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SŁOWO WSTĘPNE PREZESA PZPN

M ijający rok, od kiedy sprawuję funkcję Prezesa Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, stał pod znakiem sukcesów 
sportowych, z których bardzo się cieszymy. Ten okres 
postawił również przed nami wiele trudnych wyzwań, 
którym udało się sprostać. 

Na początku chciałbym wszystkim delegatom serdecznie podziękować 
za ostatnie dwanaście miesięcy. Towarzyszyliście mnie i mojemu 
najbliższemu zespołowi w codziennej pracy dla dobra polskiego futbolu, 
wspierając merytoryczną dyskusją i rzeczowymi argumentami. Były one 
tym ważniejsze, że musieliśmy sobie radzić z problemami, których nikt 
nie mógł się spodziewać. Niemniej jednak, jako silna organizacja, oprócz 
znajdowania z nich wyjścia, potrafiliśmy każdego dnia pracować według 
założonego wcześniej harmonogramu oraz spełniając wyborcze deklaracje. 
Jeszcze raz dziękuję za otrzymane wsparcie.

Każdy rok pracy Polskiego Związku Piłki Nożnej jest oceniany przez kibiców 
i społeczeństwo pod kątem zadowolenia z wyników osiąganych przez 
reprezentację Polski. Tym bardziej cieszę się, że najpopularniejsza drużyna 
w kraju awansowała na mistrzostwa świata w Katarze, a także utrzymała 
się w pierwszej dywizji Ligi Narodów, co otworzyło szansę na losowanie 
w eliminacjach mistrzostw Europy 2024 z pierwszego koszyka. W efekcie 
uniknęliśmy najmocniejszych rywali w drodze na niemieckie Euro. Awansu 
na mundial nie byłoby bez Czesława Michniewicza i świetnej pracy 
wykonanej w trudnych okolicznościach przez niego osobiście i cały sztab 
szkoleniowy, szczególnie w meczu przeciwko Szwecji na Stadionie Śląskim. 

W styczniu 2022 roku to właśnie Michniewiczowi postanowiłem przekazać 
obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski, po tym jak w trakcie świąt 
Bożego Narodzenia poprzedni trener biało-czerwonych, Paulo Sousa, 
poinformował mnie o chęci skorzystania z nowej propozycji pracy, którą 
otrzymał od brazylijskiego klubu. Zszokowani zachowaniem Portugalczyka 
i absolutnym brakiem taktu z jego strony, przystąpiliśmy do twardych 

Szanowni Państwo, 

negocjacji, w ramach których Sousa musiał wypłacić na rzecz PZPN 
odszkodowanie i zrzec się pozostałych pensji całego sztabu szkoleniowego. 

W losowaniu par barażowych na mundial w Katarze trafiliśmy na 
reprezentację Rosji. Po brutalnej agresji na niepodległą Ukrainę, która 
nastąpiła 24 lutego, jasnym stało się, że nie może być mowy o jakimkolwiek 
meczu pomiędzy naszymi drużynami. Bardzo szybko, dzięki sprawnym 
działaniom zakulisowym, udało nam się zbudować koalicję piłkarskich 
federacji, które poparły nasz wniosek o braku zgody na rywalizację z 
Rosją, pod jakąkolwiek flagą by nie występowała. To głównie nasza 
presja zadecydowała o tym, że kraj ten został wykluczony ze wszystkich 
piłkarskich rozgrywek międzynarodowych. 

Pomogła nam w tym również ofensywa medialna przeprowadzona 
zarówno w mediach krajowych, jak i zagranicznych, gdzie szczegółowo 
tłumaczyliśmy nasze motywacje. Jednocześnie natychmiast pod egidą 
PZPN rozpoczęliśmy koordynację wsparcia dla naszych ukraińskich 
przyjaciół. Miała ona formułę zarówno pomocy materialnej, do czego 
przyczyniła się akcja „Polska Piłka dla Ukrainy” oraz logistyczną, dzięki 
której ukraińskie zespoły mogą rozgrywać mecze międzynarodowe 
na naszych stadionach. Od samego początku pozostaję również w 
nieustannym kontakcie z prezesem ukraińskiej federacji –  Andrijem 
Pawełką. 

Oprócz działań na poziomie strategicznym, w federacji cały czas 
toczyła się praca nad działaniami poświęconymi poprawie szkolenia, 
kwestiami bezpieczeństwa, czy rozszerzeniem oferty sponsoringowej. 
W kwestii szkolenia rozpoczęliśmy od zlikwidowania ewidencji wyników 
i tabel w rozgrywkach najmłodszych kategorii wiekowych (6-11 lat). 
Jesteśmy przekonani, że trening dzieci powinien opierać się na zabawie, 
a nie rywalizacji. Przystąpiliśmy również do rozwoju programu FUTURE. 
Zgrupowania, które organizujemy, są przeznaczone dla najbardziej 
obiecujących zawodników późno dojrzewających. 
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Jednym z naszych najważniejszych celów stało się również 
poprawienie poziomu szkolenia osób pracujących w polskim futbolu. 
Kursy organizowane przez Szkołę Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej 
rozszerzyliśmy o nowe obszary: m.in. kurs dyrektora sportowego, trenera 
przygotowania motorycznego, skauta, analityka czy dyrektora akademii 
piłkarskiej. Powołaliśmy również grupę roboczą ds. programu szkolenia 
PZPN. Celem jej działalności jest praca na rzecz poprawy jakości 
szkolenia w klubach poprzez ujednolicenie i systematyzację szkolenia w 
Polsce.

O tym, że młodzież jest naszą przyszłością, doskonale wie również Minister 
Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk. W tym roku na realizację Programu 
Certyfikacji Szkółek Piłkarskich ministerstwo przekazało rekordową kwotę 
50 milionów złotych. Dzięki temu mogliśmy rozszerzyć ten program, 
do którego obecnie mogą aplikować również najmniejsze akademie, 
posiadające tylko podstawową bazę szkoleniową. Z Ministerstwem 
Edukacji i Nauki realizujemy natomiast przedsięwzięcie „Poznaj Polskę na 
sportowo”. MEiN przekazało na ten cel 10 mln zł. 

Ważnym wydarzeniem dla federacji w ostatnich dwunastu miesiącach 
było również pozyskanie nowych, istotnych sponsorów reprezentacji. 
Podpisaliśmy umowę z InPostem, która jest rekordowym kontraktem 
w historii PZPN z firmą prywatną, a także z firmą Tarczyński. 
Dzięki występom na najważniejszych piłkarskich turniejach i 
szerokiej ekspozycji medialnej, a także profesjonalnemu zapleczu 
marketingowemu, stajemy się wartościową marką dla kolejnych 
potencjalnych partnerów.

Mam szczerą nadzieję, że występ reprezentacji na mundialu w Katarze 
podtrzyma ten pozytywny trend. Zachęcam wszystkich zebranych do 
gorącego wspierania naszej kadry na mistrzostwach świata!

Cezary Kulesza
Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej
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MIĘDZYNARODOWEJ 
POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 19.08.2021 – 31.08.20226 Łączy nas piłka



Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 19.08.2021 – 31.08.2022 7



Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r., polski związek sportowy ma 
wyłączne prawo do reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych. 
Stosownie zaś do art. 11 §1 pkt 8 Statutu PZPN, celem Polskiego Związku Piłki Nożnej jest zarządzanie 
międzynarodowymi relacjami sportowymi, związanymi z piłką nożną, we wszystkich jej posta-
ciach. PZPN realizuje ten cel m.in. przez współpracę oraz wyłączne organizowanie i utrzymywanie 
bezpośrednich kontaktów z narodowymi federacjami piłkarskimi za granicą, a także współudział 
w realizacji celów i zadań FIFA i UEFA (art. 12 §1 pkt 6 Statutu PZPN). W okresie sprawozdawczym 
intensywność aktywności zagranicznych PZPN była szczególnie wysoka, znacznie wykraczająca 
poza podstawowe obowiązki federacji narodowej na arenie międzynarodowej. Poniżej prezentuje-
my najważniejsze aktywności zagraniczne PZPN w okresie 19 sierpnia 2021 – 31 sierpnia 2022.

A.   Organizacja meczów międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (w roli gospodarza)

Polski Związek Piłki Nożnej jest oficjalnym organizatorem meczów reprezentacji Polski we 
wszystkich kategoriach wiekowych, które są rozgrywane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (tj. w roli gospodarza). Jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych zadań 
federacji jest organizacja meczów reprezentacji „A”. W okresie sprawozdawczym PZPN 
zorganizował 7 meczów reprezentacji „A” w roli gospodarza:

1)    mecz eliminacji Mistrzostw Świata FIFA Polska – Albania (PGE Narodowy, 
Warszawa, 02.09.2021);

2)    mecz eliminacji Mistrzostw Świata FIFA Polska – Anglia (PGE Narodowy, 
Warszawa, 08.09.2021);

3)   mecz eliminacji Mistrzostw Świata FIFA Polska – San Marino (PGE Narodowy, 
Warszawa, 09.10.2021);

4)    mecz eliminacji Mistrzostw Świata FIFA Polska – Węgry (PGE Narodowy, 
Warszawa, 15.11.2021);

5)    mecz eliminacji Mistrzostw Świata FIFA (baraż) Polska – Szwecja (Stadion 
Śląski, Chorzów, 29.03.2022);
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6)    mecz Ligi Narodów UEFA Polska – Walia (Tarczyński Arena, Wrocław, 
01.06.2022);

7)    mecz Ligi Narodów UEFA Polska – Belgia (PGE Narodowy, Warszawa, 
14.06.2022).

Przygotowanie i przeprowadzenie każdego meczu obejmuje w szczególności szereg przedsię-
wzięć o charakterze organizacyjno-logistycznym, których celem jest zapewnienie komfortowego 
i bezpiecznego pobytu w Polsce drużynie przeciwnej, składającej się z zawodników, sztabu 
szkoleniowego oraz oficjalnej delegacji – przedstawicieli władz i pracowników federacji przy-
jezdnej. Oficjalne delegacje są podejmowane zgodnie z obowiązującym w międzynarodowym 
środowisku piłkarskim protokołem dyplomatycznym, w szczególności poprzez organizację 
oficjalnej kolacji z udziałem przedstawicieli obu federacji (z wyjątkiem przypadków, kiedy na 
przeszkodzie stanęła sytuacja epidemiczna), przekazanie pamiątkowych proporców oraz 
upominków (gadżetów) dla gości. Każdej delegacji zagranicznej zapewnia się opiekę dedy-
kowanego pracownika biura, biegle posługującego się językami obcymi.

Podczas każdego z ww. meczów doszło do spotkań i rozmów między przedstawicielami 
PZPN oraz federacji przyjezdnej. Rozmowy posłużyły zacieśnianiu relacji między związkami 
oraz budowaniu atmosfery do współpracy, w tym wzajemnego popierania inicjatyw prezen-
towanych na arenie międzynarodowej (np. kandydatury PZPN w konkursie na organizatora 
Mistrzostw Europy Kobiet UEFA 2025 w Piłce Nożnej). Przykładowo, zorganizowano uro-
czystą kolację z udziałem sześcioosobowej reprezentacji władz Węgierskiego Związku Piłki 
Nożnej, w której udział po stronie polskiej wzięło Prezydium Zarządu PZPN oraz były Prezes 
PZPN Michał Listkiewicz, który utrzymuje doskonałe relacje z Węgrami i biegle posługuje się 
językiem węgierskim.

B.   Udział delegacji PZPN w meczach międzynarodowych rozgrywanych poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w roli gościa)

Polski Związek Piłki Nożnej odpowiada za organizację wyjazdu reprezentacji Polski na mecze 
międzynarodowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. w roli gościa). Oprócz drużyny 
w każdym z meczów bierze udział kilkudziesięcioosobowa oficjalna delegacja PZPN. W jej skład 
wchodzą w szczególności przedstawiciele władz Związku (Prezes, Wiceprezesi, Członkowie 
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Zarządu, Sekretarz Generalny), przedstawiciele innych organów Związku (doradcy, rzecznicy) 
oraz pracownicy oddelegowani do realizacji zadań związanych z organizacją wyjazdu. Oprócz 
tego, w celu zacieśniania relacji biznesowych i docenienia zaangażowania w rozwój polskiego 
piłkarstwa, do udziału w wyjazdach zagranicznych zapraszani są przedstawiciele sponsorów 
i partnerów PZPN. W okresie sprawozdawczym PZPN zorganizował wyjazd oficjalnej delegacji 
na 6 meczów reprezentacji „A” w roli gościa:

1)   mecz eliminacji Mistrzostw Świata FIFA San Marino – Polska (San Marino, 
05.09.2021);

2)  mecz eliminacji Mistrzostw Świata FIFA Albania – Polska (Tirana, 12.10.2021);

3)  mecz eliminacji Mistrzostw Świata FIFA Andora – Polska (Andora, 12.11.2021);

4)   mecz eliminacji Mistrzostw Świata FIFA Szkocja – Polska (Glasgow, 
24.03.2022);

5)  mecz Ligi Narodów UEFA Belgia – Polska (Bruksela, 08.06.2022);

6)  mecz Ligi Narodów UEFA Holandia – Polska (Rotterdam, 11.06.2022).

Organizacja każdego z wyjazdów obejmuje w szczególności zapewnienie przelotów 
międzynarodowych, transferów (przejazdów) lokalnych, zakwaterowania i wyżywienia. 
Wyjazdy zagraniczne stanowią doskonałą okazję do zacieśniania relacji międzynarodo-
wych między PZPN i federacją pełniącą rolę gospodarza oraz zabiegania o poparcie dla 
polskich inicjatyw na arenie międzynarodowej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
sposób podjęcia polskiej delegacji przez federację albańską (na czele z Członkiem Komi-
tetu Wykonawczego UEFA – Armandem Duką) oraz federację holenderską (przy udziale 
ambasadora Polski w Hadze). Przed meczem z Andorą członkowie Prezydium Zarządu 
PZPN pojawili się na zgrupowaniu kadry Polski w Gironie, gdzie doszło do spotkania 
z braćmi Żuk – utalentowanymi polskimi zawodnikami. Przy okazji meczu w Brukseli 
podjęto natomiast – we współpracy z Ambasadą Polski w Belgii – inicjatywę organizacji 
konkursu dla kibiców reprezentacji Polski zamieszkałych w Belgii, a nagrodę stanowiły 
bilety na mecz.
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C.  Udział władz PZPN w oficjalnych wydarzeniach międzynarodowych

Przedstawiciele władz Polskiego Związku Piłki Nożnej uczestniczyli w oficjalnych wydarzeniach między-
narodowych. W październiku 2021 roku delegacja nowo wybranych władz PZPN na czele z Prezesem 
Cezarym Kuleszą odbyła – na zaproszenie Prezesa UEFA Aleksandra Ceferina – wizytę w siedzibie 
UEFA w Nyon. Podczas licznych spotkań przedstawiciele PZPN zapoznali się z zakresem działalności 
UEFA oraz uzyskali deklarację wsparcia w rozmaitych obszarach (w tym wsparcia finansowego). We 
wrześniu i grudniu 2021 roku przedstawiciele PZPN dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach dla 
światowego futbolu podczas FIFA Future of Football Summit oraz FIFA Global Summit, które – przez 
wzgląd na sytuację epidemiczną – odbyły się w formie zdalnej. W marcu 2022 roku w Pradze odbyło 
się spotkanie „Grupy M8”. W rozmowach uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele federacji piłkar-
skich z naszego regionu, którzy dyskutowali o bieżącej sytuacji europejskiego futbolu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wojny na Ukrainie i jej wpływu na rozgrywki piłkarskie. Na przełomie marca i kwietnia 
2022 roku delegacja PZPN wzięła udział w obradach 72. Kongresu FIFA, który odbył się w Katarze. 
W tym samym terminie przedstawiciele PZPN śledzili losowanie grup mistrzostw świata 2022, a grupa 
pracowników wzięła udział w kilkudniowych warsztatach FIFA poświęconych organizacji turnieju, ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektów logistycznych i bezpieczeństwa.

W kwietniu 2022 roku delegacja PZPN udała się do Stanów Zjednoczonych, aby uczcić 70. rocznicę 
założenia najstarszego klubu polonijnego w USA – Vistula Garfield. W ramach obchodów jubileu-
szowych odbyła się uroczysta gala, spotkanie z polonią oraz mecz piłkarski z udziałem przedsta-
wicieli PZPN. W maju 2022 roku władze PZPN uczestniczyły w 46. Zwyczajnym Kongresie UEFA 
w Wiedniu, podczas którego doszło do zatwierdzenia budżetu federacji na rok budżetowy 2022/23. 
Przedstawiciele PZPN reprezentowali związek podczas meczów i turniejów międzynarodowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem FIFA Arab Cup (grudzień 2021 roku), UEFA Futsal EURO 2022 
w Amsterdamie (styczeń 2022 roku), FIFA Club World Cup (luty 2022 roku), finału Ligi Mistrzów 
UEFA w Paryżu (maj 2022 roku), UEFA Futsal Champions League w Atenach (sierpień 2022 roku).

D.  Działania PZPN wobec agresji Rosji na Ukrainę

24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska dokonała bezprecedensowej, niesprowokowanej i brutalnej 
agresji na Ukrainę. Polski Związek Piłki Nożnej, jako pierwsza federacja piłkarska w Europie, stanowczo 
potępił to zdarzenie i zaapelował do międzynarodowego środowiska sportowego o nałożenie sankcji 
na agresora. Szerokim echem wśród światowej opinii publicznej odbiło się jednoznaczne stanowisko 
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PZPN prezentowane przez Prezesa Cezarego Kuleszę, który stał się liderem ruchu na rzecz wykluczenia 
Rosji z rozgrywek międzynarodowych. Wobec zachowawczej reakcji federacji międzynarodowych 
(UEFA i FIFA) PZPN przystąpił do budowania koalicji międzynarodowej. W pierwszej kolejności prze-
konał do swoich racji federacje szwedzką i czeską, które wspólnie z PZPN wydały oświadczenie 
o odmowie gry z Rosją w meczach barażowych eliminacji mistrzostw świata. Na przestrzeni kilku 
dni do koalicji dołączyło kilkanaście ważnych federacji europejskich, które podzieliły stanowisko 
PZPN (publiczne oświadczenia w tej sprawie wydały m.in. federacje z następujących krajów: Anglia, 
Albania, Dania, Irlandia, Norwegia, Szkocja, Szwajcaria, Walia). Postawa PZPN spotkała się z dużym 
uznaniem polskiej opinii publicznej, w tym przedstawicieli różnych środowisk politycznych (oficjalne 
poparcie dla decyzji PZPN okazał m.in. Prezydent RP Andrzej Duda). Wskutek silnej presji środowiska 
międzynarodowego pod przewodnictwem PZPN federacje międzynarodowe były zmuszone do pod-
jęcia decyzji o wykluczeniu Rosji i rosyjskich klubów z rozgrywek międzynarodowych. Bezpośrednim 
skutkiem tej okoliczności było orzeczenie walkowera w meczu barażowym eliminacji do mundialu 
w Katarze, w którym miały zmierzyć się reprezentacje Rosji i Polski. W konsekwencji Polska auto-
matycznie awansowała do drugiej rundy rozgrywek barażowych. Osiągnięcie ww. rezultatów było 
możliwe dzięki podjęciu szeregu działań o rozmaitej charakterystyce – począwszy od oficjalnych pism 
i oświadczeń (kierowanych federacji krajowych i międzynarodowych) poprzez rozmowy kuluarowe 
(z prezesami federacji krajowych i międzynarodowych), a skończywszy na szeroko zakrojonej akcji 
medialnej, której celem było wywarcie presji na podmioty decyzyjne (w tym wywiady Prezesa Ce-
zarego Kuleszy w wiodących mediach zagranicznych oraz oświadczenia na Twitterze publikowane 
w języku angielskim, które osiągnęły zasięgi rzędu kilkudziesięciu milionów odsłon na całym świecie). 
Wszystkie działania odbywały się w ścisłej koordynacji z Ministerstwem Sportu i Turystyki, na czele 
z Ministrem Kamilem Bortniczukiem.

Polski Związek Piłki Nożnej nie poprzestał jednak wyłącznie na skutecznych działaniach dyplomatycznych. 
Niezwłocznie po wybuchu wojny podjęto szereg inicjatyw na rzecz wsparcia narodu ukraińskiego oraz 
ukraińskiego środowiska piłkarskiego. PZPN we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem zainicjował 
akcję charytatywną pod hasłem „Polska piłka dla Ukrainy”, w ramach której przedstawiciele związków 
i klubów zbierali środki finansowe na rzecz uchodźców (PZPN rozpoczął zbiórkę od przeznaczenia na ten 
cel kwoty 100 000 zł). Polski Związek Piłki Nożnej z dumą obserwował, wspierał i nagłaśniał działania 
całego środowiska piłkarskiego, które przyjęły bezprecedensową skalę. Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje aktywność Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, które mobilizowały lokalne i regionalne 
społeczności oraz koordynowały wysiłki na rzecz pomocy humanitarnej – świadczonej zarówno na 
terytorium Polski, jak i Ukrainy (np. organizowanie transportów z pomocą humanitarną).
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Jednocześnie, wobec wstrzymania rozgrywek piłkarskich na terenie Ukrainy, władze PZPN po-
stanowiły o wprowadzeniu pakietu regulacji, których celem było ułatwienie ukraińskim piłkarzom 
(zarówno seniorom, jak i dzieciom i młodzieży) uczestniczenie w rozgrywkach piłkarskich w Polsce. 
W ramach symbolicznej, podjętej w trybie nagłym, uchwały zdecydowano o zniesieniu ograni-
czenia w zakresie liczby zawodników-cudzoziemców, posiadających obywatelstwo ukraińskie, 
którzy mogli w jednym czasie występować na boisku w ramach oficjalnych rozgrywek. Istotnie 
ograniczono również formalności wymagane od młodych zawodników, którzy chcieli dołączyć do 
polskich klubów, aby tutaj kontynuować uprawianie sportu, uniemożliwione w swojej ojczyźnie. 
Decyzja ta miała szczególną doniosłość wobec setek tysięcy dzieci wśród fali uchodźców, która 
przekroczyła polską granicę po wybuchu konfliktu zbrojnego.

