II ligi oraz 
Reprezentacji Narodowych na zasadach określonych przez przepisy PZPN. 
 
§ 4 
 
Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: 
 
1. Lekarze, spełniający kryteria , o których mowa w § 2. 

 
2. Lekarze w trakcie specjalizacji ze specjalności wymienionych w § 2 jedynie po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Komisję Licencji Lekarskich PZPN. 



 
3. Lekarze posiadający dyplomy uczelni zagranicznych lub udokumentowany staż pracy w 

zagranicznych zespołach Ekstraklasy, I lub II ligi piłki nożnej, lub reprezentacją narodową pod 
warunkiem stosowania zasady wzajemności. 

 
4. Lekarze, którzy w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach uzyskają zgodę Komisji Licencji 

Lekarskich PZPN na przyznanie licencji w trybie szczególnym. 
 

§ 5 
 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie Licencji Lekarskiej PZPN składa do Komisji Licencji 
Lekarskich PZPN pisemny wniosek zawierający: 
a) Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer pesel oraz  adres zamieszkania 
wnioskodawcy, 
b) Wskazanie dyscypliny piłki nożnej, w zakresie której lekarz pragnie uzyskać licencję, 
c) Datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy. 

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

a) Poświadczona notarialnie kopia dyplomu lekarza oraz uzyskanych specjalizacji, w 
przypadku lekarza w trakcie specjalizacji - poświadczenie o jej otwarciu z ośrodka szkolenia 
podyplomowego i opinia kierownika specjalizacji, 
b) opinia z dotychczasowego miejsca pracy, 
c) zobowiązanie do uczestnictwa w programie ustawicznego kształcenia lekarzy 
opracowanym przez Zespół Medyczny PZPN,  
d) certyfikat ukończenia szkolenia antydopingowego, organizowanego przez Zespół 
Medyczny PZPN lub zobowiązanie do jego przedstawienia w terminie określonym przez 
Komisję Licencji Lekarskich,     
e) zobowiązanie do raportowania wszystkich urazów i/lub chorób oraz przebiegu ich leczenia 
u zawodników będących aktualnie pod jego opieką do Komputerowego Rejestru Urazów i 
Chorób prowadzonego przez PZPN, 
f) zobowiązanie do przestrzegania regulaminu lekarza licencjonowanego PZPN, ustalonego i 
zaakceptowanego przez Zespół Medyczny PZPN, zatwierdzonego przez Zarząd PZPN.  

 
§ 6 

 
1. Pierwsza Licencja Lekarska PZPN przyznawana jest na okres 1 roku od momentu jej 

przyznania przez Komisję Licencji Lekarskich i może ulec przedłużeniu. 
 

2. Druga i następne Licencje Lekarskie PZPN przedłużane są  na okres kolejnych 2 lat po 
złożeniu przez ubiegającego się lekarza odpowiednich dokumentów. 
 

§ 7 
 

Przedłużenie Licencji Lekarskiej PZPN mogą uzyskać osoby, o których mowa w § 4 pkt 1 – 4, 
które równocześnie spełniły następujące wymagania: 

1. Biorą czynny udział i wypełniają kryteria programu ustawicznego kształcenia lekarzy 
opracowanego przez Zespół Medyczny  PZPN.  
2. Posiadają aktualny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia antydopingowego 
organizowanego przez Zespół Medyczny PZPN. 
3. Regularnie raportują wszystkie urazy i/lub choroby oraz przebieg ich leczenia, zawodników 
będących aktualnie pod ich opieką do Komputerowego Rejestru Urazów i Chorób 
prowadzonego przez PZPN. 
4. Przestrzegają regulaminu lekarza licencjonowanego PZPN ustalonego i zaakceptowanego 
przez Zespół Medyczny PZPN, zatwierdzonego przez Zarząd PZPN.  

 
 



§ 8 
 
1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużeniu na dalszy okres licencji decyduje 
Komisja Licencji Lekarskich PZPN, w której skład wchodzą: 

 
a) Wiceprzewodniczący Zespołu Medycznego PZPN, 
b) 3 członków Zespołu Medycznego PZPN.  
 

2. Tryb pracy Komisji, o której mowa w ust. 1 określa Zespół Medyczny PZPN. 
 
§ 9 
 
1. Komisja Licencji Lekarskich PZPN przyznaje i przedłuża okres ważności licencji dwa razy w 
ciągu roku kalendarzowego, w następujących terminach: 01.06 – 30.06 oraz 01.12 – 31.12. 
 
2. W wyjątkowych przypadkach przyznanie licencji może nastąpić również poza terminami, o 
których mowa w ust. 1.  
 
 
§ 10 
 
Opłatę za udzielenie lub przedłużenie licencji w wysokości 500 złotych uiszcza  klub 
zatrudniający lekarza lub lekarz występujący o jej przyznanie lub przedłużenie. 
 
§ 11 
 
1. Komisja Licencji Lekarskich PZPN przyznaje Licencję Lekarską PZPN w drodze decyzji. 
 
2. Licencja powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia lekarza, 
b) numer licencji, 
c) datę wydania licencji, 
d) dyscyplinę sportu piłki nożnej, w której uprawniony może wykonywać czynności wynikające 
z licencji, 
e) okres ważności licencji. 

 
3. Licencja opatrzona jest zdjęciem i podpisem lekarza, pieczęcią PZPN oraz podpisem 

Przewodniczącego Zespołu Medycznego PZPN i Prezesa PZPN. 
4. Wzór Licencji Lekarskiej PZPN stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
§ 12 
 
1. Komisja Licencji Lekarskich PZPN może odmówić przyznania lub przedłużenia Licencji 

Lekarskiej PZPN, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w §§ 4, 5 lub 7 
niniejszej Uchwały, a także jeśli braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo 
wezwania w wyznaczonym terminie. 

 
2. Odmowa przyznania licencji wymaga  pisemnego uzasadnienia. 
 
3. Od decyzji Komisji Licencji Lekarskich PZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia 

licencji przysługuje lekarzowi odwołanie, do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Lekarskich, 
wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 

4. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Lekarskich  składa się z 4 osób, w tym : Przewodniczącego 
Zespołu Medycznego PZPN  i 3 członków Zespołu Medycznego PZPN. 
 

5. Tryb pracy Komisji, o której mowa w ust. 4 określa Zespół Medyczny PZPN.    



 
§ 13 
 
1. Działając na wniosek Zespołu Medycznego PZPN lub pracodawcy Komisja Dyscyplinarna  

PZPN może zawiesić lekarzowi korzystanie z Licencji Lekarskiej PZPN,  w szczególności w 
razie: 
a) naruszenia przez lekarza Regulaminu Lekarza Licencjonowanego PZPN, 
 
b) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, 
 
c) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w programie ustawicznego kształcenia lekarzy 
opracowanego przez Zespół Medyczny PZPN,  
 
d) braku aktualnego certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu z przepisów 
antydopingowych, 
 
e) powtarzających się przypadków niespełniania wymogów stawianych przez Zespół 
Medyczny PZPN.  

 
2. Decyzja w sprawie zawieszenia korzystania z Licencji Lekarskiej PZPN wymaga pisemnego 
uzasadnienia. 
 
§ 14 
 
1. Działając na wniosek Zespołu Medycznego PZPN Komisja Dyscyplinarna PZPN pozbawia 

lekarza w drodze decyzji, Licencji Lekarskiej PZPN w razie : 
a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub 
ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
 
b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu 
lekarza, w tym utraty prawa wykonywania zawodu lekarza orzeczonego przez Izbę Lekarską. 

 
2. Działając na wniosek Zespołu Medycznego PZPN Komisja Dyscyplinarna PZPN może 

pozbawić lekarza, w drodze decyzji, Licencji Lekarskiej PZPN w szczególności w razie: 
a) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa lekarza w procesie ustawicznego kształcenia 
lekarzy opracowanego przez Zespół Medyczny PZPN,  
 
b) naruszenia Regulaminu Lekarza Licencjonowanego PZPN, 
 
c) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. 

 
3. Decyzja w sprawie pozbawienia lekarza Licencji Lekarskiej PZPN wymaga pisemnego 

uzasadnienia. 
 
§ 15 
 
Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji 
przysługuje lekarzowi odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN wniesione w terminie 
14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 
§ 16 
 
Ewidencję Licencji Lekarskich PZPN prowadzi Zespół Medyczny PZPN. 
 