W początkowej fazie wojny Prezes PZPN Cezary Kulesza pozostawał w stałym kontakcie telefonicznym 
z Prezesem Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrijem Pawelką, koordynując w ten sposób pomoc 
dla ukraińskiego środowiska piłkarskiego. Po ustabilizowaniu sytuacji doszło do dwóch spotkań władz 
obu federacji w Warszawie, z udziałem m.in. Prezesa Cezarego Kuleszy oraz Wiceprezesa Mieczysła-
wa Golby. Jedną z kluczowych deklaracji władz PZPN wobec federacji ukraińskiej było udostępnienie 
polskich stadionów – zarówno na potrzeby rozgrywek reprezentacyjnych, jak i klubowych. Ukraińcy 
postanowili skorzystać z tej propozycji w szerokim zakresie. W Polsce odbyły się mecze reprezentacji 
Ukrainy seniorów (w Łodzi; mecze były organizowane przez PZPN oraz Łódzki Związek Piłki Nożnej) 
oraz reprezentacji Ukrainy kobiet (w Rzeszowie; mecze były organizowane przez PZPN oraz Podkar-
packi Związek Piłki Nożnej). Z polskiej gościnności skorzystały też drużyny klubowe (Szachtar Donieck 
oraz Dynamo Kijów), które rozgrywały w naszym kraju spotkania towarzyskie oraz mecze w ramach 
europejskich pucharów (Liga Mistrzów UEFA, Liga Europy UEFA). PZPN – we współpracy z organami 
administracji publicznej – zaangażował się również w pomoc w opuszczeniu terytorium Ukrainy przez 
piłkarzy i trenerów z Polski oraz innych krajów (np. głośna medialnie akcja opuszczenia Ukrainy przez 
hiszpańskich trenerów żeńskiej reprezentacji Ukrainy).

E.  Działania w zakresie skautingu zagranicznego

Polski Związek Piłki Nożnej realizuje szeroko zakrojone działania w zakresie wyszukiwania i obserwacji 
najzdolniejszych polskich piłkarek i piłkarzy grających za granicami kraju. Najczęściej są to zawodnicy 
urodzeni poza granicami kraju, którzy deklarują chęć reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. 
W tym celu na bieżąco działa sekcja Skautingu Zagranicznego. W bazie danych znajduje się obecnie 
około 1300 nazwisk we wszystkich kategoriach wiekowych. Najbardziej utalentowani zawodnicy są 
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poddawani obserwacji bezpośredniej przez sieć skautów. PZPN posiada skautów we wszystkich kra-
jach, w których znajduje się polska diaspora. Jest to głównie teren Niemiec, Anglii, Irlandii i USA. Skauci 
uczestniczą w meczach, spotykają się z zawodnikami i ich rodzicami. Często pomagają zawodnikom 
w sprawach obywatelskich, paszportowych, pozostając w bliskim kontakcie z polskimi placówkami 
dyplomatycznymi w ww. krajach. Dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych organi-
zowane są imprezy, na które zaproszeni zostają najzdolniejsi piłkarze i piłkarki z danego kraju. W okresie 
sprawozdawczym takie spotkania odbyły się przy Ambasadzie RP w Londynie (6 spotkań), Konsulacie 
RP w Kolonii (13 spotkań), Konsulacie RP w Monachium (1 spotkanie). W kwietniu 2022 roku PZPN zor-
ganizował natomiast camp „Gramy dla Polski” – dla młodych polskich talentów w USA. Efektem tych 
spotkań było zaproszenie na konsultacje młodzieżowych reprezentacji dziesiątek młodych polskich 
adeptów piłki nożnej. Praca skautingu zagranicznego przełożyła się w ostatnich latach na reprezento-
wanie polskich barw przez wielu zawodników i zawodniczek. W okresie sprawozdawczym praca sekcji 
Skautingu Zagranicznego zaowocowała debiutem w reprezentacji „A” Matty’ego Casha. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie szereg zabiegów dyplomatycznych władz PZPN, dzięki którym zawodnik uzyskał 
potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego w rekordowo krótkim czasie. Było to rezultatem 
ścisłej współpracy z organami administracji publicznej, w szczególności Kancelarią Prezydenta RP, 
Wojewodą Mazowieckim oraz Ambasadą RP w Londynie.

F.   Współpraca międzynarodowa dot. edukacji w zakresie szkolenia oraz 
grassroots

Polski Związek Piłki Nożnej organizuje i współorganizuje, a także bierze udział w licznych inicjatywach 
międzynarodowych, których celem jest podnoszenie jakości szkolenia oraz rozwój i popularyzacja 
piłki nożnej. W okresie sprawozdawczym przedstawiciele PZPN uczestniczyli w prestiżowych 
międzynarodowych wydarzeniach z udziałem światowej klasy ekspertów (np. Playmakers Project 
Management, Sustainabilty officers meeting w Nyon, UEFA Share w Dublinie, warsztaty Business 
Case Women’s Football w Turynie). Kilka ważnych wydarzeń o randze międzynarodowej odbyło 
się w Polsce. To w szczególności spotkanie UEFA Share dot. piłkarstwa kobiecego w Sopocie 
(z udziałem następujących federacji: Polska, Anglia, Francja, Norwegia, San Marino, Andora), 
wizytacja UEFA Senior women development w Warszawie (wymiana doświadczeń w zakresie 
realizacji strategii rozwoju piłkarstwa kobiecego/rekomendacje UEFA w zakresie opracowywanej 
przez PZPN strategii UEFA), spotkanie UEFA Share poświęcone kształceniu edukatorów w Sopocie  
(z udziałem następujących federacji: Polska, Szwecja, Chorwacja, Turcja, Czechy, Austria, Estonia). 
Należy również odnotować udział przedstawicieli właściwych departamentów PZPN w szkole-
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niowych sesjach wyjazdowych (Zagrzeb, Southampton, Porto). Pracownicy PZPN wzięli także 
udział w programie obserwacyjnym mistrzostw Europy kobiet UEFA, połączonym z warsztatami 
UEFA Woman.

G.  Współpraca międzynarodowa dot. sędziów piłki nożnej

W okresie sprawozdawczym polscy sędziowie ponad stukrotnie byli nominowani do prowadzenia 
zawodów międzynarodowych na szczeblu FIFA i UEFA, włączając w to mecze najwyższej rangi: 
półfinał, ćwierćfinały oraz mecze grupowe Ligi Mistrzów UEFA, Ligi Europy UEFA oraz Ligi Kon-
ferencji UEFA, mecze reprezentacji narodowych (eliminacje Mistrzostw Świata FIFA oraz mecze 
Ligi Narodów UEFA). Szczególnym uznaniem cieszą się polscy sędziowie VAR, którzy znaleźli się 
nie tylko w obsadzie zawodów prowadzonych przez polskich sędziów, ale także wielokrotnie 
pomagali (jako VAR) sędziom z krajów, w których VAR jeszcze nie funkcjonuje lub jest w fazie 
powstawania (m.in. pełnili funkcje VAR na finałach mistrzostw Europy kobiet UEFA w Anglii oraz 
na meczu o Superpuchar UEFA). Polscy sędziowie i sędziowie VAR byli również wielokrotnie za-
praszani do prowadzenia kluczowych spotkań na poziomie krajowym (m.in. finał Pucharu Gruzji, 
finał Pucharu Egiptu, mecze decydujące o mistrzostwie w Czechach, Grecji i Arabii Saudyjskiej). 
Tego rodzaju zaproszeń było znacznie więcej (m.in. systemowa propozycja dla dot. sędziów VAR 
w Turcji), lecz ze względu na obowiązki w kraju oraz brak wolnych terminów, Kolegium Sędziów 
było zmuszone odmówić.

Ponadto polscy instruktorzy regularnie prowadzili szkolenia, kursy i warsztaty na poziomie UEFA oraz 
na zaproszenia wielu federacji. Polscy obserwatorzy i obserwatorki byli wielokrotnie nominowani, aby 
oceniać pracę sędziów na zawodach najwyższej rangi na poziomie FIFA i UEFA. Należy odnotować 
również sukcesy sędziowskie kobiet – Paulina Baranowska sędziowała jako asystentka finał mistrzostw 
Europy kobiet UEFA i została nominowana na Mistrzostwa Świata U-19 FIFA w Indiach, a Katarzyna 
Wójs na Mistrzostwa Świata U-17 FIFA w Kostaryce. Coraz lepiej na arenie międzynarodowej radzą 
sobie również polscy sędziowie beach soccera i futsalu. Sędziowie reprezentujący Kolegium Sędziów 
PZPN otrzymali 9 powołań do prowadzenia turniejów międzynarodowych w beach soccerze, nato-
miast czterech polskich sędziów było nominowanych do prowadzenia międzynarodowych zawodów 
futsalowych. Tak szeroki zakres współpracy dowodzi silnej pozycji Kolegium Sędziów PZPN na arenie 
międzynarodowej. Polscy sędziowie zaliczają się do czołówki europejskiej pod każdym względem. 
Nominacja do pracy podczas Mistrzostw Świata FIFA w Katarze dla Szymona Marciniaka i jego 
zespołu (asystenci i sędziowie VAR) jest tego kolejnym potwierdzeniem.
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H.  Sprawy bieżące

Odpowiednie komórki organizacyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej utrzymują bieżące 
kontakty z podmiotami zagranicznymi w zakresie swojej właściwości rzeczowej. Dla 
przykładu, w okresie sprawozdawczym wymieniono ponad 50 pism z FIFA oraz ponad 
150 z UEFA, jak również kilkadziesiąt pism z innymi federacjami narodowymi. Ponadto, 
kilkunastu przedstawicieli PZPN stale uczestniczy w pracach różnych komisji UEFA. 
Oddelegowani pracownicy PZPN pełnią także funkcje delegatów meczowych oraz ofice-
rów bezpieczeństwa podczas meczów organizowanych przez UEFA (reprezentacyjnych 
oraz klubowych).

I.   Organizacja meczów międzynarodowych oraz wyjazdów na mecze 
międzynarodowe (innych niż reprezentacja „A”)

Oprócz meczów reprezentacji mężczyzn „A” Polski Związek Piłki Nożnej organizuje również 
spotkania reprezentacji mężczyzn i kobiet w różnych kategoriach wiekowych. Mecze, które 
odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizowane są w ścisłej współpracy 
z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej.

REPR. DATA MECZ LOKALIZACJA

FU19
26.08.2021
27.08.2021
28.08.2021

Polska – Finlandia
Polska – Walia

Francja – Polska
Montaigu, Francja

FA 02.09.2021
04.09.2021

Polska – Brazylia
Polska – Brazylia

Toruń
Bydgoszcz

U19
01.09.2021
04.09.2021
07.09.2021

Polska – Norwegia
Polska – Szwecja

Polska – Dania
Halden, Norwegia

U20 02.09.2021
07.09.2021

Łotwa – Polska
Polska – Izrael

Łomża
Lizbona, Portugalia

U21 03.09.2021
07.09.2021

Polska – Włochy
Portugalia – Polska

Jełgawa, Łotwa
Lublin

PP

09.09.2021
10.09.2021
11.09.2021
12.09.2021

Rosja – Polska
Hiszpania – Polska
Białoruś – Polska
Polska – Ukraina

Figueira da Foz, Portugalia

U17
03.09.2021
05.09.2021
07.09.2021

Polska – Mołdawia
Polska – Holandia

Polska – Portugalia
Malbork

WA 17.09.2021
21.09.2021

Polska – Belgia
Armenia – Polska

Arena Gdańsk
Erywan, Armenia

WU17 19.09.2021
21.09.2021

Grecja – Polska
Grecja – Polska Ateny, Grecja

WU19 15.09.2021
18.09.2021

Węgry – Polska
Węgry – Polska

Budapeszt, Węgry
Budapeszt, Węgry

FWA 18.09.2021
19.09.2021

Szwecja – Polska
Szwecja – Polska Helsingborg, Szwecja

WU17
04.10.2021
07.10.2021
10.10.2021

Belgia – Polska
Polska – Rosja
Polska – Anglia

Toruń
Toruń

Bydgoszcz

W okresie sprawozdawczym  
odbyło się 15 posiedzeń Zarządu PZPN,  
na których podjęto łącznie 313 uchwał.  
Komisja ds. Nagłych zatwierdziła 
zaś łącznie 40 uchwał.
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FA
04.10.2021
05.10.2021
06.10.2021

Polska – Finlandia
Polska – Grenlandia

Polska – Finlandia
Poreć, Chorwacja

U19
06.10.2021
09.10.2021
12.10.2021

Finlandia – Polska
Polska – Malta

Polska – Ukraina

Grodzisk Wielkopolski
Swarzędz

Grodzisk Wielkopolski

U17
07.10.2021
10.10.2021
13.10.2021

Macedonia Północna – Polska
Polska – Andora
Polska – Irlandia

Cork, Irlandia

U21 08.10.2021
12.10.2021

Węgry – Polska
Polska – San Marino

Szeged, Węgry
Kielce

U20 07.10.2021
11.10.2021

Polska – Niemcy
Norwegia – Polska

Rzeszów
Lillestrom, Norwegia

U15 12.10.2021
14.10.2021

Irlandia – Polska
Irlandia – Polska Dublin, Irlandia

U16 12.10.2021
14.10.2021

Polska – Litwa
Polska – Litwa

Olecko
Gołdap

WU15 13.10.2021
16.10.2021

Czechy – Polska
Polska – Czechy

Nachod, Czechy
Wałbrzych

FWA
20.10.2021
21.10.2021
23.10.2021

Polska – Chorwacja
Polska – Portugalia
Słowenia – Polska

Karlovac, Chorwacja

WA 21.10.2021
26.10.2021

Polska – Norwegia
Polska – Albania

Łódź
Tychy

WU19
20.10.2021
23.10.2021
26.10.2021

Włochy – Polska
Norwegia – Polska

Azerbejdżan – Polska
Padwa, Włochy

U16 23.11.2021
25.11.2021

Słowenia – Polska
Słowenia – Polska Terme Catez, Słowenia

U20 11.11.2021 Rumunia – Polska Bukareszt, Rumunia

U21 12.11.2021
16.11.2021

Niemcy – Polska
Polska – Łotwa

Grossaspach, Niemcy
Kraków

WA 25.11.2021
30.11.2021

Kosowo – Polska
Belgia – Polska

Pristina, Kosowo
Leuven, Belgia

U15
02.12.2021
05.12.2021
07.12.2021

Hiszpania – Polska
Polska – Meksyk
Irlandia – Polska

Albir, Hiszpania

FA 19.12.2021
20.12.2021

Słowenia – Polska
Słowenia – Polska Kidricevo, Słowenia

FA
21.01.2022
25.01.2022
29.01.2022

Polska – Chorwacja
Polska – Słowacja

Polska – Rosja
Amsterdam, Holandia

U17 07.02.2022
10.02.2022

Norwegia – Polska
Norwegia – Polska Marbella, Hiszpania

WA
16.02.2022
19.02.2022
22.02.2022

Polska – Irlandia
Węgry – Polska

Słowacja – Polska
San Pedro del Pinatar, Hiszpania

WU19 20.02.2022
23.02.2022

Grecja – Polska
Grecja – Polska Agrinio, Grecja

WU17 03.03.2022
05.03.2022

Kanada – Polska
Polska – Szwecja San Pedro del Pinatar, Hiszpania

U16
01.03.2022
03.03.2022
06.03.2022

Polska – Paragwaj
Polska – Austria

Izrael – Polska
Shefayim, Izrael

FU19
15.03.2022
16.03.2022
18.03.2022

Polska – Kazachstan
Bośnia i Hercegowina – Polska

Finlandia – Polska
Janakkala, Finlandia

WU17
24.03.2022
27.03.2022
30.03.2022

Polska – Chorwacja
Polska – Anglia

Francja – Polska

Kraków
Kraków

Niepołomice
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U18
23.03.2022
25.03.2022

Szwajcaria – Polska
Szwajcaria – Polska

Baden, Niemcy

U20
25.03.2022
28.03.2022

Polska – Anglia
Czechy – Polska

Bielsko-Biała
Frydek-Mistek, Czechy

U21
24.03.2022
29.03.2022

Izrael – Polska
Polska – Węgry

Petah Tikva, Izrael
Zabrze

WU19
06.04.2022
09.04.2022
12.04.2022

Polska – Szwecja
Dania – Polska

Chorwacja – Polska

Boras, Szwecja
Boras, Szwecja

Gothenburg, Szwecja

U15
05.04.2022
07.04.2022

Słowenia – Polska
Słowenia – Polska

Kranj, Słowenia

WA
07.04.2022
12.04.2022

Polska – Armenia
Norwegia – Polska

Gdynia
Oslo, Norwegia

U17
20.04.2022
23.04.2022
26.04.2022

Włochy – Polska
Ukraina – Polska
Polska – Kosowo

Siena, Włochy
Colle di Val d’Elsa, Włochy
Colle di Val d’Elsa, Włochy

WU16
27.04.2022
29.04.2022
02.05.2022

Polska – Irlandia Północna
Grecja – Polska
Izrael – Polska

Shefayim, Izrael

U16
05.05.2022
07.05.2022
09.05.2022

Polska – Katar
Rumunia – Polska
Polska – Norwegia

Tunari, Rumunia
Buftea, Rumunia
Tunari, Rumunia

U15
03.05.2022
04.05.2022
06.05.2022

Polska – Słowacja
Polska – Węgry

Polska – Finlandia

Ostróda
Nowy Dwór Mazowiecki

Malbork

U17
16.05.2022
19.05.2022
22.05.2022

Francja – Polska
Holandia – Polska
Polska – Bułgaria

Ramat Gan, Izrael
Lod, Izrael

Ness Ziona, Izrael

U18

01.06.2022

04.06.2022

07.06.2022

Polska – Macedonia Północna

Słowenia – Polska

Polska – Słowenia

Krsko, Słowenia

PP
28.05.2022

29.05.2022

Czechy – Polska

Czechy – Polska
Praga, Czechy

U21
02.06.2022

07.06.2022

San Marino – Polska

Polska – Niemcy

Serravalle, San Marino

Łódź

U20 07.06.2022 Włochy – Polska San Benedetto del Tronto, Włochy

FA

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

19.06.2022

Bośnia i Hercegowina – Polska

Węgry – Polska

Polska – Czarnogóra

Polska – Chorwacja

Poreć, Słowenia

FU19

21.06.2022

22.06.2022

23.06.2022

25.06.2022

26.06.2022

Polska – Słowenia

Hiszpania – Polska

Polska – Turcja

Polska – Japonia

Polska – Ukraina

Poreć, Słowenia

FWA

21.06.2022

22.06.2022

23.06.2022

26.06.2022

Finlandia – Polska

Polska – Szwecja

Węgry – Polska

Polska – Chorwacja

Poreć, Słowenia

WA 29.06.2022 Polska – Islandia Grodzisk Wielkopolski

PP
02.07.2022

03.07.2022

Polska – Estonia

Polska – Francja
Nazare, Portugalia

U16
23.08.2022

25.08.2022

Polska – Irlandia Północna

Polska – Irlandia Północna
Lubliniec
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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI STATUTOWEJ 

ZA OKRES 19.01.2022 – 31.08.2022
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Skład:
w Marcin Ilków – Przewodniczący

w Tomasz Tabisz – Wiceprzewodniczący

w Anna Grzegółka – Sekretarz

w Robert Skowron – Członek

w Karol Klimczak – Członek

Komisja Statutowa PZPN została utworzona uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
nr I/5 z 19 stycznia 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Komisji Statutowej PZPN w trybie 
stacjonarnym, tj.: 9 lutego 2022 r., 20 kwietnia 2022 r., 14 czerwca 2022 r., oraz sześć po-
siedzeń w trybie zdalnym, tj.: 11 marca 2022 r., 8 kwietnia 2022 r., 6 maja 2022 r., 20 maja 
2022 r., 9 czerwca 2022 r., 26 lipca 2022 r.

Celem prac komisji była nowelizacja Statutu PZPN. W toku prac komisji – z uwagi na ilość 
proponowanych zmian, a także ich zakres – postanowiono, że zostanie napisany nowy Statut 
PZPN, w ramach którego m.in.: 

f  stworzono osobny przepis odnoszący się wyłącznie do kompetencji 
Prezesa PZPN;

f  sprecyzowano wyraźnie, jaka data będzie miarodajną, co do ustalania 
liczby delegatów na Walne przysługujących klubom (dotychczas 
konieczna była interpretacja aktualnie obowiązujących przepisów);

f  uporządkowano spis treści tak, by sprawy dotyczące tej samej 
kwestii były ułożone chronologicznie;

f uporządkowano przepisy dotyczące zawieszenia członkostwa;

f  dostosowano przepisy Statutu do standardów obowiązujących 
w aktach normatywnych FIFA i UEFA;

f  dostosowano przepisy dotyczące Piłkarskiego Sądu Polubownego 
tak, by były zgodne z wymogami organów jurysdykcyjnych FIFA 
i UEFA;

f wprowadzono rozróżnienie piłki profesjonalnej od piłki amatorskiej;

f  sprecyzowano definicje odnośnie do statusu zawodników (amator-
-profesjonalista);

Sprawozdanie  
Komisji Statutowej
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f  zmieniono szyk zdań niektórych przepisów tak, by były bardziej 
czytelne i łatwiejsze w odbiorze;

f  dokonano zmian w zakresie komisji działających w ramach PZPN, 
pozostawiając w Statucie te, których istnienie wymagane jest 
odrębnymi przepisami, np. Komisje Licencyjne, Komisja Techniczna, 
a co do konieczności powołania pozostałych przekazano to do 
wyłącznej kompetencji Zarządu, aby były tworzone w ramach 
bieżących potrzeb;

f  odświeżono niektóre z przepisów do obecnie obowiązujących 
realiów.

Podczas posiedzenia Zarządu PZPN, które odbyło się 3 sierpnia 2022 roku, Przewodniczący 
Komisji Statutowej PZPN przedstawił projekt Statutu Członkom Zarządu PZPN, celem podjęcia 
uchwały o jego przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN.
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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI 
DYSCYPLINARNEJ

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Skład:
w Mikołaj Bednarz – Przewodniczący 

w Piotr Grochulski – Wiceprzewodniczący

w Mariusz Modelski – Wiceprzewodniczący 

w Miłosz Borowiecki – Sekretarz

w Łukasz Bańkowski – Członek 

w Jarosław Gierasimczuk – Członek 

w Arkadiusz Karasiński – Członek 

w Kamil Kosior – Członek

w Michał Pratkowski – Członek

w Dariusz Wierzchucki – Członek

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

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

W świetle postanowień art. 122 Regulaminu Dyscyplinarnego Komisja Dyscyplinarna 
Polskiego Związku Piłki Nożnej jest organem odwoławczym od orzeczeń klubów 
uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi. Na podstawie przepisów odrębnych, 
Komisja Dyscyplinarna, działając na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów, Komisji Technicznej, Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN bądź z urzędu uprawniona 
jest do zawieszania oraz pozbawiania licencji trenerskich UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite 
Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B.

Komisja Dyscyplinarna PZPN w okresie sprawozdawczym liczyła 10 członków. Skład 
Komisji został określony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr III/59 oraz  
nr III/60 z 9 października 2021 r. Frekwencja na posiedzeniach Komisji przekraczała 90%.

W okresie sprawozdawczym Komisja Dyscyplinarna odbyła 49 posiedzeń. Komisja 
wszczęła w tym czasie 586 nowych spraw. W toku czynności orzeczniczych Komisja 
Dyscyplinarna na bieżąco współpracowała z Rzecznikiem Dyscyplinarnym oraz innymi 
organami i komisjami Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Podstawowym przejawem działalności Komisji Dyscyplinarnej w okresie objętym 
sprawozdaniem było sprawowanie orzecznictwa dyscyplinarnego, związanego  
z upomnieniami i wykluczeniami zawodników biorących udział w rozgrywkach piłkarskich 

Sprawozdanie Komisji 
Dyscyplinarnej
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oraz przewinień dyscyplinarnych, jakie miały miejsce w trakcie zawodów piłkarskich 
(naruszenie porządku i bezpieczeństwa).