 
 
 



§ 17 
 
Traci moc Uchwała nr XI/281 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi 
oraz reprezentacjach narodowych. 
 
§ 18 
 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr III/47 z  dnia  19 marca 2014  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w Uchwale nr XI/282  z dnia 23 lipca 2009  roku Zarządu PZPN regulującej 

zasady opieki medycznej w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych  
 
Na podstawie art. 36 §1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W  Uchwale   nr XI/282 z dnia 23 lipca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
regulującej zasady opieki medycznej w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach 
narodowych wprowadza się następujące zmiany:  
 
1.W par. 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
2.Lekarz posiadający Licencję Lekarską PZPN  i desygnowany przez zarząd klubu odpowiada za  
funkcjonowanie zespołu medycznego w klubie. 
 
 
2.W par. 4 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
 
5.Załącznik do protokołu zawodów powinien zawierać podpisane i podstemplowane przed 
każdym meczem  przez lekarzy posiadających Licencję Lekarską PZPN,  listy zawodników 
drużyny gospodarzy i gości posiadających orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym 
bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w 
treningach lub zawodach sportowych, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 
sportowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie 
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie 
zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia 
lekarskiego.  
 
3.W par. 6 ust. 3 sformułowanie „Wydziału Dyscypliny” zastępuje się sformułowaniem „Komisji 
Dyscyplinarnej”.  
 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

tj. U. nr XI/282 z 23.07.2009 r. 
zm. U. nr VI/91 z 19.04.2011r. 
zm. U. nr III/47 z 19.03.2014 r.  

 
Uchwała nr XI/282 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej regulująca zasady opieki medycznej w klubach 
Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) postanawia się co następuje: 
 
§ 1 

Uchwała określa zasady sprawowania opieki medycznej w klubach Ekstraklasy, I i II ligi piłki 
nożnej oraz reprezentacjach narodowych. 
 

 
 
 
 



§ 2 
1. Osobą sprawującą opiekę nad zespołem Ekstraklasy, I,  II ligi piłki nożnej lub/i reprezentacją 

narodową może być wyłącznie lekarz posiadający ważną Licencję Lekarską PZPN nadaną 
przez Komisję Licencji Lekarskich PZPN. 
 

2. Lekarz posiadający Licencję Lekarską PZPN  i desygnowany przez zarząd klubu 
odpowiada za  funkcjonowanie zespołu medycznego w klubie. 

 
 
3. Lekarz reprezentacji jest szefem zespołu medycznego reprezentacji i odpowiada za jego 

funkcjonowanie. 
 
 
§ 3 

Sprawowanie opieki lekarskiej nad zespołem Ekstraklasy, I i II ligi piłki nożnej oraz 
którąkolwiek reprezentacją narodową bez posiadania ważnej Licencji Lekarskiej PZPN jest 
zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. 
 

§ 4 
1. Na wszystkich meczach reprezentacji narodowych, klubów Ekstraklasy, I i II ligi, musi być 

obecny licencjonowany lekarz PZPN, opiekujący się reprezentacją lub zespołem gospodarzy. 
 

2. Drużyna przyjezdna nie ma obowiązku posiadania w zespole lekarza licencjonowanego. 
Obowiązki lekarza zespołu przyjezdnego będzie pełnił lekarz licencjonowany gospodarza w 
stosunku do drużyny przyjezdnej. Brak lekarza licencjonowanego w drużynie przyjezdnej nie 
będzie niósł za sobą konsekwencji finansowych dla drużyny. 
 

3. Lekarz opiekujący się zespołem Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej lub/i reprezentacji narodowej 
zobowiązany jest do okazania ważnej Licencji Lekarskiej PZPN sędziemu zawodów w celu 
odnotowania w załączniku do protokołu zawodów numeru jego licencji 
 

4. Sędzia zobowiązany jest do sprawdzenia ważności licencji i odnotowania jej numeru wraz z 
nazwiskiem posiadającego ją lekarza w protokole zawodów. 