W okresie objętym sprawozdaniem KD PZPN 3 razy orzekła karę zakazu rozgrywania 
meczów z udziałem publiczności na całym obiekcie sportowym, w miejscowości będącej 
siedzibą klubu. W przypadkach innych rażących naruszeń porządku i bezpieczeństwa 
na stadionie Komisja Dyscyplinarna 26 razy zastosowała karę zakazu wyjazdu 
zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie. Kary finansowe, orzekane w tym 
zakresie, mieściły się w przedziale 2000 zł – 10.000 zł. 

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

Istotna część aktywności Komisji Dyscyplinarnej poświęcona była 
odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z niewykonywania 
orzeczeń Piłkarskiego Sądu Polubownego. W wyżej wymienionym 
okresie komisja kontynuowała również postępowania dyscyplinarne 
w przedmiocie korupcji w piłce nożnej. W zdecydowanej większości 
postępowania te dotyczyły zdarzeń sprzed kilkunastu lat.
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SPRAWOZDANIE 
NAJWYŻSZEJ KOMISJI 
ODWOŁAWCZEJ 

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Skład:
w Włodzimierz Głowacki – Przewodniczący

w Łukasz Wójcik – Wiceprzewodniczący

w Paweł Przełomski – Sekretarz

w Tomasz Bocheński – Członek

w Arkadiusz Domińczak – Członek

w Przemysław Kaczorowski – Członek

w Grzegorz Knap – Członek

w Roman Kusz – Członek

w Szymon Raniszewski – Członek

w Maciej Żyłka – Członek

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

f  odwołań od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN;

f  odwołań od decyzji organu dyscyplinarnego ligi zawodowej;

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

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

f   odwołań od decyzji  Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów 
PZPN;

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

f  odwołań od decyzji dyscyplinarnych klubu sportowego;

f   odwołań od decyzji dyscyplinarnych Komisji ds. Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN;

f   skarg kasacyjnych od orzeczeń dyscyplinarnych Wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej.

Najwyższa Komisja Odwoławcza w omawianym okresie sprawozdawczym odbyła 22 
posiedzenia i rozpoznała 49 środków zaskarżenia. Ponadto rozpoznawała środki o ochronę 
tymczasową, a Przewodniczący NKO wydawał także zarządzenia dotyczące kwestii 
wpadkowych.

Głównymi problemami, którymi zajmowała się komisja, były kwestie dotyczące naruszenia 
bezpieczeństwa i porządku na stadionach, niesportowego zachowania zawodników, a także 

Sprawozdanie Najwyższej 
Komisji Odwoławczej
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wnioski o darowanie lub zawieszenie pozostałej części kary. Coraz częściej do komisji 
trafiają sprawy dotyczące weryfikacji meczów jako walkower. Pojawiły się także kwestie 
przyznawania licencji trenerskich, jak też nieposiadania licencji lekarskiej podczas meczów 
z udziałem klubu gospodarza.

W omawianym okresie sprawozdawczym komisja rozpoznała 27 skarg kasacyjnych,  
a także 18 odwołań od decyzji organów jurysdykcyjnych niższej instancji. W pozostałych 
przypadkach sprawy zostały załatwione w inny sposób, poprzez wydanie zarządzeń 
przez Przewodniczącego NKO w największej części dotyczących zwolnienia od obowiązku 
wniesienia kaucji odwoławczej (20 zarządzeń), które następnie były utrzymywane w mocy 
przez komisję, a także przekazanie spraw według właściwości odpowiednim organom czy 
też wezwanie stron do uzupełnienia braków środka odwoławczego. Ponadto Najwyższa 
Komisja Odwoławcza umorzyła 9 spraw.
 
NKO PZPN wskazuje, że w omawianym okresie sprawozdawczym znacząco wzrosła liczba 
wpływających skarg kasacyjnych od orzeczeń organów jurysdykcyjnych Wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej, a co za tym idzie – także liczba wniosków o zwolnienie  
z wniesienia kaucji odwoławczej. W szczególności dotyczyło to klubów z najniższych 
klas rozgrywkowych, którym wniesienie kaucji odwoławczej mogłoby zamknąć drogę 
do merytorycznego rozpoznania spraw. Niewątpliwie kwestia zwolnienia od wymogu 
wniesienia kaucji odwoławczej wymaga doprecyzowania i uszczegółowienia w zakresie 
przesłanek, jakimi powinien kierować się organ dokonując zwolnienia klubu. Wiąże się to  
z koniecznością wprowadzenia zmian w regulaminie komisji, żeby kluby chcące skorzystać 
z tego narzędzia odpowiednio motywowały i przygotowywały swoje wnioski, a nie tylko 
opierały się na gołosłownych twierdzeniach.

W związku z prowadzoną polityką transparentności i powiązanymi z nią licznymi działaniami 
mającymi na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
po każdym posiedzeniu NKO przygotowywany jest niezwłocznie komunikat zawierający 
informacje o podjętych decyzjach. Komunikat zamieszczany jest na stronie internetowej PZPN.

W związku ze zmianą regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej, wprowadzoną 
ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski,  
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a następnie stanu zagrożenia epidemicznego, NKO umożliwiono odbywanie posiedzeń przy 
zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej. Zmiana ta niewątpliwie przyczyniła 
się do sprawniejszego prowadzenia postępowań i zwoływania posiedzeń – w sprawach 
niewymagających osobistego stawiennictwa stron – w trybie online, dzięki czemu 
również same strony mogą aktywnie uczestniczyć w postępowaniach bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów.

W omawianym okresie sprawozdawczym żadne  
z orzeczeń Najwyższej Komisji Odwoławczej  
nie zostało zaskarżone do Trybunału Arbitrażowego 
ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Przewodniczący oraz członkowie Najwyższej Komisji Odwoławczej odbywali spotkania 
robocze z Rzecznikiem Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznikiem Dyscyplinarnym PZPN, 
Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej, Przewodniczącym Komisji Ligi. Przedmiotem 
spotkań była kwestia współpracy pomiędzy wymienionymi organami oraz bieżące 
zagadnienia orzecznicze. 

Planowane są kolejne spotkania w celu wyjaśniania budzących wątpliwości kwestii 
prawnych oraz udoskonalenia wypracowania wspólnego modelu i sposobu postępowania 
w sprawach dyscyplinarnych.
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Skład:
w  Wiesław Żmuda – Przewodniczący Komisji 

ds. Licencji Klubowych PZPN

w  Krzysztof Bauza – Wiceprzewodniczący i zarazem 
Przewodniczący Zespołu roboczego Ekstraklasy

w  Jan Popiołek – Wiceprzewodniczący i zarazem 
Przewodniczący Zespołu roboczego I Ligi

w  Janusz Pietrzyk – Wiceprzewodniczący i zarazem 
Przewodniczący Zespołu roboczego II ligi

w  Dariusz Witkowski – Sekretarz Komisji

w  Rafał Feldo – Członek

w  Jacek Górnik – Członek

w  Anna Tymińska-Bella – Członek

w  Marek Świtoń – Członek

w  Michał Gniatkowski – Członek

w  Jacek Kruszewski – Członek

w  Bartosz Banaszak – Członek

w  Tomasz Ciećwierz – Członek

w  Marta Dubrow – Członek

w  Rafał Kakała – Członek

w  Janusz Kiełtyka – Członek

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN została powołana na czteroletnią kadencję uchwałą 
nr III/66 z 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. W związku ze 
śmiercią Przewodniczącego Krzysztofa Smulskiego 15 lipca 2022 r., Zarząd PZPN uchwałą 
nr VIII/100 z 3 sierpnia 2022 r. dokonał następujących zmian w składzie Komisji ds. Licencji 
Klubowych PZPN:

1.   Na Przewodniczącego Komisji powołany został Wiesław Żmuda, pełniący 
dotychczas obowiązki Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Klubów I ligi.

2.   Na Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Klubów I ligi powołany został Jan 
Popiołek, pełniący dotychczas funkcję Sekretarza Komisji.

3.   Na Sekretarza Komisji powołany został Dariusz Witkowski, pełniący 
dotychczas funkcję Członka Komisji.

4. Na Członka Komisji powołany został Janusz Kiełtyka.

Komisja ściśle współpracowała z Działem Licencji PZPN – Kierownikiem Działu adw. Fredym 
Fürstem. Na rzecz komisji pracowali następujący eksperci Działu Licencji:

Eksperci finansowi:
1.   Sławomir Wodarski
2.   Artur Wyszyński

Eksperci infrastrukturalni:
1.   Józef Dąbrowski 
2.   Wiesław Żmuda 
3.   Dariusz Kępa
4.   Mirosław Starczewski
5.   Dariusz Witkowski

Ekspert Sportowy:
1.   Anna Tymińska-Bella

Sprawozdanie Komisji  
ds. Licencji Klubowych
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Ekspert Prawny:
1.   Michał Gniatkowski

Ekspert z zakresu Personelu i Administracji:
1.   Joanna Misiewicz

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono online 4 sesje szkoleniowe odpowiednio dla 
klubów ekstraklasy, I i II ligi oraz dla klubów występujących w III lidze. Odbyło się 10 posiedzeń 
Komisji ds. Licencji Klubowych. Poniżej przedstawione są priorytetowe zagadnienia, którymi 
zajmowała się komisja:

1.   Przeprowadzenie kontroli terminowości regulowania zobowiązań licencyjnych 
w trakcie sezonu 2021/2022 przez kluby ekstraklasy i I ligi w ramach procesu 
weryfikacji kryterium F.09:

W ramach weryfikacji kryterium F.09 w sezonie 2021/2022 – 1 klub PKO BP Ekstraklasy 
oraz 3 kluby Fortuna 1. Ligi zostały objęte środkami kontroli za naruszenie kryterium F.09;

2.   Sprawowanie bieżącej kontroli nad klubami objętymi nadzorami w trakcie sezonu 
2021/2022 i podejmowanie odpowiednich uchwał o charakterze prewencyjno-
dyscyplinarnym. 

3   Rozpatrywanie wniosków klubów o zdjęcie nałożonych nadzorów w trakcie 
sezonu.

4.   Opracowanie i przekazanie do Działu Licencji PZPN sugestii zmian w  Podręcznikach 
Licencyjnych dla klubów ekstraklasy, I ligi oraz II ligi na sezon rozgrywkowy 
2022/2023.

5.   Organizacja szkoleń wraz z Działem Licencji PZPN dla klubów ekstraklasy, I ligi i II 
ligi oraz klubów III ligi – przedstawienie wprowadzonych zmian do Podręczników 
Licencyjnych, a także rozwiązywanie wątpliwości interpretacyjnych klubów  
w celu ułatwienia złożenia Dokumentacji Licencyjnej.
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6.   Rozpatrzenie wniosków klubów ekstraklasy, I ligi, II ligi, Ekstraligi kobiet 
oraz ekstraklasy i I ligi futsalu o przyznanie licencji uprawniającej do gry  
w poszczególnych klasach rozgrywkowych w sezonie 2022/2023.

7.   Bieżący kontakt z klubami w trakcie całego roku za pośrednictwem Działu Licencji 
PZPN – udzielanie pomocy w interpretacji przepisów, omawianie wątpliwości 
klubów, rozwiązywanie bieżących problemów.

W zasadniczym procesie licencyjnym na sezon 2022/2023 
Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN:

f    rozpatrzyła 28 wniosków klubów o przyznanie licencji na 
rozgrywki ekstraklasy, 24 wnioski klubów o przyznanie licencji 
na rozgrywki I ligi, 22 wnioski klubów o przyznanie licencji na 
rozgrywki II ligi, 42 wnioski klubów na rozgrywki ekstraklasy  
i I ligi futsalu oraz 14 wniosków na rozgrywki Ekstraligi kobiet.

Komisja wydała również następujące decyzje dotyczące licencji:

1.   Przyznała 27 licencji na rozgrywki ekstraklasy, w tym 15 z nadzorem finansowym, 
9 z nadzorem infrastrukturalnym, 2 sankcje regulaminowe w postaci kary 
finansowej oraz nie przyznała 1 licencji. 

2.   Przyznała 21 licencji na rozgrywki I ligi, w tym 9 z nadzorem finansowym,  
7 z infrastrukturalnym, 1 nadzór sportowy, 1 nadzór z zakresu personelu  
i administracji, 3 środki kontroli (dwa w postaci obowiązku zapłaty odpowiedniej 
kwoty oraz jeden w postaci ostrzeżenia) oraz nie przyznała 3 licencji.

3.   Przyznała 22 licencje na rozgrywki II ligi, w tym 6 z nadzorem finansowym,  
3 z nadzorem infrastrukturalnym, 2 z nadzorem sportowym, 3 z nadzorem  
z zakresu personelu i administracji oraz 3 środki kontroli (2 w postaci obowiązku 
zapłaty określonej sumy pieniężnej oraz 1 w postaci ostrzeżenia).
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4.   Przyznała 39 licencji na rozgrywki futsalu na sezon 2022/2023.

5.  Przyznała 14 licencji na rozgrywki Ekstraligi kobiet na sezon 2022/2023.

Łącznie Komisja ds. Licencji Klubowych rozpatrzyła 130 wniosków o przyznanie licencji 
na rozgrywki PZPN, z czego przyznała 123 licencje.

Krzysztof Smulski urodził się 9 kwietnia 1953 roku. 
Jako zawodnik nie został zrzeszony w żadnym klubie, 
ale od zawsze związany był z Zagłębiem Sosnowiec. 
Jako szkoleniowiec i działacz, w latach 1975-1993, 
pełnił w nim funkcje: kierownika drużyny juniorów  
i seniorów, sekretarza sekcji młodzieżowej, sekretarza 
sekcji piłki nożnej, sekretarza i dyrektora klubu.

Od 1980 roku działał w strukturach Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej. Rozpoczął w sekcji młodzieżowej 
OZPN w Katowicach. W latach 1990-1994 był 
członkiem zarządu, a od 2000 roku, aż do śmierci, 
przewodniczącym wydziału – obecnie komisji – do 
spraw Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich.

Ponadto od 1990 roku działał w PZPN. W latach 1991-1995 był Członkiem Zarządu. 
Następnie pracował w Wydziale Gier (1990-2013), pełniąc funkcję sekretarza 
i wiceprzewodniczącego. Od 2003 roku był w Komisji ds. Licencji Klubowych. 
W latach 2008-2012 pełnił rolę przewodniczącego do spraw klubów II ligi, od 
2012 roku był wiceprzewodniczącym całej komisji. W 2019 roku został zaś jej 
przewodniczącym.

Krzysztof Smulski organizował również kurs spikerów i udzielał konsultacji w sprawie 
bezpieczeństwa na stadionach.

Zmarł 15 lipca 2022 roku.
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Skład:
w  Kamil Hajduk – Przewodniczący Komisji 

oraz Zespołu roboczego Ekstraklasy

w  Edward Szmul – Wiceprzewodniczący

w  Bartosz Kuligowski – Sekretarz

w  Jarosław Charuk – Członek

w  Arkadiusz Dąbrowski – Członek

w  Józef Dąbrowski – Członek

w  Dariusz Durda – Członek

w  Joanna Ściepura – Członek

w  Piotr Marczuk – Członek

w  Grzegorz Pawlak – Członek

w  Grzegorz Rataj – Członek

w  Witold Skrzypczak – Członek

w  Wojciech Stefanik – Członek

w  Andrzej Swacha – Członek

w  Marcin Zawadzki – Członek

w  Wiesław Koronowicz – Członek

w  Marcin Zawadzki – Członek

w  Paweł Zaczyński – Członek 

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN została powołana na czteroletnią 
kadencję uchwałą nr III/67 z 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej.

We wskazanym okresie sprawozdawczym komisja odbyła dwa posiedzenia (jedno w formie 
stacjonarnej, drugie za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams), na których rozpatrzyła 
dwa odwołania:

f   odwołanie klubu Ekstraklasy Futsalu. W rezultacie zmieniła 
decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w ten sposób, że 
przyznała klubowi licencję na rozgrywki ekstraklasy w sezonie 
2022/2023, nakładając jednocześnie na klub środek kontroli  
w postaci obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej;

f   odwołanie klubu II ligi. W rezultacie zmieniła decyzję Komisji ds. 
Licencji Klubowych PZPN w ten sposób, że przyznała klubowi 
licencję na rozgrywki I ligi w sezonie 2022/2023 z nadzorem 
finansowym i infrastrukturalnym, a także nałożyła na klub 
środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty określonej kwoty 
pieniężnej.

Sprawozdanie Komisji Odwoławczej 
ds. Licencji Klubowych
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Skład:
w  Tomasz Siemiątkowski – Przewodniczący

w  Michał Romanowski – Wiceprzewodniczący

w  Jerzy Stelmaszuk – Sekretarz

w  Paweł Kokot –  Członek Prezydium PSP 
z rekomendacji środowiska klubów

w  Jarosław Bielski –  Członek Prezydium PSP 
z rekomendacji środowiska piłkarzy

w  Anna Grzegółka, Robert Jędrzejczyk, Anna 
Klementewicz, Józef Komandzik, Michał Kraiński, 
Konrad Składowski, Andrzej Wach, Jacek Wojtyżak, 
Jarosław Wyrwas – Członkowie, rekomendacja 
Przewodniczącego Piłkarskiego Sądu Polubownego

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

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

Prezydium Piłkarskiego Sądu Polubownego 

w  Tomasz Siemiątkowski, Michał Romanowski, 
Jerzy Stelmaszuk, Paweł Kokot, Jarosław Bielski

Piłkarski Sąd Polubowny jest powołany do rozpoznawania wszelkich sporów majątkowych 
lub sporów o prawa niemajątkowe, mogących być przedmiotem ugody, w tym dotyczących 
stabilności kontraktowej zawodników, a także skarg na ostateczne decyzje Komisji Odwoławczej 
d.s. Licencji Klubowych PZPN w sprawie odmowy przyznania, zawieszenia lub pozbawienia 
licencji – powstałych na tle uprawiania, organizacji, upowszechniania i rozwoju sportu piłki 
nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez 
statuty lub regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.  

18 sierpnia 2021 roku końca dobiegła kadencja dotychczasowych arbitrów Piłkarskiego 
Sądu Polubownego. Obecny, 32-osobowy skład PSP, został powołany uchwałą nr III/64  
z 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, a także uchwałą  
nr III/65 z 9 października 2021 roku Zarządu PZPN w sprawie powołania składu Piłkarskiego 
Sądu Polubownego. PSP działa zgodnie regulaminem przyjętym uchwałą nr III/39 z 9 paź-
dziernika 2021 roku Zarządu PZPN.

Sprawozdanie  
Piłkarskiego Sądu Polubownego
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Podczas posiedzeń Prezydium Piłkarskiego Sądu Polubownego omawiało bieżące działanie 
sądu oraz przyczyny długotrwałości postępowań. Podejmowano uchwały m.in. w sprawie 
rekomendacji i wytycznych dotyczących etycznych zasad postępowania dla arbitrów PSP 
PZPN, tj. wytycznych IBA dot. konfliktu interesów (Wytyczne International Bar Association 
dotyczące Konfliktu Interesów w Międzynarodowym Arbitrażu) oraz uchwały w sprawie reko-
mendacji wysokości honorariów arbitrów PSP PZPN, a także w związku ze zdiagnozowanym 
problemem długotrwałości postępowań w sprawie Zaleceń dla Zespołów Orzekających oraz 
Przewodniczących Zespołów Orzekających dot. sprawności postępowania.

W okresie sprawozdawczym do Piłkarskiego Sądu Polubownego wpłynęło 98 pozwów. 
Podmiotami wnoszącymi pozwy do PSP byli:

f   w  40 przypadkach zawodnicy dochodzący roszczeń finansowych, 
a w 5 przypadkach w kwestii stabilności kontraktowej; 

f   w 18 przypadkach z pozwami wystąpili przeciwko klubom trenerzy;

f   w 9 przypadkach pozwy wnieśli pośrednicy transakcyjni przeciwko 
zawodnikom, jak też klubom;

f   w 20 przypadkach pozwy wniosły kluby dochodzące roszczeń 
finansowych, a w 6 przypadkach w kwestii stabilności kontrak-
towej.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 112 rozpraw przed Piłkarskim Sądem Polubownym 
PZPN. Rozprawy odbywały się przed jednoosobowym Zespołem Orzekającym lub trzyoso-
bowym Zespołem Orzekającym, a w przypadku złożenia przez stronę wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, przed pięcioosobowym (zmienionym) Zespołem Orzekającym. Należy 
przy tym wskazać, że w zależności od stopnia zawiłości stanu faktycznego  w ramach 
jednej sprawy, mogło odbyć się kilka rozpraw. W okresie sprawozdawczym prawomocnie 
zakończono 31 spraw.
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SPRAWOZDANIE 
RZECZNIKA 
DYSCYPLINARNEGO

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Rzecznik Dyscyplinarny
w    Adam Gilarski 

Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej Adam Gilarski został powołany uchwałą 
Zarządu PZPN nr II/7 z 2 września 2021 r. i działa na podstawie postanowień Statutu PZPN, Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN oraz innych przepisów związkowych. Do jego zadań należy prowadzenie 
dyscyplinarnych postępowań wyjaśniających, dotyczących podejrzenia popełnienia przewinień 
dyscyplinarnych: korupcji, dopingu, niedozwolonych zakładów bukmacherskich oraz rażących 
przypadków rasizmu, ksenofobii i chuligaństwa w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN, Ekstraklasę 
S.A. i  związki piłki nożnej. Rzecznik uprawniony jest również do wyjaśniania spraw związanych 
z naruszaniem norm etyczno-moralnych, powodujących odpowiedzialność dyscyplinarną.

W  okresie sprawozdawczym Rzecznik Dyscyplinarny prowadził pięćdziesiąt trzy (53) 
postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne, dotyczące wyżej wskazanych zagrożeń dla 
integralności rozgrywek piłkarskich w Polsce. Postępowania dotyczyły:

f    przewinienia przekupstwa sportowego w  tym korupcji 
popełnionej w  latach 2003-2006, z  związku z  tzw. aferą 
korupcyjną w polskiej piłce (17);

f   ksenofobii i rasizmu (7);

f   dopingu (1);

f   korupcji (2);

f    manipulowania meczami piłkarskimi w związku z zakładami 
bukmacherskich (10);

f   rażącego chuligaństwa (1).

Ponadto Rzecznik Dyscyplinarny prowadził piętnaście (15) spraw dotyczących naruszania 
szeroko rozumianej dyscypliny związkowej, w szczególności związanych z naruszeniem norm 
etyczno-moralnych, w tym możliwości popełnienia przestępstwa na tle seksualnym (2).

We wspomnianym okresie duża część spraw – prowadzonych przez Rzecznika – nadal 
związana była z postępowaniami dyscyplinarnymi o ukaranie za przewinienia przekupstwa 

Sprawozdanie Rzecznika 
Dyscyplinarnego
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sportowego – korupcji popełnione przez osoby fizyczne: sędziów i  obserwatorów 
piłkarskich, działaczy, trenerów i  zawodników, w  latach 2003-2006, w  związku z  tzw. 
aferą korupcyjną w polskiej piłce, które aktualnie toczą się przed Komisją Dyscyplinarną 
lub Najwyższą Komisją Odwoławczą. W tym zakresie Rzecznik Dyscyplinarny w ramach 
swoich obowiązków pozyskiwał z sądów karnych dodatkowe informacje i materiały.  

10 sierpnia 2022 roku Rzecznik Dyscyplinarny PZPN stwierdził, że wobec 17 osób 
fizycznych – spośród 612 objętych postępowaniami przez Rzecznikiem Dyscyplinarnym 
PZPN – nie zakończono postępowań dyscyplinarnych, a wobec 4 osób, w wątku klubu Miedź 
Legnica, nadal nie zakończono prawomocnie postępowań karnych.

Odnośnie stwierdzonych zagrożeń, mogących mieć wpływ na uczciwość rozgrywek 
piłkarskich, Rzecznik Dyscyplinarny wielokrotnie publikował komunikaty na oficjalnej 
stronie internetowej PZPN. Komunikaty dotyczyły między innymi:

1.   zagrożenia próbami ustawiania wyników lub przebiegu meczów piłkarskich 
(match-fixing), które według informacji UEFA miały w sezonie 2021/2022 
dotyczyć również rozgrywek w Polsce (1 października 2021 r.);

2.   wspólnego z Rzecznikiem Etyki PZPN stanowiska wobec korupcji  
w związku z ustawieniem meczu Wisły Kraków z Legią Warszawa  
w  sezonie 1992/1993 (26 listopada 2021 r.);

3.   zagrożeń związanych z zakładami bukmacherskimi dotyczącymi meczów 
sparingowych w trakcie zimowych zgrupowań w Turcji oraz na Cyprze  
(11 stycznia 2022 r.);

4.   wszczęcia postępowań wyjaśniających, dotyczących nieetycznych  
i sprzecznych z przepisami związkowymi działań niektórych pośredników 
transakcyjnych (31 maja 2022 r.);.

5.   zwiększonej liczby podejrzanych zakładów bukmacherskich dotyczących 
meczów w trzeciej lidze i niższych klasach rozgrywkowych w końcówce 
sezonu 2021/2022 (27 czerwca 2022r.).
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Rzecznik Dyscyplinarny brał także udział w  posiedzeniach Walnego Zgromadzenia 
PZPN, Zarządu PZPN, Najwyższej Komisji Odwoławczej, Komisji Dyscyplinarnej, jak 
również analizował dokumenty i  orzeczenia dotyczące jego statutowych kompetencji. 
W powyższym zakresie Rzecznik Dyscyplinarny brał udział w opracowywaniu przepisów 
prawa związkowego, współpracując w tym zakresie z Rzecznikiem Ochrony Prawa 
Związkowego, Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej PZPN oraz Departamentem 
Prawnym PZPN.

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

Pełniąc funkcję Integrity Officer, Rzecznik Dyscyplinarny:  

f   analizował informacje od UEFA, firm bukmacherskich oraz 
instytucji monitorujących podejrzane lub nietypowe zakłady 
bukmacherskie;

f   kierował wnioski do Komisji Dyscyplinarnej w  związku 
z niedozwolonymi zakładami bukmacherskimi;

f   przeprowadził w styczniu 2022 roku centralne szkolenie dla 
koordynatorów z klubów piłkarskich ekstraklasy, I  i  II ligi oraz 
Wojewódzkich ZPN w  zakresie zapobiegania manipulowaniu 
meczami piłkarskimi;

f   doprowadził do podpisania w lipcu 2022 r. umowy pomiędzy 
PZPN a firmą SPORTRADAR w sprawie monitorowania 
rozgrywek II i III Ligi oraz CLJ pod kątem niedozwolonych 
zakładów bukmacherskich. 

Rzecznik Dyscyplinarny brał też udział w  pracach w  ramach działań grupy roboczej 
Ministerstwa Sportu ds. zwalczania manipulowania zawodami sportowymi (Group of 
Copenhaga), działającej na podstawie Konwencji Rady Europy (Macolin Convention) 
z września 2014 roku.
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SPRAWOZDANIE 
RZECZNIKA ETYKI

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Rzecznik Etyki:
w  ks. Jerzy Kostorz

Pełniąc funkcję Rzecznika Etyki PZPN w wyżej wymienionym okresie, w odpowiedzi na zapro-
szenie Prezesa PZPN, uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. Na moją skrzynkę wpłynęło kilkadziesiąt e-maili dotyczących przeróżnych spraw 
z zakresu szeroko rozumianej etyki sportowej, na które po konsultacji z władzami PZPN starałem 
się w sposób właściwy odpowiadać i reagować. Ponadto w sprawach dotyczących nadużyć 
natury etycznej w rozgrywkach piłkarskich na terenie danego Wojewódzkiego Związku Piłki 
Nożnej, kontaktowałem się najpierw z Prezesami poszczególnych Związków, aby właściwie 
rozpoznać problem i próbować go rozwiązać na gruncie danego obszaru. Moja działalność 
oparta była na ścisłej współpracy zarówno z władzami PZPN, jak również z Rzecznikami 
Dyscypliny oraz Prawa Związkowego, a także z Komisją Fair Play. Na gruncie współpracy 
z Rzecznikiem Dyscyplinarnym, Adamem Gilarskim, wydawaliśmy wspólne oświadczenia 
np. w kwestii byłego piłkarza Grzegorza Szeligi, który przyznał się po latach do korupcji, czy 
też w kwestii reakcji Prezesa PZPN na odwołanie meczów z Rosją wobec agresji na Ukrainę.

We współpracy z Marcinem Ilkowem, Rzecznikiem Prawa Związkowego, brałem udział 
w korekcie Sędziowskiego Kodeksu Etycznego PZPN. Natomiast uczestnicząc w dwóch spot-
kaniach Komisji Fair Play w Warszawie i Krakowie, staraliśmy się wypracowywać konkretne 
działania mające na celu nie tylko eliminację nieetycznych zachowań, lecz również dzielić się 
pozytywnymi doświadczeniami mobilizującymi do postępowania fair play na boisku i poza nim. 

Na prośbę wiceprezesa PZPN, Henryka Kuli, opracowałem kodeks etycznych spotkań Zarządu 
PZPN, który jest w trakcie zatwierdzania. Realizując jedno z ważnych zadań Rzecznika Etyki, 
jakim jest propagowanie idei zachowań etycznych i fair play, 19 i 20 maja 2022 roku zorgani-
zowałem na Akademiach Wychowania Fizycznego w Katowicach i Krakowie konferencje pt. 
„Etyka i Fair Play z perspektywy działalności Polskiego Związku Piłki Nożnej”. W spotkaniach, 
które zostały zorganizowane przy ścisłej współpracy Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, wzięło udział ponad 600 osób: trenerów, edukatorów, 
uczniów, studentów i rodziców. Prelegentami byli wykładowcy z różnych akademickich 
środowisk naszego kraju. Tematyka wykładów i dyskusji panelowej koncentrowała się na 
najbardziej newralgicznych kwestiach związanych z etyką i fair play w sporcie. W ramach 
sympozjum – będąc jednym z prelegentów – podjąłem temat: „ Etyka i fair play w sporcie, 
edukacji i życiu w optyce PZPN”. W ramach mojej działalności jako Rzecznika Etyki przepro-
wadziłem również wiele rozmów telefonicznych oraz odpisałem na liczne e-maile w zakresie 
powierzonej mi funkcji.

Sprawozdanie  
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Na zaproszenie Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Roberta Skowrona, 30 maja 2022 
roku wziąłem udział w konferencji, w ramach której miałem wykład pt. „Etyka i fair play 
w optyce sportu, edukacji i życia”. W ostatnim okresie, na zaproszenie Henryka Kuli, Prezesa 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej, uczestniczyłem w kilku jubileuszach klubów piłkarskich 
(Tworóg, Świbie, Radonia).

30 maja 2022 roku wziąłem udział 
w konferencji, w ramach której 
miałem wykład pt. „Etyka i fair play 
w optyce sportu, edukacji i życia”.
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Skład:
w  Michał Dołożenko – Przewodniczący

w  Przemysław Górski – Wiceprzewodniczący 

w  Marek Curyło – Sekretarz

w  Jan Kurłowicz – Członek

w  Konrad Mondżejewski – Członek

w  Mirosław Miller – Członek 

w  Waldemar Mrugała – Członek

w  Grzegorz Pietrzak – Członek

w  Jan Ponulak – Członek

w  Robert Rosiak – Członek

w  Zbigniew Krzysztyniak – Członek

w  Sławomir Ferenc – Członek

Komisja ds. Fair Play została powołana uchwałą z 9 października 2021 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej na podstawie art. 36 § 1 pkt 16 w związku z art. 66 §4 
Statutu PZPN.

Ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce, wywołaną COVID-19, pierwsze posiedzenie 
komisji odbyło się 28 kwietnia 2022 r. w siedzibie PZPN w Warszawie. W spotkaniu 
uczestniczył też Rzecznik Etyki ks. prof. Jerzy Kostorz. Jako, że było to pierwsze spotkanie 
komisji, każdy z członków zaprezentował działania fair play w swoich wojewódzkich 
okręgach. W trakcie dyskusji wymieniono poglądy i zwrócono uwagę na ważny aspekt etyki 
i fair play w piłce nożnej.

Rzecznik Etyki przedstawił projekt konferencji. „W ramach projektu zorganizowanych 
zostanie 16 konferencji w  Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej. Konferencje, które 
odbywać się będą w  dwóch terminach – wiosennym i  jesiennym, przeznaczone są dla 
studentów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz uczniów sportowych szkół 
średnich”.

Kolejnym spotkaniem, lecz już w mniejszym składzie, był wyjazd na konferencję „Etyka 
i  fair play z  perspektywy działalności PZPN” na Akademii Wychowania Fizycznego im. 
Bronisława Czecha w  Krakowie. Udział w niej wzięli: Marek Curyło, Przemysław Górski, 
Mirosław Miller, Zbigniew Krzystyniak, Jan Ponulak i Sławomir Ferenc. Okazało się, że debata 
nad stanem zachowań i emocji w rodzimej piłce nożnej angażuje środowisko futbolowe 
w komplecie: zawodników, trenerów, sędziów, rodziców zawodników, studentów i uczniów 
sportowych szkół średnich, nauczycieli w-f, działaczy i dziennikarzy.

Propagowania działań Polskiego Związku Piłki Nożnej na gruncie szeroko rozumianej etyki 
podjął się ksiądz dr hab. Jerzy Kostorz, Rzecznik Etyki PZPN. Honorowy patronat objął prezes 
PZPN Cezary Kulesza, przy współpracy Komisji ds. Fair Play. Organizatorami konferencji 
są: Fundacja Piłkarstwa Polskiego oraz Rzecznik Etyki PZPN, a  współorganizatorami 
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, Akademie Wychowania Fizycznego i  wydziały 
wychowania fizycznego uczelni wyższych.

Konferencje w Krakowie zakończyło odczytanie apelu o szerokim rozumieniu fair play. 
Przygotował i wygłosił go Członek Komisji Fair Play Zbigniew Krzysztyniak.

Sprawozdanie  
Komisji ds. Fair Play

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 19.08.2021 – 31.08.202262 Łączy nas piłka



Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 19.08.2021 – 31.08.2022 63



SPRAWOZDANIE 
RZECZNIKA OCHRONY 
PRAWA ZWIĄZKOWEGO

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Rzecznik Ochrony 
Prawa Związkowego
w  Marcin Ilków 

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN w osobie Marcina Ilków został powołany 
uchwałą nr II/9 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z 2 września 2021 roku. Regulamin 
działania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego został przyjęty uchwałą nr III/56 Zarządu 
PZPN z 9 października 2021. Obowiązek przedstawienia Zarządowi PZPN informacji doty-
czącej działalności Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego wynika z § 3 pkt 10 opisanej 
wyżej uchwały. 

W trakcie okresu sprawozdawczego rzecznik dokonywał bieżącej analizy orzeczeń Najwyższej 
Komisji Odwoławczej, Komisji Dyscyplinarnej PZPN oraz Komisji Ligi jako organu dyscyplinar-
nego ligi zawodowej (Ekstraklasa S.A.), nadto orzeczeń Wojewódzkich ZPN. 

Wznowienie postępowania

W omawianym okresie do Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN wpłynęły trzy 
prośby o złożenie wniosku o wznowienie postępowania. Zostały one złożone przez dwie 
szkółki piłkarskie, a dotyczyły odebrania certyfikatu na jednym z poziomów oraz w sprawie 
dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika. 

W jednej ze spraw certyfikacyjnych rzecznik stwierdził, 
że doszło do rażącego naruszenia przepisów Polskiego 
Związku Piłki Nożnej przez organ podczas orzekania 
i złożył wniosek o wznowienie postępowania.

W dwóch pozostałych (certyfikacja i ekwiwalent) nie stwierdzono istnienia przesłanek 
opisanych w art. 59 § 5 Statutu PZPN, aby złożyć wniosek o wznowienie postępowania.

W dwóch kolejnych sprawach (innych niż ww.) Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN 
z urzędu złożył wnioski o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Komisji Dyscypli-
narnej WZPN (dotyczyło wydania decyzji z pominięciem kompetencji organu dyscyplinarnego 
co do podjęcia decyzji w danej instancji oraz niewłaściwej interpretacji regulaminu rozgrywek 
na szczeblu WZPN). Oba ww. wnioski zostały uwzględnione.

Sprawozdanie Rzecznika 
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Środki odwoławcze wniesione  
do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN

W omawianym okresie Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego nie złożył żadnego odwołania 
do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN od orzeczeń Komisji Ligi i orzeczeń Komisji Dyscypli-
narnej PZPN, ale złożył jedną skargę kasacyjną od orzeczenia Związkowej Komisji Odwoławczej 
w przedmiocie zweryfikowania zawodów jako walkower. Skarga kasacyjna została uwzględniona.

Jeden z klubów zwrócił się z prośbą o wniesienie w jego imieniu skargi kasacyjnej od dwóch 
orzeczeń dyscyplinarnych podjętych w II instancji przez organy WZPN, ewentualnie o złożenie 
wniosku o wznowienie postępowania. Po analizie kompletnych akt postępowania (przesłanych 
na wniosek rzecznika) nie stwierdzono istnienia przesłanek, aby złożyć któryś z opisanych 
na wstępie tego akapitu nadzwyczajnych środków zaskarżenia, w szczególności wobec 
braku stwierdzenia istnienia rażącego naruszenia prawa związkowego lub przepisów FIFA  
w ww. postępowaniu.

Środki odwoławcze wniesione  
do Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego ZPN

W omawianym okresie rzecznik zaskarżył do Komisji Odwoławczej jednego z Wojewódzkich 
ZPN decyzję Komisji Dyscyplinarnej Wojewódzkiego ZPN, dotyczącą rażących przewinień 
popełnionych wobec sędziów. Odwołanie zostało uwzględnione.

Wnioski kierowane do Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN

W dziewiętnastu sprawach zwrócono się do rzecznika z prośbą o zajęcie stanowiska, pomoc 
w rozwiązaniu problemu, ewentualnie o sporządzenie opinii odnośnie do wyjaśnienia interpre-
tacji i znaczenia przepisów związkowych. W większości z tych spraw udzielono odpowiedzi, 
ewentualnie wskazano organ właściwy, bądź przekazano wniosek do właściwego organu 
związkowego, w szczególności:

a.   w ośmiu sprawach rzecznik zajął stanowisko i przedstawił je z uzasadnieniem 
wnioskodawcom;
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b.   w sześciu sprawach rzecznik zwrócił się o doręczenie odpisu orzeczenia 
organu jurysdykcyjnego WZPN celem ewentualnego przygotowania 
i złożenia odwołania; po ich analizie stwierdzono brak podstaw do 
zaskarżenia;

c.   w jednej sprawie zwrócono się do rzecznika o zaopiniowanie wniosku osoby 
obwinionej, wobec której wymierzono karę wykluczenia z PZPN, o darowanie 
reszty kary z uwagi na odbycie ponad dziesięcioletniej dyskwalifikacji (opinia 
jest w trakcie sporządzania);

d.   w kilku sprawach przekazano wniosek do właściwego organu związkowego;

e.   w kilku sprawach sporządzono interpretację przepisów związkowych;

f.   w części ze spraw rzecznik nie zajął żadnego stanowiska z uwagi na 
przedwczesność złożonego wniosku, podjęcie z urzędu decyzji przez 
właściwy organ związkowy, ewentualnie skierowanie sprawy oprócz do 
rzecznika również do właściwego organu.

Inne

1.    W związku z ponownie odnotowanymi licznymi przypadkami związanymi 
z naruszeniem nietykalności cielesnej sędziów, ich znieważeniem 
lub zniesławieniem, niezależnie od szczebla rozgrywek zwrócono się  
o przesłanie informacji o zaistniałych incydentach związanych z ww. 
sytuacjami  oraz o wydanych w tym zakresie przez Wydziały Dyscypliny 
działające w ramach Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej oraz 
Związkowe Komisje Odwoławcze ZPN orzeczeniach dyscyplinarnych. 
Powyższe pismo spotyka się z bardzo szerokim odzewem, gdyż już z kilku 
ZPN przesłano do rzecznika sporo decyzji, stanowiących istotny materiał 
porównawczy. 

2.    Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN, uchwałą nr I/5 Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej z 19 stycznia 2022 roku, został powołany 
na stanowisko Przewodniczącego Komisji Statutowej, przygotowującej 
nowelizację Statutu PZPN, mającego być poddanym pod głosowanie na 
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Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN. W toku prac komisji, z uwagi na 
ilość proponowanych zmian, a także ich zakres postanowiono, że zostanie 
napisany nowy Statut PZPN.

   Podczas posiedzenia Zarządu PZPN 3 sierpnia 2022 Rzecznik Ochrony 
Prawa Związkowego, jako Przewodniczący Komisji Statutowej PZPN, 
przedstawił projekt nowego Statutu Członkom Zarządu PZPN, celem 
podjęcia uchwały o jego przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu 
Delegatów PZPN. 

3.    Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN jest współautorem Konwencji 
sędziowskiej PZPN, przyjętej przez Zarząd PZPN 13 czerwca 2022 r. Po 
uchwaleniu ww. Konwencji rzecznik sporządził dwie opinie w przedmiocie  
interpretacji nowo wprowadzonych przepisów.

4.    Oprócz opinii opisanych wyżej w punkcie 3. rzecznik przygotował 
następujące opinie:

  f   opinię na temat zakresu obowiązywania uchwały nr VI/103 
z 24 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia solidarnościowego  
w formie dofinansowania dla klubów Ekstraklasy, 1. Ligi, 2. Ligi  
i 3. Ligi w sezonie 2020/2021;

  f   na wniosek organu jurysdykcyjnego jednego z WZPN, 
rzecznik przygotował opinię na temat relacji norm Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN z normami kodeksu postępowania 
karnego, a w konsekwencji relacji pomiędzy postępowaniem 
dyscyplinarnym a postępowaniem karnym;

  f   opinię w przedmiocie organu uprawnionego do złożenia wniosku 
o wznowienie postępowania.

5.   W ramach swoich kompetencji Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN 
ściśle współpracuje z pozostałymi Rzecznikami PZPN, tj. z Rzecznikiem 
Dyscyplinarnym – Adamem Gilarskim i Rzecznikiem Etyki – prof. Jerzym 
Kostorzem. 
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W okresie sprawozdawczym Komisja Techniczna odbyła 4 posiedzenia: 10.11.2021; 
13.01.2022; 22.03.2022 oraz 11.05.2022. Komisja podjęła też kil ka decyzji  
w formie głosowania elektronicznego, które dotyczyły wydania zgody niepełnoletnim 
zawodniczkom na grę z seniorkami.

Do kompetencji Komisji Technicznej należą:

1.    tworzenie strategii rozwoju piłki nożnej w Polsce;

2.    analiza trendów rozwoju piłki nożnej w Polsce i na świecie poprzez ocenę gry 
zespołów ligowych i reprezentacyjnych;

3.    nadzór nad pracami zespołów: ds. Medycznych, ds. Reprezentacji 
Narodowych oraz ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów; 

4.    popularyzacja podręczników, fachowych magazynów i innych materiałów 
szkoleniowych z wykorzystaniem strony internetowej PZPN; 

5.    cykliczne uaktualnianie unifikacji procesu szkolenia w piłce nożnej;

6.    monitorowanie, analiza oraz sporządzanie wniosków obserwacyjnych  
z mistrzostw świata i mistrzostw Europy w piłce nożnej;

7.    współpraca z Departamentem Grassroots w zakresie szkolenia, ze wszystkimi 
komisjami PZPN, Stowarzyszeniem Trenerów Piłki Nożnej, spółką Ekstraklasa 
i Piłkarską Ligą Polską; 

8.    współpraca z redakcją czasopisma „Trener”;

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

10.    opracowywanie i przedstawianie kierunków zmian w szkoleniu piłkarskim 
sprzyjającym podniesieniu poziomu polskiej piłki nożnej; 

11.    udział w procesie doszkalania, doboru i oceny poziomu pracy trenerów 
pracujących z reprezentacjami narodowymi;  

Skład:

Sprawozdanie  
Komisji Technicznej

w  Sławomir Kopczewski – Przewodniczący

w  Krzysztof Paluszek – Wiceprzewodniczący

w  Dariusz Śledziewski – Wiceprzewodniczący

w  Bogdan Basałaj – Sekretarz

w  Marcin Dorna – Członek

w  Paweł Grycmann – Członek

w  Maciej Marek – Członek

w  Łukasz Radzymiński – Członek

w  Zbigniew Bartnik – Członek

w  Błażej Korczyński – Członek

w  Damian Galeja – Członek

w  Marcin Gawron – Członek

w  Artur Kolator – Członek

w  Andrzej Konwiński – Członek

w  Radosław Kucharski – Członek

w  Tadeusz Łapa – Członek

w  Radosław Mozyrko – Członek

w  Artur Woroniecki – Członek

w  Marcin Wróbel – Członek
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12.    współpraca z trenerami koordynatorami w Wojewódzkich Związkach Piłki 
Nożnej i ośrodkach szkolenia piłkarzy;

13.    współpraca z Komisją Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego w zakresie 
opracowywania kierunków rozwoju i koordynacji systemu szkolenia dzieci  
i młodzieży w Polsce.