 
5. Załącznik do protokołu zawodów powinien zawierać podpisane i podstemplowane 

przed każdym meczem  przez lekarzy posiadających Licencję Lekarską PZPN,  listy 
zawodników drużyny gospodarzy i gości posiadających orzeczenia lekarskie o stanie 
zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, 
w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych, wydane przez 
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy 
uprawnonych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz 
zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia 
lekarskiego.  

 
6. Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu zawodów lekarza nie 

posiadającego licencji lub nie opiekującego się zespołem. 
 
§ 5 
Wszystkie kluby ubiegające się o licencje upoważniające je do gry w Ekstraklasie, I lub II lidze 
mają obowiązek podać we wniosku o przyznanie licencji nazwisko lub nazwiska oraz numery 
licencji lekarskich PZPN współpracujących z nimi lekarzy. 
 
 
 
 
 



 
§ 6 
1. Naruszenie treści § 2 niniejszej Uchwały oraz sprawowanie opieki lekarskiej nad zespołem 
Ekstraklasy, I, II ligi przez lekarza nie posiadającego ważnej Licencji Lekarskiej PZPN powoduje 
zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do klubu: 
a) Pierwsze sześć miesięcy: 
Kluby Ekstraklasy – kara pieniężna 15.000 zł 
Kluby I ligi – kara pieniężna 10.000 zł 
Kluby II ligi – kara pieniężna 5.000 zł 
 
b) Drugie sześć miesięcy i każde następne: 
Kluby Ekstraklasy – kara pieniężna 30.000 zł 
Kluby I ligi – kara pieniężna 20.000 zł 
Kluby II ligi – kara pieniężna 10.000 zł 
 
2. Naruszenie treści § 4 ust. 1, 3, 4 niniejszej Uchwały oraz sprawowanie opieki lekarskiej nad 
zespołem Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez 
lekarza nie posiadającego ważnej Licencji Lekarskiej PZPN powoduje zastosowanie 
następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do klubu : 
Każdy mecz: 
Kluby Ekstraklasy – kara pieniężna 2.000 zł 
Kluby I ligi – kara pieniężna 1.000 zł 
Kluby II ligi – kara pieniężna 500 zł. 
 
3. Realizacja treści niniejszego przepisu należy do Komisji Dyscyplinarnej PZPN lub Komisji 
Ligi Ekstraklasy S.A.         
 
§ 7 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN  
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Uchwała nr III/48  z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyznania Dolnośląskiemu ZPN kwoty 50.000 PLN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyznaje się Dolnośląskiemu Związkowi Piłki Nożnej kwotę 50.000 PLN z przeznaczeniem na 
przygotowanie reprezentacji ww. Związku  do uczestnictwa w turnieju półfinałowym  REGIONS 
CUP   w dniach 13-17 września 2014 roku.  
 
II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Departamentowi 
Finansowemu PZPN. 
  
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr  III/49  z dnia 19 marca 2014  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie  ustalenia terminu  kolejnego  posiedzenia  Zarządu PZPN 
 

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



I. Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu 23.04.2014 roku w 
Warszawie. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr III/50 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu PZPN  

w sprawie upowszechnienia wykorzystania systemu extranet do prowadzenia rozgrywek 
piłkarskich 

 
Na podstawie art. 36 par.1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. W związku z postępującą rozbudową funkcjonalności systemu extranet postanawia się, co 
następuje: 
 

§ 1 
 

Zobowiązuje się Związki Piłki Nożnej do wykorzystania pełnej funkcjonalności systemu extranet  
w stosunku do wszystkich rozgrywek, prowadzonych przez dany ZPN. Obejmuje to w 
szczególności następujące moduły: 
 

1. Rozgrywki 

2. Zawodnicy 

3. Uprawnianie 

4. Kluby 

5. Transfery krajowe 

6. Transfery zagraniczne 

7. Sędziowie 

8. Trenerzy 

 
§ 2 

 
Zobowiązuje się Związki Piłki Nożnej do stosowania nazewnictwa rozgrywek zgodnego  
z postanowieniami Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz wytycznymi opracowanymi przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN. 

 
§ 3 

 
Zobowiązuje się Związki Piłki Nożnej do bezwzględnego stosowania postanowień Uchwały nr 
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną  
oraz Uchwały nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 
występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej,  
w zakresie rejestracji zawodników w systemie extranet oraz dopuszczenia do udziału  
w rozgrywkach wyłącznie zawodników potwierdzonych i uprawnionych do gry przez organ 
prowadzący rozgrywki w systemie extranet. 
 