Główne działania Komisji Technicznej dotyczyły:

f    rekomendacji likwidacji rozgrywek w formacie ligowym w kat. 
skrzat, żak, orlik;

f    powołania grupy naukowo-badawczej ds. piłki nożnej kobiet;

f    wydawania rekomendacji do zmian w regulaminach rozgrywek 
w kat. CLJ U-17 i U-18; 

f    zgody na udział zawodników późno dojrzewających 
w młodszych kategoriach wiekowych – udzielono rekomendacji 
jednemu z WZPN (jako program pilotażowy);

f    pozytywnej rekomendacji dla udziału AWF w procesie 
kształcenia trenerów wg. zasad wyznaczonych przez PZPN;

f    uchwały zezwalającej niepełnoletnim zawodniczkom na grę 
z seniorkami;

f    analizy obowiązku gry młodzieżowca w rozgrywkach 
Ekstraklasy i I ligi;

f    powołania grupy ekspertów do prac nad utworzeniem NMG 2.0.
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SPRAWOZDANIE  
ZESPOŁU  
DS. REPREZENTACJI 
NARODOWYCH

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Zespół ds. Reprezentacji Narodowych jest organem działającym w ramach Komisji Technicznej, 
a jego główne zadania to:

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

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

f   opracowywanie systemu dokumentacji szkoleniowej zespołów 
reprezentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym Zespół ds. Reprezentacji Narodowych odbył dwa posiedzenia. 

Prace zespołu dotyczyły:

W aspekcie strukturalno-organizacyjnym:

f   struktury rozgrywek międzynarodowych: turnieje eliminacyjne, 
towarzyskie, turnieje UEFA oraz nowe zasady turniejów elimi-
nacji ME U-17 i U-19 w przyszłości. Przedstawiono projekt uzu-
pełnienia struktury o reprezentację Polski U-18; 

f   podziału na bloki szkoleniowe, przejścia trenerów z poszczegól-
nymi zespołami; 

f   standardów pracy reprezentacji: organizacyjne, logistyczne, me-
rytoryczne, technologiczne (GPS, VIDEO, ISOS, CATAPULT i inne);

f   zasad planowania zgrupowań wraz z obowiązującymi termina-
mi realizacji poszczególnych etapów odpowiedzialności, przy-
kładowej dokumentacji organizacyjnej, zasad ewidencji kartek 
i innych obowiązujących procedur;

f   przedstawienia zasad komunikacji między sztabami szkolenio-
wymi drużyn reprezentacyjnych i klubowych, w tym standar-
dów dotyczących powołań zawodników z klubów w Polsce i za-

Skład:

Sprawozdanie Zespołu 
ds. Reprezentacji Narodowych

w  Marcin Dorna – Przewodniczący

w  Edward Klejndinst – Wiceprzewodniczący

w  Bartosz Łaski – Sekretarz

w  Zbigniew Bartnik – Członek

w  Mirosław Dawidowski – Członek

w  Paweł Janas – Członek

w  Sławomir Kopczewski – Członek

w  Tomasz Kuszczak – Członek

w  Krzysztof Paluszek – Członek

w  Łukasz Piszczek – Członek

w  Dariusz Śledziewski – Członek
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granicy, wymiany informacji dotyczących obciążeń meczowych 
i treningowych, raportów stanu medycznego zawodników;

f   warunków poprawy komunikacji służyć mają również regular-
ne spotkania z trenerami wszystkich klubów uczestniczących  
w rozgrywkach CLJ. 

W aspekcie szkoleniowym:

f   zaproponowano szczegółową analizę dotyczącą liczby zawod-
ników poszczególnych zespołów i roczników, którzy docierają do 
reprezentacji narodowej;

f   cyklicznych analiz ostatnich meczów reprezentacji młodzieżowych;

f   analizy gry obronnej wszystkich reprezentacji młodzieżowych 
oraz przestrzegania wytycznych dla podnoszenia jakości gry;

f   przygotowywane raporty muszą uwzględniać też grę bramkarzy. 
Konsultacji przy powoływaniach udziela koordynator szkolenia 
bramkarzy PZPN –  Andrzej Dawidziuk;

f   analizy i ewaluacja projektu FUTURE – dla zawodników późno-
dojrzewających w kategoriach wiekowych 15-17 lat;

f   dalszego optymalizowania systemu ISOS (System Obserwacji 
Zawodników); 

f   pracy nad systemowym rozwojem piłki kobiecej, tworzenia strategii 
przy współpracy z Koordynatorem Szkolenia Piłki Nożnej Kobiet;

f   omówiono strukturę i poziom rozgrywek w CLJ oraz w kadrach 
wojewódzkich;  

f   doskonalenia standaryzacji procesów organizacyjnych w pracy 
zespołów reprezentacyjnych ze specjalnym uwzględnieniem roli 
trenerów analityków oraz trenerów przygotowania motorycznego.
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ZESPOŁU  
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ZESPOŁU  
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Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 19.08.2021 – 31.08.2022 81



Głównym założeniem pracy Zespołu Medycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej jest 
prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie medycyny oraz praktyczne wdrażanie 
wiedzy medycznej i nowych rozwiązań do praktyki lekarzy i fizjoterapeutów pracujących 
z zawodnikami piłki nożnej.

W okresie sprawozdawczym zespół zebrał się na jednym posiedzeniu (22.12.2021). Prace 
Zespołu Medycznego skupiały się m.in. na przyznawaniu i przedłużaniu Licencji Lekarskich 
PZPN,  koordynowaniu pracy lekarzy pracujących w klubach piłki nożnej, w szczególności 
ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych, aktualizowaniu i  monitorowaniu wy-
tycznych dietetycznych i suplementacyjnych kierowanych w reprezentacjach narodowych 
PZPN, organizowaniu szkoleń dla lekarzy posiadających aktualną licencję lekarską PZPN lub 
się o nią ubiegających, kontrolowaniu procesu raportowania urazów i kontuzji zawodników 
ekstraklasy, I i II ligi przez lekarzy klubowych w systemie PZPN24.

Zespół Medyczny zorganizował Konferencję Medyczno-Sportową PZPN, która odbyła się 22 
grudnia 2021 roku w Warszawie. Wzięło w niej udział ponad 100 osób. Podczas konferencji 
lekarze i fizjoterapeuci mieli możliwość udziału w wykładach prowadzonych przez licznych 
specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej. Ponadto odbyły się obowiązkowe szkole-
nie antydopingowe.

25 i 26 czerwca 2022 Zespół Medyczny zorganizował warsztaty dla lekarzy reprezentacji narodo-
wych oraz lekarzy współpracujących z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w ramach programu UEFA 
Football Doctor Education Programme. Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę oraz uczestniczyli w ćwi-
czeniach praktycznych z zakresu stanów nagłych na boisku, w tym nagłego zatrzymania krążenia, 
utraty przytomności oraz zajęcia się zawodnikami po urazach głowy i szyi oraz urazach kończyn.

Inną z kwestii, wokół której skupiały się działania Zespołu Medycznego w ww. okresie, było 
promowanie zagadnień antydopingu zarówno w środowisku lekarskim, jak i pośród samych 
zawodników. Zespół Medyczny, we współpracy z FIFA oraz UEFA, organizował szkolenia 
antydopingowe oraz umożliwiał lekarzom ubiegającym się o przyznanie/przedłużenie licencji 
lekarskiej uczestnictwo w nich. Bardzo istotnym zagadnieniem poruszonym przez Zespół 
Medyczny był również problem funkcjonowania piłki nożnej w okresie pandemii koronawirusa. 
W okresie sprawozdawczym odbyły się także dwie komisje do spraw przyznawania i prze-
dłużania licencji lekarskich PZPN (w trybie zwyczajnym).

Skład:

Sprawozdanie 
Zespołu Medycznego

w  Damian Kawecki – Przewodniczący (od 03.08.2022)

Maciej Marek – Przewodniczący (do 02.08.2022)

w  Radosław Kręcki – Wiceprzewodniczący

w  Aneta Balcarek – Sekretarz

w  Piotr Zagórski – Członek

w  Karol Tomczyk – Członek

w  Marcin Jezierski – Członek

w  Agnieszka Stanik-Walentek – Członek

w  Michał Igielski – Członek

w  Piotr Wierzbiński – Członek

w  Robert Śmigielski – Członek

w  Daniel Kopko – Członek
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SPRAWOZDANIE  
ZESPOŁU DS. KSZTAŁCENIA  
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W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Kształcenia i Licencjo-
nowania Trenerów: 3.11.2021 r. stacjonarnie w Warszawie, 10.01.2022 r. – online, 24.02.2022 
roku) – stacjonarnie w Warszawie oraz 12.08.2022 – stacjonarnie w Warszawie.

Cele Zespołu KiLT:

f  podniesienie poziomu kształcenia trenerów w Polsce;

f  standaryzacja kryteriów naboru i kształcenia trenerów;

f  weryfikacja i ewaluacja procesu kształcenia trenerów.

Zadania Zespołu KiLT (ujęte w Uchwale Zarządu PZPN):

f  tworzenie procesu kształcenia oraz dokształcania trenerów;

f  realizowanie systemu licencjonowania trenerów na terenie kraju;

f   analiza i ocena poziomu wykształcenia trenerów w ligach zawo-
dowych i amatorskich;

f   delegowanie trenerów do udziału w konferencjach i kongresach 
UEFA i FIFA oraz innych federacji sportowych;

f   organizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Trenerów UEFA PRO 
i UEFA A oraz konferencji doszkalających dla trenerów stosownie 
do wymogów Konwencji Trenerskiej UEFA;

f   przygotowywanie projektów uchwał określających wymogi licen-
cyjne dla trenerów w poszczególnych klasach rozgrywkowych.

Działalność Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów:

f   przygotowanie propozycji uchwał na posiedzenia Zarządu PZPN, 
dotyczących kształcenia i licencjonowania trenerów:

Skład:

Sprawozdanie Zespołu ds. Kształcenia 
i Licencjonowania Trenerów

w  Paweł Grycmann – Przewodniczący

w  Henryk Rożek – Wiceprzewodniczący

w  Piotr Grzelak – Sekretarz

w  Tomasz Buraczewski – Członek

w  Andrzej Dawidziuk – Członek

w  Marcin Drajer – Członek

w  Leszek Dulat – Członek

w  Dariusz Grzegrzółka – Członek

w  Andrzej Magowski – Członek

w  Bogusław Nos – Członek

w  Paweł Podgórski – Członek

w  Marcin Przybyliński – Członek

w  Andrzej Wyroba – Członek

w  Krzysztof Szopa – Członek
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a)    w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej 
zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz 
Karty Grassroots UEFA;

b)    w sprawie programu kursów kształcenia ustawicznego Trenerów 
Edukatorów PZPN;

c)    w sprawie organizacji specjalistycznych kursów szkoleniowych 
prowadzonych przez PZPN (dyrektorów sportowych, dyrektorów 
akademii klubowych, trenerów przygotowania motorycznego, 
skautingu, analityków);

d)    w sprawie zasad oceny kandydatów na egzaminie wstępnym 
kursu trenerskiego UEFA PRO, organizowanym przez Szkołę 
Trenerów PZPN.

f   przygotowanie nowych harmonogramów kursów, zgodnych 
z wytycznymi Konwencji Trenerskiej UEFA 2020: UEFA C, UEFA 
Youth B, Edukator PZPN.

f   standaryzacja wybranych aspektów organizacyjno-me-
rytorycznych na kursach i konferencjach trenerskich, tj.: 
(organizacja egzaminów poprawkowych, ustalenie jednolitej 
punktacji za udział trenerów w warsztatach i konferencjach 
trenerskich, ujednolicenie treści merytorycznych na kursach 
trenerskich, standaryzacja prezentacji i sposobów przekazy-
wania informacji.

f   realizacja procesu kształcenia i licencjonowania trenerów w Wo-
jewódzkich Związkach Piłki Nożnej.

f   nawiązanie współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego 
w sprawie współorganizacji kursów trenerskich z Wojewódzkimi 
Związkami Piłki Nożnej.
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SPRAWOZDANIE KOMISJI  
WERYFIKACYJNEJ  
DS. CERTYFIKACJI  
SZKÓŁEK PIŁKARSKICH

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich to innowacyjny projekt mający za zadanie pod-
niesienie jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich na terenie całej Polski. W jego trzeciej edycji  
do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęły 344 formularze zgłoszeniowe. Ostatecznie wszyst-
kie wymagania formalno-prawne spełniły 314 podmioty i to właśnie im, na mocy decyzji Komisji 
Weryfikacyjnej oraz Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich, zostały 
przyznane certyfikaty PZPN, które obowiązują do 31 grudnia 2023 roku. Formularze zgłoszeniowe  
na Cykl IV Programu (Certyfikacja Grassroots) złożyło 1099 szkółek piłkarskich. Certyfikat, 
który będzie obowiązywał do 31 grudnia 2022 roku, otrzymały ostatecznie 832 z nich.

Ideą programu jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, po-
moc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Jednym z najważniejszych celów jest 
rozszerzenie dostępu do nowoczesnego treningu, dotarcie do jak najmłodszych ka-
tegorii wiekowych (6-13 lat) z profesjonalnym szkoleniem. Takim, w którym już w tym 
wieku będą stosowane właściwe metody, nawyki piłkarskie oraz budowane cechy przy-
szłego profesjonalnego piłkarza. Przyznanie danemu podmiotowi certyfikatu PZPN  
na jednym z czterech poziomów (złotym, srebrnym, brązowym lub zielonym) jest równoznaczne  
ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. 

Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski 
Związek Piłki Nożnej dołączają do elitarnego grona 
szkółek będących dla dzieci najlepszym miejscem 
do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.

Fundamentalnym założeniem Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich jest podniesienie  
i ujednolicenie poziomu szkoleniowego w szkółkach piłkarskich. Dzięki Programowi Certyfikacji 
PZPN, rodzice i dzieci grające w piłkę nożną uzyskują pewność, że certyfikowana szkółka pił-
karska spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a jej kadra ma kwalifikacje niezbędne 
do tego, aby szkolić zawodników. W ramach Programu Certyfikacji PZPN szkółki otrzymują 
od Polskiego Związku Piłki Nożnej możliwość bezpłatnego korzystania z systemów infor-
matycznych do zarządzania procesami szkoleniowymi oraz administracją szkółki. Wysokie 
standardy przyjęte w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich gwarantują, że szkółka 

Sprawozdanie Komisji Weryfikacyjnej 
ds. Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

Skład:
w  Bogdan Basałaj – Przewodniczący

w  Marcin Włodarski – Wiceprzewodniczący 

w  Bartłomiej Zalewski – Wiceprzewodniczący

w  Dariusz Gęsior, Andrzej Dawidziuk, Łukasz Chmielewski,
Paulina Kawalec, Dariusz Siekliński, Tomasz Zahorski, 
Leszek Cicirko, Mirosław Kalita, Jakub Dębiec,  
Piotr Wrześniak, Mariusz Jop, Marek Safanów,  
Mariusz Rumak – Członkowie 

w  Tomasz Kucharski – Przedstawiciel Dolnośląskiego ZPN 

w Damian Stodolny – Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego ZPN

w Jerzy Bojko – Przedstawiciel Lubelskiego ZPN

w Mirosław Kędziora – Przedstawiciel Lubuskiego ZPN

w  Rafał Poznański – Przedstawiciel Łódzkiego ZPN 

w Artur Krzeszowiak – Przedstawiciel Małopolskiego ZPN

w  Damian Politański – Przedstawiciel Mazowieckiego ZPN 

w Natalia Różańska – Przedstawiciel Opolskiego ZPN

w  Krzysztof Buba – Przedstawiciel Podkarpackiego ZPN 

w Artur Woroniecki – Przedstawiciel Podlaskiego ZPN

w Tomasz Bocheński – Przedstawiciel Pomorskiego ZPN

w Sławomir Sołtysik – Przedstawiciel Śląskiego ZPN

w  Magdalena Pawlik - Przedstawiciel Świętokrzyskiego ZPN 

w  Marcin Przybyliński – Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego ZPN

w Paweł Kutynia – Przedstawiciel Wielkopolskiego ZPN

w Jakub Cymerman – Przedstawiciel Zachodniopomorskiego ZPN
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piłkarska, która otrzyma certyfikat, uzyska przewagę rynkową poprzez unikalne wyróżnienie 
współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Program Certyfikacji PZPN w 2021 roku zyskał wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości 35 mln zł. W 2022 roku ministerstwo przekazało 50 mln zł na dofinansowanie 
szkółek (m.in.: wynagrodzenie trenerów i podwyższanie ich kwalifikacji, wynajem infrastruktury 
czy zakup sprzętu), obsługę administracyjną programu oraz rozwijanie systemu zarządzania 
szkółką piłkarską. 

Niezwykle ważną rolę w procesach związanych z realizacją Programu Certyfikacji Polskiego 
Związku Piłki Nożnej odgrywają organy PZPN ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, 
czyli: Komisja Weryfikacyjna ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich (organ I instancji, 
dalej: „Komisja Weryfikacyjna”) oraz Komisja Odwoławcza ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich (organ odwoławczy, dalej: „Komisja Odwoławcza”). Zostały one powołane przez 
Zarząd PZPN uchwałą z 15 czerwca 2019 roku. Również Przewodniczący oraz członkowie 
Organów ds. Certyfikacji są powoływani i odwoływani przez Zarząd PZPN.

W raportowanym okresie decyzje podejmowane przez organy ds. Certyfikacji odnosiły się 
do dwóch obszarów:

1)   Nadawania certyfikatów podmiotom, które ubiegają się o nie na kolejne cykle 
programu

a.  Cykl III: 30.11.2021 – 25.04.2022 (okres posiedzeń komisji);

b.  Cykl IV: 16 – 25.05.2022 (okres posiedzeń komisji).

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

Zakres zadań Komisji Weryfikacyjnej:

Komisja Weryfikacyjna podejmuje decyzje na podstawie materiałów zgromadzonych 
podczas: wizyt wstępnych, wizyt monitorujących, audytów oraz analizy danych 
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w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską przeprowadzanych przez Koordynatora 
Makroregionu. Komisja bierze również pod uwagę wyjaśnienia złożone przez podmiot 
w toku postępowania.

Komisja Weryfikacyjna może:

1)   Podjąć decyzję o nadaniu lub odmowie nadania certyfikatu w sprawach 
szkółek aplikujących do programu.

2)   Wstrzymać procedurę odbierania certyfikatu PZPN na określony czas nie 
dłuższy niż 30 dni (procedura naprawcza), jeżeli uzna wyjaśnienia szkółki 
za wiarygodne oraz działania zmierzające do zaprzestania naruszeń 
regulaminu za wykonalne w wyznaczonym czasie.

3)   Cofnąć decyzję o rozpoczęciu procedury odbierania certyfikatu PZPN 
(umorzenie sprawy), jeżeli stwierdzi, że do naruszeń regulaminu nie doszło.

4)   Odebrać certyfikat PZPN, jeżeli wyjaśnienia szkółki uzna za niewystarczające 
lub nieprzekonujące lub działania zmierzające do zaprzestania naruszeń 
regulaminu za niewykonalne w wyznaczonym terminie.

W okresie sprawozdawczym Komisja Weryfikacyjna rozstrzygnęła 1517 spraw. Z tego: 

f   382 dotyczyło nadania/odmowy nadania certyfikatów na Cykl 
III Programu (294 z nich zostało rekomendowanych pozytywnie, 
88 uzyskało rekomendację negatywną);

f   1099 dotyczyło nadania/odmowy nadania certyfikatów na Cykl IV 
Programu (770 z nich zostało zarekomendowanych pozytywnie, 
329 otrzymało rekomendację negatywną);

f   36 dotyczyło odebrania certyfikatów, spośród których w 19 (52%) 
przypadkach zastosowano procedurę naprawczą, która dla  
9 szkółek zakończyła się ostatecznie utrzymaniem certy-
fikatu.
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Ostatecznie Komisja Weryfikacyjna w sprawach o odebranie Certyfikatów wydała 
następujące decyzje:   

f  11 (31%) zakończyło się umorzeniem sprawy, 

f  15 (42%) zakończyło się decyzją o odebraniu certyfikatu, 

f   2 (5%) szkółki zrezygnowały w trakcie procedury komisyjnej, 

f   8 (22%) szkółek aktualnie ma status w trakcie procedury komi-
syjnej. 

Głównymi przyczynami odebrania certyfikatu PZPN przez Komisję Weryfikacyjną były:

a) podwójna negatywna ocena z wizyty monitorującej: – 12 przypadków, w tym (najczęst-
sze przyczyny):

f  niezaliczenie obszaru merytorycznego,

f  udział nieuprawnionych trenerów podczas treningu,

f  brak realizacji wydarzeń zaplanowanych w harmonogramie szkółki.

b) złamanie kryteriów programu: – 3 przypadki, w tym:

f   cofanie daty w systemie operacyjnym komputera szkółki piłkarskiej 
w celu wstecznego wprowadzenia wydarzeń w harmonogramie,

f   umyślne dodawanie fikcyjnych dokumentów w celu umożliwienia 
tworzenia wydarzeń w harmonogramie,

f  upadłość podmiotu posiadającego certyfikat.
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SPRAWOZDANIE  
KOMISJI ODWOŁAWCZEJ 
DS. CERTYFIKACJI 
SZKÓŁEK PIŁKARSKICH

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Zakres zadań Komisji Odwoławczej:

Komisja Odwoławcza podejmuje decyzję na podstawie materiału zgromadzonego w aktach 
sprawy, w szczególności uwzględniając decyzję Komisji Weryfikacyjnej oraz wnioski złożone 
przez szkółkę piłkarską w ramach odwołania. 

Po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Komisja Odwoławcza może: 

1)   Utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą 
odmowy nadania lub odebrania certyfikatu PZPN.

2)   Zmienić zaskarżoną decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą odmowy 
nadania lub odebrania certyfikatu PZPN.

3)   Uchylić zaskarżoną decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą odmowy 
nadania lub odebrania certyfikatu PZPN i przekazać sprawę Komisji 
Weryfikacyjnej do ponownego rozpoznania – tylko w razie stwierdzenia 
naruszenia przez Komisję Weryfikacyjną przepisów postępowania, jeśli 
takie uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W okresie sprawozdawczym Komisja Odwoławcza rozstrzygnęła 103 sprawy. Z tego:

f    27 dotyczyło odwołania od decyzji Komisji Weryfikacyjnej 
dotyczącej odmowy nadania certyfikatów na Cykl III Programu 
(19 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie, 8 uzyskało reko-
mendację negatywną),

f    66 dotyczyło odwołania od decyzji Komisji Weryfikacyjnej 
dotyczącej odmowy nadania certyfikatów na Cykl IV Programu 
(62 z nich zostały rozpatrzone pozytywnie, 4 uzyskały reko-
mendację negatywną),

f    10 dotyczyło odebrania certyfikatów (5 z nich zakończyło się 
umorzeniem sprawy, 5 odebraniem certyfikatu).

Skład:

Sprawozdanie Komisji Odwoławczej
ds. Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

w  Marcin Dorna – Przewodniczący 

w  Michał Libich – Wiceprzewodniczący

w Rafał Lasocki – Wiceprzewodniczący

w  Robert Śliwowski, Bartosz Dolański, Michał Kolanowski, 
Paweł Grycmann, Arkadiusz Miedza, Tomasz Muchiński,  
Kamil Syroka, Katarzyna Barlewicz, Robert Bednarek,  
Ryszard Robakiewicz, Paweł Wypij, Miłosz Stępiński,  
Tomasz Buraczewski, Mariusz Blecharz – Członkowie

w Grzegorz Bobiński – Przedstawiciel Dolnośląskiego ZPN

w Jacek Bojarowski – Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego ZPN

w Krzysztof Sobieszczuk – Przedstawiciel Lubelskiego ZPN

w Stanisław Gąsior – Przedstawiciel Lubuskiego ZPN

w Damian Gamus – Przedstawiciel Łódzkiego ZPN

w Marek Kusto – Przedstawiciel Małopolskiego ZPN

w  Marek Zalewski – Przedstawiciel Mazowieckiego ZPN 

w Filip Sikorski – Przedstawiciel Opolskiego ZPN

w  Marek Dyląg – Przedstawiciel Podkarpackiego ZPN 

w Michał Tochwin – Przedstawiciel Podlaskiego ZPN

w  Grzegorz Mółka – Przedstawiciel Pomorskiego ZPN 

w Damian Galeja – Przedstawiciel Śląskiego ZPN

w  Mariusz Słabiak – Przedstawiciel Świętokrzyskiego ZPN 

w  Mariusz Niedziółka – Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego ZPN

w  Maciej Chłodnicki – Przedstawiciel Wielkopolskiego ZPN

w  Jacek Siebert – Przedstawiciel Zachodniopomorskiego ZPN
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SPRAWOZDANIE  
KOMISJI DS. ROZGRYWEK 
I PIŁKARSTWA 
PROFESJONALNEGO

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Skład:
w  Sławomir Pietrzyk – Przewodniczący
w  Wojciech Pertkiewicz – Wiceprzewodniczący
w  Konrad Kowalski – Wiceprzewodniczący
w  Piotr Bielecki – Sekretarz
w  Leszek Bartnicki – Członek 
w  Bogdan Kłys – Członek 
w  Józef Kosiorek – Członek 
w  Konrad Krzyszkowski – Członek
w  Tomasz Marzec – Członek 
w  Leszek Mazur – Członek 
w  Łukasz Morawski – Członek 
w  Jarosław Poturnicki – Członek 
w  Maksymilian Rogalski – Członek 
w  Adrian Rudawski – Członek
w  Wiesław Sopyła – Członek 
w  Piotr Waśniewski – Członek
w  Mateusz Witkowski – Członek 
w  Tomasz Bałdys – Członek
w  Waldemar Krajewski – Członek 
w  Marek Jankowski – Członek 
w  Piotr Sadczuk – Członek

Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego jest organem doradczym Zarządu Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej, powołanym do realizacji zadań w zakresie prowadzenia rozrywek 
1., 2. i 3. ligi, Pucharu Polski na szczeblu centralnym, Centralnej Ligi Juniorów, piłki nożnej kobiet 
szczebla centralnego oraz futsalu szczebla centralnego. Sprawuje również nadzór nad roz-
grywkami prowadzonymi przez Związki Piłki Nożnej, ma udział, wspólnie z innymi komórkami 
organizacyjnymi PZPN, w opracowaniu systemów rozgrywek piłkarskich wszystkich szczebli, 
przepisów dotyczących organizacji rozgrywek, statusu piłkarza oraz zmiany barw klubowych. 
Komisja pracuje zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd PZPN 9 października 2021 r. 

W okresie sprawozdawczym komisja podjęła 38 decyzji, w tym:  

1.  weryfikacja zawodów jako walkower – 35;

2.  rozpatrzenie protestów w sprawie meczów – 3.

Wszystkie decyzje zostały podjęte w spopularyzowanym przez Komisję ds. Rozgrywek 
i Piłkarstwa Profesjonalnego trybie obiegowym, co pozwoliło na znaczne przyspieszenie ich 
wydawania. Proces decyzyjny został skrócony do niezbędnego minimum. W praktyce oznacza 
to, że zdecydowana większość decyzji była podejmowana w terminie ok. 7 dni od wpłynięcia 
wniosku danego klubu bądź –  w przypadku weryfikacji zawodów – od dnia rozegrania meczu.

W 2021 roku Komisja skupiła się na wyznaczeniu zadań do realizacji w kadencji 2021-2025 
i nadaniu im priorytetów. Na początku 2022 r. komisja opracowała i przeprowadziła ankietę 
wśród klubów PKO BP Ekstraklasy oraz Fortuna 1. Ligi dot. udziału zawodników młodzieżo-
wych w rozgrywkach ligowych oraz pucharowych, a także funkcjonowania programu Pro 
Junior System. Efektem ankiety oraz szeroko zakrojonych konsultacji było wprowadzenie 
zmian w zakresie udziału młodzieżowców w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy oraz Fortuna 
Pucharu Polski od sezonu 2022/2023.

W ramach Komisji funkcjonują dwa Zespoły:

1.  Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu

2.  Zespół ds. Statusu Piłkarzy

Sprawozdanie Komisji ds. Rozgrywek 
i Piłkarstwa Profesjonalnego
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Ad 1   Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu

Skład:

Konrad Krzyszkowski – Przewodniczący 
Łukasz Morawski – Członek  
Józef Kosiorek – Członek  

Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu, zwany dalej zespołem, jest komórką organizacyjną komisji 
powołaną do rozpatrywania zagadnień, w tym problemów jurydycznych związanych z okre-
śleniem zasad i kryteriów ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w sytuacjach 
określonych przepisami związkowymi.

W okresie sprawozdawczym zespół wydał jedną opinię na wniosek Zarządu PZPN w związku  
z wnioskiem klubu Arka Gdynia dot. interpretacji uchwały nr V/88 z 23 maja 2018 roku Za-
rządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Ad 2    Zespół ds. Statusu Piłkarzy

Skład:

Jakub Tabisz – Przewodniczący   
Maksymilian Rogalski – Członek
Mateusz Witkowski – Członek

Zespół ds. Statusu Piłkarzy jest komórką organizacyjną Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN powołaną do opiniowania zagadnień związanych z funkcjonowaniem 
piłkarstwa profesjonalnego.  

Głównym zadaniem zespołu jest pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej. W tym zakresie zespół 
w szczególności skupia się nad kwestiami dotyczącymi relacji pomiędzy klubami a zawodnikami pro-
fesjonalnymi, jak również pomiędzy klubami, zawodnikami a pośrednikami transakcyjnymi. Dodatkowo 
członkowie zespołu współpracują z innymi organami związkowymi w zakresie formułowania zasad 
i przepisów regulujących funkcjonowanie szeroko rozumianego piłkarstwa profesjonalnego w Polsce. 
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Skład:
w  Zbigniew Bartnik – Przewodniczący

w  Łukasz Kaczmarek – Wiceprzewodniczący

w  Artur Krzeszowiak – Sekretarz

w  Tomasz Mrozek – Członek

w  Maciej Buryta – Członek

w  Stanisław Chaberek – Członek

w  Jarosław Chwiałkowski – Członek

w  Adam Ciupiński – Członek

w  Stanisław Dyja – Członek

w  Piotr Gadecki – Członek

w  Józef Grząba – Członek

w  Kamil Jaźwiński – Członek

w  Jarosław Kudaj – Członek

w  Przemysław Makowski – Członek

w  Dariusz Maleszewski – Członek

w  Małgorzata Mierzejewska – Członek

w  Dariusz Widelak – Członek

Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN funkcjonuje w strukturach PZPN na podstawie Statutu PZPN,  
a w kadencji 2021-2025 na podstawie stosownych uchwał Zarządu PZPN. W okresie sprawo-
zdawczym komisja odbyła jedno posiedzenie stacjonarne – 26/27 maja 2022 r. w Puławach, 
oraz dwie wideokonferencje: 2 grudnia 2021 r. oraz 26 kwietnia 2022 r.

Ważną kwestią w kontekście funkcjonowania komisji było powołanie przez Zarząd PZPN  
9 października 2021  r. – w ramach nowej struktury organizacyjnej biura PZPN – Departamentu 
Piłkarstwa Kobiecego. Głównymi aspektami poruszanymi na ww. spotkaniach KPK było omó-
wienie zasad współpracy na linii Departament Piłkarstwa Kobiecego – Komisja ds. Piłkarstwa 
Kobiecego oraz nakreślenie planów rozwoju piłkarstwa kobiecego w kadencji 2021-2025.

Dla sprawniejszego działania powołano tzw. grupy robocze w ramach działań KPK, w składzie 
4-5 osobowym. Grupy robocze otrzymały konkretny zakres zadań. Pozostała  tematyka 
omawiana na wideokonferencjach związana była z bieżącą działalnością komisji i kalenda-
rzem rozgrywek ligowych, młodzieżowych i reprezentacji Polski oraz niezbędnych czynności 
administracyjnych pomiędzy posiedzeniami.

Prace komisji w omawianym okresie sprawozdawczym dotyczyły głównie następu-
jących zagadnień: 

f    realizacji projektów złożonych w kadencji poprzedniej komisji 
do UEFA i FIFA; 

f  analizy reformy rozgrywek ligowych i młodzieżowych;

f   oceny zasobów finansowych i organizacyjnych piłkarstwa kobiecego; 

f   planu kalendarza rozgrywek ligowych i poszczególnych reprezen-
tacji Polski od WA po U-19, U-17, U-15 na rundę wiosenną sezonu 
2021/2022 i  sezon 2022/2023;

f   podejmowania działań w zakresie współpracy z Komisją ds. 
Futsalu i Piłki Plażowej w zakresie koordynacji kalendarza rozgry-

Sprawozdanie Komisji  
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wek – uniknięcie nakładania się terminów akcji szkoleniowych 
i rozgrywek piłki 11-osobowej z futsalem;

f   ustalania składu liczbowego drużyn w grupach w rozgrywkach  
I, II oraz III ligi kobiet;

f   ustalenia formuły, roczników oraz innych szczegółowych zasad 
w klubowych rozgrywkach młodzieżowych; 

f   analizy finansowej i organizacyjnej akcji szkoleniowych poszcze-
gólnych reprezentacji Polski kobiet;

f   współpracy z Departamentem Rozgrywek Krajowych, Depar-
tamentem Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury 
oraz Departamentem Prawnym w zakresie rozgrywek piłki 
nożnej kobiet;

f   współpracy z Departamentu Szkolenia i Reprezentacji Narodo-
wych oraz Komisją Techniczną w zakresie kwestii szkoleniowych 
związanych z poszczególnymi reprezentacjami i ustaleń co do 
potrzeby dopracowania unifikacji organizacji szkolenia uwzgled-
niającej potrzeby piłki nożnej kobiet;

f   współpracy z Departamentem Komunikacji i Mediów oraz Marke-
tingu i Sponsoringu  w kwestii zwiększenia popularyzacji i promocji 
piłkarstwa kobiecego. 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano/przeprowadzono:

1.    Finał Pucharu Polski KKS Czarni Sosnowiec – WKS Śląsk Wrocław 26 maja 2022 
roku w Puławach. Transmisja  na www.sport.tvp.pl. 

2.    Finały CLJ U-15 oraz U-17, które odbyły się 11 czerwca br. w Ząbkach. Transmisja na 
www.laczynaspilka.pl.
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3.    Finały mistrzostw Polski U-13 we Włocławku w dniach 30 maja – 2 czerwca 2022 r.

4.    Z programu FIFA Women’s Football Development – „League Development” 
pozyskano środki finansowe na rozwój rozgrywek CLJ U-17 oraz stroje sportowe 
dla uczestników.

5.    W ramach ww. programu pozyskano również dodatkowe wsparcie finansowe na 
rozwój planu strategicznego piłki nożnej kobiet. 

6.    Członkowie komisji w lipcu 2022 roku współuczestniczyli w przygotowaniach 
i organizacji finałowych rozgrywek OOM juniorek młodszych we współpracy  
z Małopolskim ZPN.

 
Obecnie, skutecznie realizując program szeroko rozumianego wsparcia dla piłkarstwa kobie-
cego, Komisja skupia się na następujących zadaniach:

f   współpraca z Departamentem Piłkarstwa Kobiecego oraz innymi 
komórkami organizacyjnymi w tworzeniu planu strategicznego 
rozwoju piłki nożnej kobiet; 

f   analiza stanu rozgrywek oraz dedykowanych projektów w celu 
zwiększenia środków finansowych na piłkarstwo kobiece;

f   zapewnienia najdogodniejszych warunków kadrze seniorek i re-
prezentacjom młodzieżowym w przygotowaniach do docelowych 
turniejów; 

f   współpraca z klubami i WZPN w kwestii oceny systemu rozgry-
wek kobiecych oraz ewentualnych zmian w celu zapewnienia 
najbardziej optymalnego procesu szkolenia zawodniczek.
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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI DS. FUTSALU 
I PIŁKI PLAŻOWEJ

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Skład:
w Grzegorz Morkis – Przewodniczący

w Michał Szymański – Wiceprzewodniczący

w Piotr Lichota – Sekretarz

w Bogdan Duraj – Członek

w Jerzy Siemieniecki – Członek

w Patryk Stasiuk - Członek

w Rafał Gnybek – Członek

w Piotr Zawodny – Członek

w Łukasz Krawczyk – Członek

w Maciej Karczyński – Członek

w Arkadiusz Grzywaczewski – Członek

w Dawid Mederski – Członek

w Rafał Franz – Członek

W sezonie 2021/2022 komisja zorganizowała rozgrywki I oraz II ligi mężczyzn w futsalu  
(I Liga Polskiej Ligi Futsalu i analogicznie: II Liga Polskiej Ligi Futsalu). W I lidze rozgrywki były 
prowadzone w dwóch grupach, w których uczestniczyły 24 drużyny. Sezon rozpoczął się 
z końcem września 2021 roku. Z kolei II liga PLF to nowe rozgrywki, które zostały zbudowane 
na bazie III ligi, do tej pory rozgrywanej na poziomie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 
Zostały podzielone na cztery makroregiony. W każdej z grup zagrało po sześć zespołów. 
Dodatkowo powstało jedenaście III lig wojewódzkich organizowanych przez Wojewódzkie 
Związki Piłki Nożnej.

Komisja prowadziła także rozgrywki futsalu kobiet, które 
odbywały się w dwóch klasach rozgrywkowych: Ekstralidze 
(12 drużyn) i I Lidze (16 zespołów). Należy podkreślić,  
że do rozgrywek futsalu kobiet zgłasza się coraz więcej 
drużyn, a co za tym idzie – poziom sportowy stale rośnie.

Komisja swoją pracę zainaugurowała organizacją kilkudziesięciu turniejów w ramach elimi-
nacji Młodzieżowych Mistrzostw Polski, gdzie zastosowano nową formułę eliminacji. Turnieje 
były rozgrywane dwu- lub trzyfazowo. Rozgrywki były prowadzone w siedmiu kategoriach 
wiekowych: kobiece (U-19, U-17, U-15), męskie ( U-19, U-17, U-15 i U-13).

W minionym sezonie kolejny raz odnotowano wzrost zainteresowania rozgrywkami młodzie-
żowymi, co przełożyło się na rekordową ilość zgłoszeń, tj. 420 drużyn.

Komisja prowadziła także rozgrywki Pucharu Polski w futsalu, w których w tym sezonie 
uczestniczyło prawie 200 drużyn. Zespoły rozpoczęły eliminacje w Wojewódzkich ZPN, a od 
szczebla centralnego dołączyły drużyny Futsal Ekstraklasy, I i II Ligi PLF. Zdobywcą Pucharu 
Polski w futsalu została drużyna Rekordu Bielsko-Biała SSA.

Nie zabrakło również rozgrywek o Puchar Polski w futsalu kobiet, w którym od szczebla wo-
jewódzkiego do finału uczestniczyło ponad 100 drużyn. Zdobywcą trofeum została drużyna 
AZS UEK Słomniczanka Słomniki. 

Sprawozdanie Komisji 
ds. Futsalu i Piłki Plażowej
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Dodatkowo należy przypomnieć sukcesy reprezentacji Polski w futsalu. Pierwsza kadra 
zagrała w finałach mistrzostw Europy w Holandii, które odbyły się na przełomie stycznia 
i lutego. W czerwcu w Chorwackim Porećiu reprezentacja zarówno w kategorii mężczyzn, 
jak i kobiet wygrała zaś silnie obsadzony turniej. Największym sukcesem może pochwalić 
się jednak młodzieżowa kadra U-19 mężczyzn, która wygrała w Finlandii turniej eliminacyjny 
i awansowała do finałów Młodzieżowych Mistrzostw Europy U-19, które we wrześniu odbyły 
się w Hiszpanii. Biało-czerwoni awansowali do półfinału rozgrywek, w którym po dogrywce 
przegrali dopiero z Hiszpanią.

Piłka plażowa

Krajowy sezon 2022 był rekordowym pod względem liczby zgłoszonych klubów. Męska 
rywalizacja to Puchar Polski z udziałem 20 zespołów (zdobywcą pucharu został zespół 
FC 10 Zgierz), Ekstraklasa liczyła 10 zespołów, a 1. liga – sześć ekip. Turniej finałowy 
z udziałem ośmiu zespołów rozgrywany był w sierpniu. Mistrzem Polski został zespół 
FC 10 Zgierz. 

Piłka plażowa kobieca to odpowiednio 20 drużyn w Pucharze Polski (zdobywca pucharu to 
Lady Grembach Łódź) oraz osiem drużyn w finałach mistrzostw Polski. Triumfowała drużyna 
FC 10 Ladies Zgierz.  

Rozgrywki U-21 mężczyzn to 14-zespołowy Puchar Polski (zdobywcą został UKS Milenium 
Gliwice) oraz 12-zespołowe mistrzostwa Polski. Tytuł powędrował również do UKS Milenium 
Gliwice.  

Rozgrywki międzynarodowe sezonu 2022 to przede wszystkim turniej Euro Beach Soccer 
League mężczyzn w Portugalii rozegrany w lipcu 2022 roku. Reprezentacja Polski pokonała 
Estonię oraz Francję, awansując do dalszych rozgrywek finałowych, które zorganizowano 
we wrześniu we Włoszech. 

W tym sezonie podjęto również decyzję o powołaniu po raz pierwszy reprezentacji 
Polski kobiet w piłce plażowej, dla której docelowym turniejem będą Igrzyska Europej-
skie 2023. Zostaną one rozegrane w Polsce. Udział w turnieju ma również zapewniony 
kadra mężczyzn.
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Skład:
w  Marek Doliński – Przewodniczący

w  Dariusz Derewicz – Wiceprzewodniczący

w  Kamil Witkowski – Sekretarz

w  Michał Czerkawski – Członek

w  Dariusz Drohomirecki – Członek

w  Dariusz Dymiński – Członek

w  Kamil Grochulski – Członek

w  Zbigniew Kamieński – Członek

w  Konrad Komornicki – Członek

w  Wiesław Lada – Członek

w  Adam Luboński – Członek

w  Łukasz Machiński – Członek

w  Zbigniew Pypczyński – Członek

w  Przemysław Tomczak – Członek

w  Bogusław Walica – Członek

w  Krzysztof Ziaja – Członek

w  Jan Suchecki – Członek

w  Zbigniew Związko – Członek

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN jest organem doradczym Zarządu 
PZPN oraz Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN w zakre-
sie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej, dialogu ze środowiskiem 
kibiców oraz utrzymania porządku i zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji, przemocy 
i chuligaństwa. Komisja działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd PZPN.

Członkowie komisji są ekspertami w dziedzinie organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych, 
reprezentują przy tym różne środowiska, m.in. kluby piłkarskie szczebla centralnego, Woje-
wódzkie Związki Piłki Nożnej, policję, kibiców, organy administracji państwowej i samorządowej. 

Posiedzenie inauguracyjne komisji odbyło się 2 marca 2022 r. (planowane w listopadzie po-
siedzenie zostało odwołane ze względu na sytuację epidemiologiczną). Podczas spotkania 
wszyscy członkowie otrzymali nominacje oraz zostali zapoznani z systemem bezpieczeństwa 
oraz organizacji meczów piłki nożnej, a także ze strukturą i zakresem działania komisji oraz 
Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN. W trakcie posie-
dzenia zostały również przeanalizowane aktualne tematy, takie jak: przejazdy kibiców klubu 
gościa na mecze czy precedensowy wyrok w sprawie kibica poparzonego racą.

Poza posiedzeniem w opisywanym okresie sprawozdawczym członkowie komisji konsultowali i rea-
lizowali wspólnie z pracownikami Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury 
poniższe zadania, pracując podczas posiedzeń roboczych oraz w ramach zespołów zadaniowych:    

f   Analiza bieżącego funkcjonowania systemu Delegatów Meczo-
wych PZPN. Komisja i departament organizują również warsztaty 
szkoleniowe dla Delegatów Meczowych PZPN. Najbliższe zapla-
nowane są na grudzień 2022 r.

f   Określenie zakresu tematycznego oraz sposobu prezentacji 
i wykorzystania raportów okresowych dotyczących organizacji 
i stanu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego 
PZPN. 

f   Pomoc udzielana klubom i Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej 
w zakresie interpretacji przepisów prawa powszechnego (ustawa 

Sprawozdanie Komisji ds. Bezpieczeństwa 
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o bezpieczeństwie imprez masowych) oraz prawa związkowego 
w obszarze organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej.

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

f   Opiniowanie projektów budowy, przebudowy i modernizacji 
stadionów w trybie art. 16a ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych. W przedmiotowym okresie sprawozdawczym przed-
stawiciele komisji i departamentu zaopiniowali projekty obiektów 
w: Książenicach, Stężycy, Nowym Sączu, Częstochowie, Gorzowie 
Wielkopolskim oraz Bytomiu. Aktualnie procedowane są uzgod-
nienia obiektów w: Warszawie, Skierniewicach i Bielsku-Białej.
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SPRAWOZDANIE 
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Skład:
w  Andrzej Padewski – Przewodniczący

w  Dariusz Matyśkiewicz – Wiceprzewodniczący

w  Andrzej Paulus – Wiceprzewodniczący

w  Paweł Guminiak – Sekretarz

w  Jarosław Burzak – Członek

w  Radosław Pogorzelec – Członek

w  Tomasz Domaradzki – Członek

w  Łukasz Czajkowski – Członek

w  Waldemar Jedynak – Członek

w  Tomasz Jóźwik – Członek

w  Damian Kęcel – Członek

w  Marcin Król – Członek

w  Paweł Kryszałowicz – Członek

w  Cezary Kulesza – Członek

w  Paweł Kutynia – Członek

w  Jerzy Nagawiecki – Członek

w  Mariusz Niedziółka – Członek

w  Piotr Płeszka – Członek

w  Piotr Popiołek – Członek

w  Stanisław Pryciuk – Członek

w  Piotr Swoboda – Członek

w  Kazimierz Śliwiński – Członek

w  Michał Żurowski – Członek

w  Grzegorz Bryłka – Członek

w  Karol Wołoszyn – Członek

Pracami komisji kieruje prezydium w składzie: Andrzej Padewski (Przewodniczący), Andrzej Paulus 
(Wiceprzewodniczący), Dariusz Matyśkiewicz (Wiceprzewodniczący) i Paweł Guminiak (Sekre-
tarz). Członkami zespołu są przedstawiciele wszystkich szesnastu Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej, dzięki czemu w komisji reprezentowane są wszystkie regiony naszego kraju. Komisja ściśle 
współpracuje z Adamem Kaźmierczakiem, Wiceprezesem PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego. 