 



§ 4 
 

Zobowiązuje się organy prowadzące rozgrywki do zamieszczania w regulaminach 
poszczególnych rozgrywek obowiązku wprowadzania przez sędziów do systemu extranet wyniku 
meczu  w ciągu 15 minut po jego zakończeniu oraz wypełniania sprawozdania z zawodów w 
systemie extranet w ciągu 12 godzin od zakończenia meczu. 
 

§ 5 
 

1. Przyjmuje się, że wszelkie wystąpienia klubu o potwierdzanie i uprawnianie zawodników do 

gry powinny być realizowane wyłącznie z wykorzystaniem odpowiednich modułów systemu 

extranet. 

 
2. Zaleca się organom prowadzącym rozgrywki zamieszczanie w regulaminach rozgrywek  

i innych uchwałach regulujących kwestie potwierdzania i uprawniania zawodników do gry, 

postanowień w zakresie wykorzystania odpowiednich modułów systemu extranet do 

potwierdzania i uprawniania zawodników do gry. 

 
 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2014 
roku i ma zastosowanie dla wszystkich rozgrywek piłkarskich od sezonu 2014/2015. 
 

        Prezes PZPN  Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr III/51  z dnia   19 marca 2014 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zmiany w składzie  Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego ze składu ww Komisji 
odwołuje się Panią Iwonę Małek. 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr III/52 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie interpretacji § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały nr X/225 z dnia 27 września 2012 roku 

Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na 

sezon 2013/2014 i następne  

 Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10 oraz art. 85 § 2 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej, a 

także § 27 uchwały nr X/225 z dnia 27 września 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 

2013/2014 i następne postanawia się co następuje: 

I. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały nr X/225 z dnia 27 września 2012 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas 

rozgrywkowych na sezon 2013/2014 i następne, do wniosku o nadanie licencji klub 

zobowiązany jest załączyć spośród dokumentów prawnych m.in. wyciąg z właściwego 



rejestru sądowego lub ewidencji prowadzonej przez starostę zawierający dane 

dotyczące formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz.  

II. W praktyce możliwe jest występowanie sytuacji, w których w wyciągu z rejestru 

sądowego lub ewidencji prowadzonej przez starostę nie jest ujawniony aktualny stan 

osobowy władz klubu. Przyczyną takiej sytuacji są uwarunkowania postępowania 

rejestrowego prowadzonego przez sądy gospodarcze lub starostę. Związane one są z 

wygaśnięciem kadencji dotychczasowych władz klubu, zaskarżaniem w trybie 

procesowym przez osoby posiadające interes prawny uchwał w przedmiocie wyboru 

nowych władz klubu, a także z wnioskami organów nadzoru o uchylenie niezgodnych 

z prawem lub statutem uchwał klubu. W takich przypadkach  dopuszczalne jest 

stosowanie przez organy licencyjne odstępstw od przewidzianego w § 5 ust. 1 pkt 1 

uchwały obowiązku i dokonywanie samodzielnych ustaleń co do osób upoważnionych 

do reprezentowania klubu, w tym złożenia wniosku o udzielenie licencji na udział w 

rozgrywkach IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych oraz pucharowych 

prowadzonych przez wojewódzki Związek Piłki Nożnej, OZPN-y i podokręgi, na 

podstawie innych niż wyciąg z właściwego rejestru sądowego  lub ewidencji 

prowadzonej przez starostę dokumentów, tj. protokołu z Walnego Zebrania Członków.  

III. Organy licencyjne przy dokonywaniu samodzielnych ustaleń co do osób 

upoważnionych do reprezentowania klubów powinny kierować się następującymi 

wskazówkami: 

 wpis władz klubu do Krajowego Rejestru Sądowego albo do ewidencji 

prowadzonej przez starostę ma charakter deklaratoryjny; 

 skuteczność wyboru władz klubu jest z dniem podjęcia uchwały przez 

Walne Zebranie Członków; 

 wyeliminowanie z obrotu prawnego każdej uchwały Walnego Zebrania 

Członków następuje dopiero w wyniku prawomocnego orzeczenia 

sądowego; 

 w przypadku istnienia w obrocie prawnym kilku uchwał dotyczących 

wyboru władz klubu priorytet należy przyznać uchwale, wobec której nie 

ma zastrzeżeń organu nadzoru lub która została podjęta na Walnym 

Zebraniu Członków zwołanym przez kuratora powołanego przez sąd 

rejestrowy. 

IV. W przypadku dokonywania przez organy licencyjne samodzielnych ustaleń co do 

osób upoważnionych do reprezentowania klubu, organy licencyjne powinny mieć na 

względzie to, iż powyższe ustalenia mają charakter tymczasowy. W przypadku 

dokonania do właściwego rejestru sądowego lub ewidencji prowadzonej przez 

starostę wpisu innego składu osobowego władz klubu, organy licencyjne zobligowane 

są do złożenia wniosku o zawieszenie korzystania z licencji do Komisji Dyscyplinarnej 

właściwego Związku Piłki Nożnej, z uwagi na brak spełnienia kryterium prawnego 

przyznania licencji.   

V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr  III/53  z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  podziału środków, przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotyczących szkolenia indywidualnego oraz 

grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowania  i udziału reprezentacji Polski 
w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz 

przygotowania  reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata w 
roku 2014 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN, w związku z Decyzją nr 14 Ministra Sportu i 
Turystyki z dnia 12 listopada 2013 r. sprawie wprowadzenia Programu dofinansowania zadań ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem indywidualnym i 
grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w 
zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz przygotowaniem 
reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata w roku 2014 postanawia 
się, co następuje: 
I.  W związku z przyznaniem dotacji na rok 2014, w wysokości 7 180 000,00 zł, realizowane będą 
następujące zadania: 

1. Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo OSSM 

2. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorek młodszych 

3. Przygotowanie szkoleniowe młodzieżowej Reprezentacji Polski U-21 

II.  Przyjmuje się  następujący podział środków na realizację zadań wskazanych w pkt I niniejszej 
uchwały: 

1. Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo OSSM – 6 154 700,00 zł, w tym do 

7% kosztów pośrednich na obsługę zadania. 

2. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorek młodszych – 523 200,00 zł, w tym brak udziału 

kosztów pośrednich. 

3. Przygotowanie szkoleniowe młodzieżowej Reprezentacji Polski U-21 – 380 000,00 zł, w 

tym brak udziału kosztów pośrednich 

4. Obsługę centralną ww. zadań z kosztów pośrednich – 122 100,00 zł 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr  III/54  z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie  funkcjonowania  nowych Gimnazjalnych Ośrodków Szkolenia Młodzieży. 

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

 
 

I. Wyraża się zgodę na utworzenie, od roku szkolnego 2014/2015,  pierwszej klasy w trzech 
nowych Gimnazjalnych Ośrodkach Szkolenia Sportowego  Młodzieży na terenie następujących 
województw: 

1. małopolskiego 

2. śląskiego 

II.Wobec treści pkt I na terenie ww. Województw rozpocznie się proces wygaszania obecnie 
funkcjonujących Licealnych OSSM. 
 
III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr III/55 z dnia 19 marca 2014 roku                                                                           
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  zmian w składzie z Komisji 

Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 

I. Odwołuje się Pana Przemysława Sarosiek z funkcji członka Komisji Odwoławczej ds. 
Licencji Klubowych PZPN. 
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
               Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr III/56 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie ustalenia „Strategii Cenowej biletów na mecz Polska-Litwa na Stadionie PGE 
Arena w Gdańsku w dniu 6 czerwca 2014 roku”  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.   Przyjmuje się „Strategię  Cenową  biletów na mecz Polska-Litwa na Stadionie PGE Arena w 
Gdańsku w dniu 6 czerwca 2014 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr III/57  z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie ustalenia „Strategii Cenowej na mecz finałowy Pucharu Polski na Stadionie 

Narodowym w Warszawie w dniu 2 maja 2014 roku” 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.   Przyjmuje się „Strategię Cenową na mecz finałowy Pucharu Polski na Stadionie Narodowym 
w Warszawie w dniu 2 maja 2014 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 