W okresie sprawozdawczym Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego odbyła trzy 
posiedzenia – jedno w trybie stacjonarnym oraz dwa w trybie zdalnym (za pośrednictwem 
aplikacji MS Teams). Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 16 listopada 2021 
roku w Warszawie, członkowie komisji dyskutowali nad koncepcją utworzenia V ligi w każdym 
województwie. Zdecydowali o zarekomendowaniu Zarządowi PZPN wprowadzenia zapisów 
umożliwiających poszczególnym Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej organizację rozgrywek  
V ligi piłkarskiej. Decyzja o jej utworzeniu miałaby jednak znajdować się w gestii każdego z WZPN.

W ramach posiedzenia komisja zapoznała się również z aktualnym statusem procesu apli-
kacyjnego na cykl III Programu Certyfikacji oraz koncepcjami zmian w tym programie, zmie-
rzającymi do jego odbiurokratyzowania oraz otwarcia na lokalne szkółki piłkarskie, mające 
siedziby w mniejszych ośrodkach. Członkowie komisji (Paweł Guminiak, Damian Kęcel, Mariusz 
Niedziółko) weszli w skład jednej z grup roboczych przygotowujących pierwsze zmiany w kry-
teriach Programu Certyfikacji (wprowadzone w życie na posiedzeniu Zarządu 11.12.2021 r.).
 
W ramach dyskusji nt. poziomu sędziowania w niższych ligach komisja zarekomendowała 
nadanie arbitrom piłkarskim statusu funkcjonariusza publicznego oraz wprowadzenie do 
przepisów licencyjnych obowiązku wpuszczania określonej grupy sędziów na mecze. 

Kolejne posiedzenie odbyło się – w formie zdalnej – 16 grudnia 2021 roku. Członkowie komisji, 
po wstępnej konsultacji ze środowiskiem piłkarskim w swoich województwach, poparli projekt 
organizacji Mistrzostw Polski Oldbojów w Piłce Nożnej. Zaprezentowano również projekt regu-
laminu rozgrywek – dyskusji poddano zapisy dotyczące dopuszczalnego wieku zawodników 
uczestniczących w turnieju oraz formuły zawodów. Zdecydowano także o utworzeniu komisji 
organizacyjnej turnieju działającej pod egidą Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżo-
wego. Termin przesyłania zgłoszeń do rozgrywek wyznaczono na 31 maja (wszystkie WZPN 
potwierdziły zainteresowanie uczestnictwem). Finał, po uprzednich eliminacjach w ramach 
makroregionów, odbędzie się w Warszawie 15 października 2022 r. 

Sprawozdanie Komisji Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego
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Dyskutowano również nad kwestią organizacji polskich eliminacji do UEFA Regions Cup. Zde-
cydowano o powołaniu komisji technicznej, w celu sprawowania nadzoru nad rozgrywkami. 
Formuła makroregionalnych rozgrywek eliminacyjnych została ustalona przez Prezesów WZPN. 
Do finału krajowego awansowały związki wojewódzkie: Lubelski ZPN, Dolnośląski ZPN, Wielko-
polski ZPN, Łódzki ZPN.  Finał w dniach 28-31 lipca 2022 roku zorganizował Wielkopolski ZPN 
w Czerniejewie i Wrześni. Zakończył się on zwycięstwem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

Trzecie posiedzenie w okresie sprawozdawczym odbyło się 17 lutego 2022 roku, również w formie zdal-
nej. Komisja zapoznała się w jego trakcie z działaniami promocyjnymi i marketingowymi prowadzonymi 
przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej w odniesieniu do rozgrywek IV ligi. W związku 
z rosnącą liczbą zawodników z Ukrainy występujących w rozgrywkach niższych lig, zaproponowano 
również zwiększenie dopuszczalnej liczby obcokrajowców w drużynach na poziomie amatorskim.  

Komisja nadzorowała także organizację turniejów  
finałowych rozgrywek reprezentacji wojewódzkich chłopców  
w sezonie 2021/22. Turnieje odbyły się zgodnie z planem.

Turniej finałowy rozgrywek reprezentacji wojewódzkich U-14 o Puchar im. K. Deyny (OOM):

Gospodarz: Małopolski ZPN
Termin: 30 czerwca-5 lipca 2022 roku
Lokalizacja: Zabierzów, Krzeszowice, Olkusz, Klucze

Tytuł mistrzowski wywalczyła reprezentacja Podlaskiego ZPN, pokonując w finale Śląski ZPN 5:2.

Turniej finałowy rozgrywek reprezentacji wojewódzkich U-13 o Puchar im. K. Górskiego: 

Gospodarz: Zachodniopomorski ZPN
Termin: 26 czerwca-2 lipca 2022 roku
Lokalizacja: Police

Tytuł mistrzowski wywalczyła reprezentacja Dolnośląskiego ZPN, pokonując w finale  Mazowiecki ZPN 3:1.
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Skład:
w  Tomasz Tabisz – Przewodniczący

w  Bartosz Ryt –  Wiceprzewodniczący 

w  Przemysław Witkowski – Sekretarz 

w  Tomasz Brzozowski – Członek 

w  Tomasz Krakowiński – Członek 

w  Wojciech Wójcik – Członek 

w  Andrzej Wach – Członek 

Skład komisji ukształtował się uchwałą nr III/75 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
z 9 października 2021 roku. W ramach swojej działalności komisja wyznaczyła – na podstawie  
§ 3 ust 3 regulaminu Komisji ds. Prawnych PZPN – Zespół ds. Pośredników Transakcyjnych 
rekrutujący się spośród członków komisji, tj. 

Tomasz Tabisz – Przewodniczący

Bartosz Ryt – Członek

Przemysław Witkowski – Członek 

Komisja ds. Prawnych PZPN, zgodnie z art. 66 § 2 pkt 8) Statutu PZPN, jest organem dorad-
czym Związku, zajmującym się analizą konkretnych problemów jurysdykcyjnych, związanych 
z piłką nożną, a także ewolucją statutów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych oraz organi-
zacji członkowskich. Podstawy prawne do jej działania formułuje regulamin komisji, przyjęty 
uchwałą nr III/49 Zarządu PZPN z 9 października 2021.

W okresie sprawozdawczym odbyło się  sześć  posiedzeń komisji. 
Przygotowane  przez Komisję ds. Prawnych PZPN opinie dotyczyły 
różnych zagadnień z zakresu prawa powszechnego i związkowego. 

Komisja wydała m.in. opinię w sprawie przyznania jednostkom organizacyjnym PZPN możliwości 
reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN, stojąc na stanowisku, że aktualne 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również przepisy wewnątrzzwiązkowe 
uniemożliwiają posiadanie przedstawicieli na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN przez 
osoby inne niż określone w art. 15  Statutu PZPN. 

Zespół ds. Pośredników Transakcyjnych

Zespół ds. Pośredników Transakcyjnych, działający w ramach Komisji ds. Prawnych PZPN, wydał opinie 
w kwestii interpretacji uchwały nr III/42 z 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

Sprawozdanie  
Komisji ds. Prawnych
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w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, w zakresie zawierania umów pośrednictwa, 
zastrzegania kar umownych, prowadzenia przez pośredników transakcyjnych działalności gospo-
darczej w okresie obowiązywania umowy pośrednictwa etc. Komisja rozstrzygała także wątpliwości 
klubów w zakresie następstwa prawnego i zobowiązania do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności 
ze zbywcą za jego dotychczasowe zobowiązania na podstawie uchwały nr XII/194 z 11 grudnia 2015 
r. Zarządu PZPN o członkostwie  oraz odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego, a także w zakresie 
zmiany nazwy klubu lub sekcji piłki nożnej polegającej na przyjęciu nazwy innego klubu lub nazwy 
drużyny klubu uczestniczącego w rozgrywkach PZPN lub właściwego WZPN w trybie par. 16 ww. 
uchwały, tj. w celach marketingowych lub reklamowych. Ponadto komisja w omawianym okresie 
sprawozdawczym podjęła się także wykładni art. 8 ust. 1 uchwały nr III/21 z 26 lipca 2002 r. Zarządu 
PZPN – zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora, 
wyrażając jednoznaczną opinię, że „karencja”, o której mowa w ww. przepisie, nie jest rodzajem sankcji 
o charakterze dyscyplinarnym, przychylając się tym samym do stanowiska Komisji Dyscyplinarnej. 
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Skład:
w  Wojciech Strzałkowski – Przewodniczący

w  Eugeniusz Nowak – Wiceprzewodniczący

w  Zbigniew Prejs – Wiceprzewodniczący 

w  Adam Kaźmierczak – Sekretarz

w  Tomasz Adamczyk – Członek 

w  Karol Klimczak – Członek

w  Radosław Michalski – Członek 

w  Arkadiusz Tymiński – Członek 

w  Paweł Wojtala - Członek

Skład osobowy komisji powołany został uchwałą Zarządu PZPN nr III/76 z 9 paździer-
nika 2021 roku. Prace oparte są na regulaminie przyjętym uchwałą Zarządu PZPN  
nr III/50 z 9 października 2021 r. 

Komisja Finansowa Polskiego Związku Piłki Nożnej, zgodnie z dyspozycją art. 66 par. 16 Statutu 
PZPN, jest organem powołanym do wspierania i doradzania Zarządowi PZPN w finansowym 
zarządzaniu PZPN. W ramach swej działalności doradza Zarządowi w zakresie:

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

f   budżetowania oraz prognozowania;

f   zarządzania aktywami oraz ryzykiem finansowym;

f   polityki inwestycyjnej;

f   dobrego zarządzania oraz wewnętrznego systemu kontroli.

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

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Komisji Finansowej. W ramach 
wewnętrznego systemu kontroli, komisja zweryfikowała realizację preliminarza budżetowego 
za rok 2021 oraz zarekomendowała Zarządowi propozycję uchwał dotyczących przesunięć 
w budżecie na rok 2021. 

Ponadto Komisja Finansowa opracowała projekt preliminarza budżetowego na rok 2022, 
rekomendując jego przyjęcie Zarządowi PZPN. Równolegle komisja regularnie weryfikowała 
stan realizacji zatwierdzonych budżetów, jak również analizowała  wprowadzane zmiany 
w planach finansowych wynikających z bieżącego dostosowania do realizowanych zadań 
i projektów prowadzonych przez PZPN.

Sprawozdanie  
Komisji Finansowej
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Członkowie Komisji Finansowej dokonali analizy sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz 
zapoznali się z opinią niezależnego biegłego rewidenta w sprawie badania rocznego sprawo-
zdania finansowego Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Komisja zapoznała się ze stanem realizacji preliminarza budżetowego za I kwartał 2022 roku, 
nie wnosząc w tym względzie zastrzeżeń. W ramach poszczególnych departamentów PZPN, 
Przewodniczący Komisji Finansowej wraz z Wiceprzewodniczącym i dyrektor finansową prze-
prowadzili spotkania z dyrektorami celem analizy i weryfikacji stanu realizacji zatwierdzonych 
budżetów za I kwartał 2022 roku, oraz na koniec maja 2022 roku. 

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

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

Członkowie Komisji Finansowej  
podczas obrad dyskutowali  
o finansowych aspektach działań 
sprawowanych przez PZPN.
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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI DS. MEDIÓW 
I MARKETINGU

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Skład:
w  Grzegorz Stańczuk – Przewodniczący, 

Dyrektor Departamentu Marketingu i Sponsoringu PZPN
w  Marcin Mikucki – Wiceprzewodniczący, 

Dyrektor Marketingu i Sponsoringu Ekstraklasy
w  Emil Wojda – Sekretarz, przedstawiciel klubów ZPN
w  Krzysztof Kropielnicki – Członek, 

Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Biznesu 1. Ligi
w  Maciej Hutyra – Członek, Wiceprezes Value Media 
w  Szymon Sikorski – Członek, Prezes Publicon
w  Paweł Bobyk – Członek, Managing Partner HyperCREW
w  Tomasz Kowalczyk – Członek, Managing Director Media Maker
w  Leszek Cieśla – Członek, Wolfs Chief Executive Officer
w  Joanna Pawlak – Członek, Prezes Wirtualna Polska
w  Anna Sobota – Członek, Wiceprezes Zarządu ZPR Media SA
w  Michał Lisiecki – Członek, Główny udziałowiec PMPG
w  Marek Szkolnikowski – Członek, Dyrektor TVP Sport
w  Marcin Biegluk – Członek, Dyrektor Operacyjny RASP
w  Małgorzata Węgierek – Członek, Prezes Havas Media
w  Tomasz Kozłowski – Członek, Dziennik FAKT
w  Tomasz Sakiewicz – Członek, 

Właściciel i redaktor naczelny „Gazeta Polska”
w  Grzesiek Nawacki – Członek, redaktor naczelny „Puls Biznesu”
w  Robert Malinowski – Członek, 

Zastępca Dyrektora Biura Reklamy w TVP
w  Łukasz Korus – Członek, przedstawiciel administracji rządowej

Przewodniczący Komisji ds. Mediów i Marketingu został powołany uchwałą nr III/79  
z 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, na podstawie  
art. 36 § 1 pkt 16) w zw. z art.  66 §  4 Statutu PZPN. Tą samą uchwałą wybrano również 
członków komisji.

W 2021 roku Komisja ds. Mediów i Marketingu odbyła jedno posiedzenie – 12 grudnia. 
Pierwszym punktem inauguracyjnego spotkania była prezentacja w wykonaniu 
przewodniczącego komisji Grzegorza Stańczuka. Prelekcja obejmowała przedstawienie 
założeń obrad, potencjału piłki nożnej i celów, które przyświecają komisji. Zaprezentowano 
również szczegóły aktualnej polityki marketingowej i biznesowej PZPN. 

W czasie dyskusji, która nastąpiła po wystąpieniu przewodniczącego, uczestnicy spotkania 
przedstawili sugestie dotyczące zasad dalszej współpracy i wskazali priorytetowe kierunki 
działań. Za główne wyzwania stojące przed członkami komisji uznano wizerunek piłki 
nożnej i PZPN oraz kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa na stadionach.

Stwierdzono, że konieczne będzie zrealizowanie kampanii wizerunkowej, która zachęci 
sponsorów do śmielszego inwestowania w sport.

Komisja jednomyślnie uznała, że priorytetem pozostaje zwiększanie popularności piłki 
nożnej wśród najmłodszych, a także wykorzystanie najnowszych narzędzi technologicznych 
i cyfrowych w dotarciu to tej grupy.

Sprawozdanie Komisji 
ds. Mediów i Marketingu

W trakcie spotkania rozmawiano  
również o barierach i stereotypach,  
które panują w środowisku piłkarskim. 
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SPRAWOZDANIE  
KOMISJI DS. INNOWACJI

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Skład:
w  Michał Żukowski – Przewodniczący

w Wojciech Pawlak – Wiceprzewodniczący (do 03.08.2022)

w Tomasz Zahorski – Wiceprzewodniczący

w Tomasz Snażyk – Sekretarz

w Daria Abramowicz – Członek

w Maciej Banach – Członek

w Marcin Frączek – Członek

w Bartosz Gola – Członek

w Marcin Hejka – Członek

w Szymon Janiak – Członek

w Piotr Laskowski – Członek

w Michał Nowak – Członek

w Paweł Polański – Członek

w Marta Poślad – Członek

w Artur Szymczyk – Członek

w Michał Waluga – Członek

w Bartosz Wolny – Członek

w Piotr Zapała – Członek

Komisja ds. Innowacji została powołana uchwałą nr III/80 z 9 października 2021 Zarządu 
PZPN, na podstawie art. 36 § 1 pkt 17) w związku z art. 66 § 3 Statutu PZPN. Do zadań komisji 
należy: projektowanie i opiniowanie zadań PZPN i jego podmiotów zależnych w zakresie działań 
dotyczących innowacji i nowych technologii, wdrażanie nowych systemów informatycznych 
i monitoringowych, transformacji cyfrowej oraz wspieranie badań przemysłowych i prac 
rozwojowych na rzecz piłki nożnej. 

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła cztery posiedzenia: 15 listopada 2021 r., 29 grudnia 
2021 r., 25 maja 2022 r. oraz 22 czerwca 2022 r. Komisja Innowacji PZPN jest nowym tworem, 
który do tej pory nie był obecny w strukturach żadnego związku sportowego, co wymaga 
w pierwszej kolejności zdefiniowania obszarów działań, dlatego komisja w pierwszych 9 mie-
siącach działalności skupiła się na poznaniu potrzeb technologicznych i innowacyjnych PZPN, 
polskiej reprezentacji i klubów. Komisja uznała, że dalsze prace będą prowadzone w oparciu 
o następujące grupy robocze:

W ramach Komisji powstały następujące grupy robocze:

f   Grupa robocza ds. technologii dla kadry i działań zewnętrznych

f   Grupa robocza ds. technologii dla PZPN i działań wewnętrznych

f   Grupa robocza ds. strategii innowacji dla piłki nożnej 
w Polsce

f   Grupa robocza ds. startupów piłkarskich

f   Grupa robocza ds. technologii sportowych w jednostkach 
naukowych i prowadzonych projektach badawczych

f   Grupa robocza ds. działań spółki PZPN Invest S.A. i spółek 
z grupy

f   Grupa robocza ds. technologii zagranicznych, działań 
prowadzonych przez inne instytucje i federacje.

Sprawozdanie  
Komisji ds. Innowacji
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Ponadto komisja odbyła szereg spotkań z pracownikami związku w celu przeglądu stosowa-
nych innowacji i nowych technologii PZPN (w tym kadry) i określenia kierunków działań, w tym 
analizy i opinii dot. systemów IT stosowanych przez PZPN, zasad monitoringu zawodników 
wszystkich reprezentacji Polski w piłce nożnej. Komisja zaopiniowała także 10 rozwiązań 
innowacyjnych, kierując niektóre z nich do właściwych komisji. 
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SPRAWOZDANIE  
KOMISJI ODZNACZEŃ 
I ZASOBÓW 
ARCHIWALNYCH 

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Skład:
w  Zdzisław Łazarczyk – Przewodniczący

w Witold Bogdański – Wiceprzewodniczący

w Arkadiusz Krakowiak – Sekretarz

w Waldemar Antkowiak – Członek

w Włodzimierz Figas – Członek

w Arkadiusz Hirsch – Członek

w Mariusz Radek – Członek

w Andrzej Kamiński – Członek

w Józef Ozimek – Członek

w Antoni Plona – Członek

w Andrzej Strumiński – Członek

w Stefan Szczepłek – Członek

w Witold Wójtowicz – Członek

w Andrzej Wypysiński – Członek 

W okresie sprawozdawczym komisja realizowała zadania statutowe i zawarte  
w regulaminie. Opracowany został plan prac na 2022 rok oraz preliminarz wydatków. Komisja 
w pełnym składzie odbyła dwa posiedzenia plenarne oraz dziewięć posiedzeń roboczych 
Zespołów ds. Odznaczeń i Wyróżnień. Na posiedzeniach tych realizowano bieżące zadania. 

Podstawową działalnością komisji, realizowaną przez Zespół ds. Odznaczeń i Wyróżnień, 
było przyjmowanie, rozpatrywanie, opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia 
właściwym organom wniosków. Do Zarządu PZPN kierowano wnioski o odznaczenia 
związkowe do Ministerstwa Sportu i Turystyki, wnioski o przyznanie trzystopniowej odznaki 
„Za Zasługi dla Sportu”. Rozpatrzono ogółem 510 wniosków, z których 11 oddalono ze 
względu na niezachowanie regulaminowego terminu pięciu lat od ostatniego odznaczenia. 
Wykaz ilościowy wniosków pozytywnie rozpatrzonych z podziałem na poszczególne 
stopnie przedstawia się następująco:

Sprawozdanie Komisji Odznaczeń 
i Zasobów Archiwalnych
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Medale „Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej”

\  złote   13

\  srebrne   20

\  brązowe   55

Odznaki Honorowe PZPN

\  złote   99

\  srebrne   149

\  brązowe   163

Powyższe odznaczenia otrzymywali piłkarze, szkoleniowcy, sędziowie, sponsorzy  
i przedstawiciele władz samorządowych z okazji jubileuszy Wojewódzkich ZPN oraz klubów 
piłkarskich z 16 WZPN, a także przedstawiciele Klubu Seniora.

Działając w porozumieniu z Kapitułą Nadawania Tytułu Sędziego Honorowego i Sędziego 
Zasłużonego Polskiego Kolegium Sędziów, komisja zaopiniowała:

f  7 wniosków na tytuł Sędziego Honorowego

f  17 wniosków na tytuł Sędziego Zasłużonego

W okresie sprawozdawczym 29 klubom przyznano z okazji jubileuszów bądź awansów do 
wyższej klasy rozgrywkowej odznaczenia lub patery okolicznościowe. 

Zespół ds. Dokumentacji i Zasobów Archiwalnych kontynuował prace związane z ewidencją 
oraz gromadzeniem pamiątek i zasobów archiwalnych dotyczących statutowej działalności 
związku. Powołany zespół roboczy kontynuuje prace przygotowawcze do wydania 
aktualnego Albumu Członków Honorowych PZPN.
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SPRAWOZDANIE 
KOLEGIUM SĘDZIÓW

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Skład:
w Tomasz Mikulski – Przewodniczący
w Robert Małek – Wiceprzewodniczący
w Maciej Wierzbowski – Wiceprzewodniczący
w Marcin Szulc – Sekretarz
w Paweł Gil – Członek
Do zapewnienia właściwego funkcjonowania Prezydium Kolegium Sędziów 
zostały również powołane następujące komisje/zespoły robocze: 

Centralna Komisja Szkoleniowa Prezydium KS PZPN
w Maciej Wierzbowski – Przewodniczący
w Damian Picz – Sekretarz
w  Grzegorz Krzosek (fitness coach), Tomasz Radkiewicz, 

Tomasz Rusek, Tomasz Płoski, Jacek Walczyński, 
Katarzyna Wierzbowska – Członkowie

Zespół ds. Arbitrażu Kobiet
w Emilia Wnuk – Przewodnicząca
w Ewa Gajewska, Kinga Seniuk-Mikulska, Leszek Saks – Członkowie
W okresie sprawozdawczym w zespole pracowała również Justyna Zając.

Zespół ds. futsalu
w Sebastian Stawicki – Przewodniczący
w Robert Podlecki – Wiceprzewodniczący
w Mirosław Górecki, Mariusz Podjacki, Rafał Przytuła – Członkowie
W okresie sprawozdawczym w zespole pracowali również Przemysław 
Sarosiek i Mariusz Krupa.

Zespół ds. piłki nożnej plażowej, stanowiący także komisję szkoleniową
w Jerzy Broński – Przewodniczący
w Janusz Leyk, Piotr Szymczyk – Członkowie

Zespół ds. odznaczeń
w Jerzy Figas – Przewodniczący
w Roman Kostrzewski – Sekretarz
w Andrzej Ogorzewski, Antoni Plona, Andrzej Sękowski – Członkowie 

Podstawowe kierunki działań Prezydium Kolegium Sędziów to:

1. Kwestie organizacyjne:

1.    Najpilniejszą kwestią organizacyjną było przygotowanie i zatwierdzenie 
dokumentów potrzebnych do funkcjonowania Kolegium Sędziów PZPN, tj.: 

f   Zasady awansów i spadków sędziów szczebla centralnego oraz 
powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego;

f   Zasady awansów i spadków sędzi szczebla centralnego oraz 
powoływania kandydatek na sędzie szczebla centralnego;

f   Zasady awansów i spadków sędziów szczebla centralnego futsalu 
oraz powoływanie kandydatów;

f   Zasady dotyczące obowiązków sędziów, obserwatorów w roz-
grywkach szczebla centralnego;

f   Zasady selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom szczeb-
la centralnego.

13 czerwca 2022 roku Zarząd PZPN uchwalił dokument pod nazwą „Konwencja 
Sędziowska PZPN”, regulujący prawa i obowiązki sędziów oraz obserwatorów.

2.   W celu sprawnego zarządzania pracami komisji, Prezydium Kolegium Sędziów 
odbywało regularne posiedzenia stacjonarne oraz online. Dla zachowania bieżących 
kontaktów ze środowiskiem sędziowskim odbyło się także pięć spotkań Prezydium 
KS PZPN z Przewodniczącymi Wojewódzkich KS, podczas których omawiano 
ważne dla funkcjonowania organizacji sędziowskiej kwestie.

3.   Dokonywanie obsad sędziów i obserwatorów na wszystkich poziomach rozgrywek 
szczebla centralnego, tj.: Ekstraklasa, I, II oraz III liga, rozgrywki młodzieżowe CLJ-18, 
CLJ-19, CLJ-17 i CLJ-15 (juniorki i juniorzy), kadry, turnieje strefowe. Powołane zespoły  
i komisje robocze dokonywały obsad zgodnie z posiadaną jurysdykcją. 

Sprawozdanie  
Kolegium Sędziów
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i. Arena międzynarodowa

Sędziowie międzynarodowi, w tym grupa sędziów VAR, byli regularnie powoływani na spotkania 
Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji Europy czy mecze eliminacji mistrzostw świata i Ligi 
Narodów. Należy podkreślić decyzję FIFA, która nominowała czwórkę polskich sędziów na mundial 
w Katarze. Zobaczymy na nim Szymona Marciniaka, Pawła Sokolnickiego, Tomasza Listkiewicza 
i Tomasza Kwiatkowskiego. Ponadto na mecz o Superpuchar Europy pomiędzy drużynami Real 
Madryt – Eintracht Frankfurt w Helsinkach (10.08.2022) UEFA wyznaczyła w charakterze sę-
dziów VAR Tomasza Kwiatkowskiego oraz Bartosza Frankowskiego. Sędziowie ci zostali również 
powołani przez UEFA na mistrzostwa Europy kobiet w Anglii, gdzie także pełnili rolę sędziów VAR.

ii. Praca szkoleniowa

1.   Realizacja programu szkoleniowego CORE Polska (Centre of Refereeing 
Excellence). W sezonie 2021/2022 odbyła się ósma edycja programu, 
a uczestnikami byli perspektywiczni sędziowie z każdego Wojewódzkiego 
KS ZPN. Sędziowie, podczas dwóch pięciodniowych warsztatów (wrze-
sień 2021 – maj 2022), mieli możliwość sędziowania meczu, który był 
następnie szczegółowo analizowany. Uczestnicy programu byli na bieżąco 
monitorowani przez Instruktorów KS PZPN w następujących obszarach: 
przygotowanie kondycyjne, przeciwdziałanie kontuzjom, kontrola tkanki 
tłuszczowej, kontrola znajomości „Przepisów Gry” (testy teoretyczne 
w języku polskim i angielskim). W celu stałego podnoszenia kwalifikacji, 
w okresach między warsztatami, zorganizowano 14 spotkań video CORE 
w formule online, podczas których omówiono około 340 ważnych szkole-
niowo klipów. Należy podkreślić wysoką skuteczność programu, a procent 
absolwentów CORE Polska na szczeblu centralnym stale się powiększa. 
Absolwentem CORE 4 Polska był m.in. Damian Sylwestrzak, który w 2022 
roku został sędzią międzynarodowym.

Drugi z projektów, CORE Asystenci Polska, obejmuje perspektywicznych sędziów asystentów 
z wszystkich Wojewódzkich KS ZPN. Uczestnicy, poza szkoleniami teoretycznymi, poddawani 
są testom (teoretycznym i praktycznym), a także prowadzą wybrany mecz III ligi lub Centralnej 
Ligi Juniorów. Wyniki tego kursu są podstawą do desygnowania asystentów na kandydatów na 
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szczebel centralny, mogą być również brane pod uwagę przy wyznaczaniu na daną edycję CORE 
UEFA. W omawianym okresie odbyły się dwa spotkania: 5 - 7.11.2021 oraz 22 - 24.04.2022.

W ramach działalności Centralnej Komisji Szkoleniowej podjęto następujące działania:

f   Przygotowanie ujednoliconych materiałów szkoleniowych na 
kursy dla kandydatów na sędziów – przekazanie do wszystkich 
związków wojewódzkich. Projekt będzie na bieżąco aktualizowany 
i dostosowywany do aktualnych potrzeb.

f  Przygotowywanie kursów szkoleniowo-unifikacyjnych.

f   Gotowość do przeprowadzania szkoleń dla wojewódzkich KS, 
obejmujących tematykę ze szczebla centralnego. Przeprowa-
dzono 37 takich szkoleń, a prelegentami byli członkowie CKS 
oraz sędziowie zawodowi.

W związku z panującą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, Prezydium KS 
PZPN zadecydowało o odwołaniu wszystkich kursów stacjonarnych. W formie 
stacjonarnej zostały przeprowadzone tylko testy kondycyjne i teoretyczne. 
Wszelkie szkolenia przybrały formę zdalną i były prowadzone przez MS Teams. 
W przypadku obserwatorów szczebla centralnego test teoretyczny również 
odbywał się zdalnym kanałem. Na szczeblu centralnym przed rundą wiosenną 
przeprowadzono 29 zdalnych szkoleń.

2. Program mentorski

Wzorem lat ubiegłych kontynuowany jest program mentorski, przeznaczony dla perspektywicz-
nych sędziów szczebla centralnego. Liczba współpracujących par uzależniona jest od bieżących 
potrzeb. Każdy sędzia otrzymuje swojego opiekuna szkoleniowego wywodzącego się z grona 
obserwatorów szczebla centralnego. W każdym sezonie Wojewódzkie ZPN otrzymują 50 tys. 
euro z tytułu udziału PZPN w Konwencji Sędziowskiej UEFA. Fundusze te są wykorzystywane 
na organizację wojewódzkich programów mentorskich, a także wojewódzkich kursów CORE.
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3. Kursy szkoleniowo-unifikacyjne

W omawianym okresie zorganizowano następujące akcje szkoleniowe dla sędziów i obserwatorów:

f   17-28.01.2022, Antalya: zgrupowanie szkoleniowo-egzamina-
cyjne połączone z kursem FIFA (instruktor FIFA: Valentin Ivanov). 
Uczestnicy: wyselekcjonowani sędziowie i sędziowie asystenci 
szczebla centralnego;

f   12.02.2022, Spała: kurs szkoleniowo-egzaminacyjny. Egzaminy 
teoretyczne oraz kondycyjne sędziów i sędziów asystentów 
(jednodniowe – pandemia) – sędziowie oraz sędziowie asystenci 
nie będący uczestnikami zgrupowania w Antalyi;

f   26.02.2022, Spała: kurs szkoleniowo-egzaminacyjny. Egzaminy 
teoretyczne oraz kondycyjne sędzi i sędzi asystentek (jednodnio-
we – pandemia);

f   05.03.2022, Spała: kurs szkoleniowo-egzaminacyjny. Egzaminy 
teoretyczne oraz kondycyjne sędziów TOP Amator C (jednodnio-
we – pandemia);

f   29-31.03.2022, Spała: mid-season check. Sędziowie i sędziowie 
asystenci Ekstraklasy, I oraz II ligi;

f   07-10.07.2022, Słok: kurs szkoleniowo-unifikacyjny: sędziowie, 
sędziowie asystenci, obserwatorzy Ekstraklasy, I oraz II ligi;

f   30-31.07.2022, Słok: kurs szkoleniowo-unifikacyjny. Sędziowie 
i obserwatorzy III ligi;

f   06-07.08.2022, Słok: kurs szkoleniowo-unifikacyjny. Sędzie, 
sędzie asystentki, obserwatorki S.C.
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4.  Selekcja i szkolenie w systemie obiektywizacji oceny pracy sędziów na szczeblu 
centralnym

System obiektywizacji oceny pracy sędziów („triple checking”) miał zastosowanie we wszyst-
kich rozgrywkach szczebla centralnego (od Ekstraklasy do III ligi). W ramach funkcjonowania 
tego systemu sędziowie otrzymują bieżące informacje od Prezydium KS PZPN na temat pro-
wadzonych przez siebie zawodów i prezentowanej formy. Począwszy od sezonu 2022/2023, 
wprowadzono także bieżący system obiektywizacji pracy obserwatorów. 

5. Program Instruktorów/Edukatorów KS PZPN

W marcu 2022 roku uruchomiony został projekt sformułowania grupy instruktorów, którzy 
mają odpowiadać za współpracę z poszczególnymi Kolegiami Sędziów wszystkich Woje-
wódzkich Związków Piłki Nożnej. Funkcję koordynatora całego zespołu instruktorów pełni 
Konrad Sapela. Nadmienić należy, że wszyscy instruktorzy rekrutują się z grupy sędziów 
zawodowych z dużym lub bardzo dużym doświadczeniem zarówno na poziomie szczebla 
centralnego, jak i międzynarodowym. Jest to pierwszy projekt tego typu, który funkcjonuje 
w rzeczywistości polskiej piłki nożnej w zakresie środowiska sędziowskiego. Do tej pory 
wszystkie KS-y, funkcjonując całkowicie niezależnie (co nadal pozostaje fundamentem tej 
współpracy), kreowały i kierowały bardzo indywidualnie potencjalne wsparcie metodologiczne, 
merytoryczne, organizacyjne, szkoleniowe przy udziale KS PZPN. Dzięki temu programowi, 
bezpośredni i szybki dostęp do wszelkich nowości, wyznaczanych kierunków, nowych trendów 
i sposobów funkcjonowania na wielu polach i we wszystkich wojewódzkich organizacjach 
będzie ulegał większej profesjonalizacji oraz szybszy będzie przebieg informacji pomiędzy 
KS PZPN, a wojewódzkimi Kolegiami Sędziów.

W ramach Projektu dokonano następującego podziału regionów pomiędzy instruktorów:

f   Krzysztof Jakubik – woj. mazowieckie,

f   Krzysztof Myrmus – woj. śląskie, małopolskie i opolskie,

f   Konrad Sapela – woj. łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie,
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f   Damian Sylwestrzak – woj. dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie,

f   Jakub Winkler – woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachod-
niopomorskie,

f   Kamil Wójcik – woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Pierwsze miesiące funkcjonowania projektu (marzec – lipiec 2022) poświęcone zostały na:

1.   zapoznanie się oraz wstępną komunikację z poszczególnymi kolegiami, w tym za 
kontakt z osobami odpowiedzialnymi za szkolenie. 

2.   określenie zakresów współpracy pomiędzy KS-ami a instruktorami. 

3.   diagnozę sytuacji w poszczególnych KS-ach oraz ewentualne określenie obszarów 
do potencjalnie pilnej poprawy i współpracy. 

4.   rozpoczęcie działań, które zostały określone we współpracy pomiędzy instruktorem 
a KS-em danego województwa.

Z założenia, obszary które podlegają merytorycznej współpracy na linii instruktor – KS, to:

f   obszar sędziów i obserwatorów 4. Ligi jako najwyższy poziom 
rozgrywek w każdym WZPN-ie i KS-ie;

f   Program Mentorski funkcjonujący w każdym KS-ie;

f   grupa sędziów asystentów funkcjonująca/tworzona na poziomie 
KS-ów;

f   grupa sędzi funkcjonująca na poziomie każdego KS-u;

f   grupa obserwatorów w każdym KS-ie;

f   praca przy naborach na kursy dla kandydatów na sędziów.
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W okresie funkcjonowania programu odbyto wiele spotkań organizacyjnych, szkoleń (w tym 
także w egzaminach), zebrań i spotkań sędziów we wszystkich KS-ach. Ponadto miały miej-
sca spotkania w grupie instruktorów, aby na bieżąco dokonywać analizy potrzeb. Rozpoczęto 
także proces zbierania danych dotyczących niektórych obszarów poszczególnych KS-ów 
(grupa sędziów 4 Ligi, Program Mentorski, grupa asystentów, grupa kobiet), który należy 
uznać jako proces nowy, unikatowy i stanowiącyogromną bazę danych porównawczych na 
mapie całego kraju.

6. System VAR

Pod nadzorem Prezydium KS PZPN koordynacją prac systemu VAR w ramach PZPN zajmują się:

f   Paweł Gil – Koordynator ds. Szkolenia Sędziów VAR;

f   Marcin Borkowski – wsparcie instruktora VAR/sędziów, wy-
konywanie czynności przy wprowadzaniu systemu VAR Light 
w Polsce;

f   Szymon Marciniak – instruktor VAR.

Podstawowe zadania wykonane w ramach projektu VAR w omawianym okresie to:

1.    Zwiększenie liczby sędziów boiskowych oraz VAR i AVAR uprawnionych do pracy  
z systemem VAR .

W meczach z użyciem technologii VAR mogą pracować tylko osoby, które wypełnią wy-
magania FIFA, tzn. uzyskają odpowiednie uprawnienia i zostaną zatwierdzone. W związku 
z wprowadzeniem systemu VAR Light w rozgrywkach I ligi priorytetem stało się przeszkolenie 
odpowiedniej liczby sędziów boiskowych, VAR-ów i AVAR-ów do zapewnienia obsady meczów. 
Na dzień 18.08.2021 przeszkolonych było odpowiednio: 29 sędziów boiskowych oraz 31 sę-
dziów i sędziów asystentów jako VAR i AVAR. W celu zdobycia odpowiednich uprawnień przez 
większą liczbę sędziów oraz sędziów asystentów w omawianym okresie przeprowadzono 
następujące szkolenia:
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f   szkolenie na symulatorze: 26.08.2021;

f   szkolenie w Łodzi dla nowych sędziów i VAR-ów: 28-30.09.2021;

f   szkolenie na symulatorze: 26.10.2021;

f   szkolenie w Łodzi dla nowych sędziów i VAR-ów: 2-3.11.2021;

f   szkolenie w Trzebnicy dla nowych sędziów i VAR-ów: 9-10.11.2021;

f   szkolenie w Pruszkowie dla nowych sędziów i VAR-ów: 16-17.11.2021;

f   szkolenie w Mrągowie dla nowych sędziów i VAR-ów: 12-14.04.2022.

Dzięki przeprowadzeniu tych szkoleń została znacznie poszerzona lista sędziów uprawnio-
nych do pracy z systemem VAR. Po wypełnieniu wszystkich wymagań FIFA uprawnionych 
do pracy z systemem VAR jest obecnie:

f   53 sędziów boiskowych;

f   50 VAR-ów i AVAR-ów (sędziów i sędziów asystentów).

7. Wprowadzenie i rozwój systemu VAR Light

Od sezonu 2021/2022 został wprowadzony VAR Light w rozgrywkach I ligi. Rozpoczął on 
pracę od dwóch meczów podczas pierwszej kolejki. W kolejnych tygodniach ta liczba syste-
matycznie wzrastała. Pierwszy raz podczas wszystkich meczów był on wykorzystany w 20. 
kolejce Fortuna 1. L igi. Należy zwrócić uwagę, że podczas spotkań z użyciem tego systemu 
nie pracują operatorzy powtórek, a ich rolę pełnią sędziowie VAR. Wymaga to zdobycia dodat-
kowych umiejętności. W tym celu są oni poddawani regularnym szkoleniom na symulatorze.
Niezwykle istotne jest, aby wiedza na temat sposobu funkcjonowania systemu VAR Light, 
docierała do klubów I ligi oraz kibiców. W tym celu przed każdą rundą organizowane są szko-
lenia dla przedstawicieli sztabów szkoleniowych oraz zawodników. Ponadto zostały jeszcze 
zorganizowane dwa dodatkowe spotkania:
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f   dla rzeczników prasowych klubów I ligi z zakresie użycia technologii 
VAR Light – 7.09.2021;

f   dla dziennikarzy telewizji Polsat, komentujących mecze I ligi 
w zakresie użycia technologii VAR Light – 20.09.2021.

8. Współpraca z FIFA w ramach projektu VAR Light

Dla wprowadzenia systemu VAR Light w I lidze konieczne było uzyskanie zgody oraz podpisanie 
odpowiedniej umowy pomiędzy PZPN a FIFA. W celu wypełnienia wymagań FIFA PZPN musi regu-
larnie zdawać sprawozdanie z procesu wdrażania i wykorzystywania technologii VAR Light poprzez:

f   sporządzanie szczegółowych raportów wraz z analizą pojedyn-
czych klipów;

f   umieszczanie klipów na stworzonej do tego celu platformie FIFA;

f   przygotowywanie zestawień zgodnie z wymaganiami FIFA.

Dzięki rzetelnemu wypełnianiu wymagań FIFA, umowa na używanie systemu VAR LIGHT 
została przedłużona na sezon 2022/2023.

9.  Systematyczne podnoszenie umiejętności uczestników projektu VAR oraz poszerzanie 
wiedzy na temat tego systemu wśród przedstawicieli klubów oraz kibiców

Dla osiągnięcia powyższego celu były organizowane:

f   systematyczne (co 3-4 tygodnie) szkolenia online dla sędziów, 
VAR-ów, AVAR-ów oraz obserwatorów – analiza klipów z meczów 
Ekstraklasy i I ligi;

f   szkolenia na symulatorze dla VAR-ów i AVAR-ów: 23-24.02.2022;

f   szkolenia na symulatorze dla VAR-ów i AVAR-ów w celu prze-
ćwiczenia pracy z liniami spalonego oraz właściwej współpracy 
w wozie VAR: 17-18.06.2022 oraz 30.06.2022;
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f   szkolenia online dla przedstawicieli klubów Ekstraklasy: 17.11.2021 
oraz 31.01.2022;

f   szkolenie dla trenerów PZPN Pro podczas Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Trenerów w Łodzi: 17.07.2022.

10. Praca szkoleniowa z zakresu „Przepisów Gry” w klubach szczebla centralnego 

Kolegium Sędziów przeprowadziło przedsezonowe szkolenia dla klubów Ekstraklasy, 
I oraz II ligi, dotyczące zmian w „Przepisach Gry”, a prelegentami byli sędziowie zawo-
dowi. Zwracano także uwagę na aspekty, na które arbitrzy będą kłaść nacisk w sezonie 
2022/2023.

11. Futsal

W okresie sprawozdawczym Zespół Futsalu prowadził następujące zadania:

1.    Obsada meczów prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Futsal 
Ekstraklasę.

2.    Dokonywanie obsad na turniejach akademickich mistrzostw Polski w Futsalu.

3.    Ustalanie list sędziów i obserwatorów na dany sezon.

4.    Przygotowanie konkluzji, interpretacji „Przepisów Gry w futsal” (tłumaczenie nowej 
edycji), postanowienia PZPN i interpretacje Kolegium Sędziów PZPN.

5.    Organizacja szkoleń dla związków wojewódzkich w formie wykładów, kursów  
i seminariów.

6.    KS PZPN posiada 6 sędziów FIFA oraz 1 obserwatora FIFA; obecny stan sędziów 
szczebla centralnego to 140 sędziów oraz 26 obserwatorów.

Ponadto ZF zorganizował następujące kursy egzaminacyjno-szkoleniowe: 

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 19.08.2021 – 31.08.2022 153



1.     Kurs letni – Toruń 28-29.08.2021. Kurs został zorganizowany w okresie trwania 
pandemii COVID-19 w formie stacjonarnej, przy zachowaniu wszelkich form 
bezpieczeństwa. W szkoleniach uczestniczyli sędziowie i obserwatorzy szczebla 
centralnego futsalu. W celu uniknięcia ryzyka przenoszenia wirusa uczestnicy zostali 
podzieleni na 7 grup nie większych niż 25 osób. W sumie w kursie uczestniczyło 159 
uczestników, którzy zostali poddani egzaminom teoretycznym i praktycznym.

2.    Kurs zimowy – Łódź 7-9.01.2022. Kurs stacjonarny dla sędziów i obserwatorów 
szczebla centralnego futsalu. W kursie uczestniczyło 127 uczestników, którzy 
przystąpili do egzaminów teoretycznych i praktycznych. Sędziowie  nieuczestniczący 
w I terminie, zostali dopuszczeni do egzaminów w terminie poprawkowym.

3.    Kurs letni – Siedlce 19-22.08.2022 w podziale na:

a.    Kurs FIFA –19-21.08 dla sędziów Ekstraklasy i TOP A oraz za-
proszonych gości – 47 uczestników. Instruktor FIFA: Massimo 
Cumbo z Włoch.

b.    Kurs egzaminacyjno-szkoleniowy dla obserwatorów szczebla 
centralnego Futsal – 20-21.08.2022 r.

c.    Kurs egzaminacyjno-szkoleniowy dla sędziów TOP B i TOP C 
szczebla centralnego Futsal – 21-22.08.2022 r. Wszyscy sę-
dziowie i obserwatorzy będą poddani egzaminom teoretycznym 
i praktycznym oraz będą uczestniczyli w szkoleniach.

W obszarze szkoleniowym przygotowano i przeprowadzono następujące działania:

1.   Tematyczne szkolenia dla sędziów i obserwatorów szczebla centralnego  
w okresie jesień - zima oraz wiosna sezonu 2021/2022, dot. wybranych aspektów 
szkoleniowych, zmian w „Przepisach Gry”, analizy arkuszy obserwatorów.

2.   Szkolenia online dla grupy kandydatów na sędziów szczebla centralnego futsalu.
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3.   Wprowadzono nowy system kontroli wykonywania przez sędziów samoocen. 
Każdy sędzia szczebla centralnego futsalu ma obowiązek założyć/posiadać 
konto g-mail, na którym umieszcza i udostępnia samooceny oraz klipy. 

4.   W zakresie oceny pracy sędziów i obserwatorów wprowadzono dodatkową 
weryfikację poprzez wykonanie obserwacji TV przygotowanej przez członków ZF 
oraz komisji szkoleniowej. Wzorem piłki 11-osobowej wprowadzono uproszczony 
system weryfikacji pracy sędziów i obserwatorów, czyli „triple checking”.

12. Piłka kobieca

Zespół ds. arbitrażu kobiet w okresie sprawozdawczym realizował następujące zadania:

1.   Dokonywanie obsad rozgrywek prowadzony przez Polski Związek Piłki Nożnej,  
w tym delegowanie sędzi na turnieje kadr wojewódzkich.

2.   Bieżąca analiza pracy sędzi i wprowadzanie systemu „triple checking”.

3.   Organizacja warsztatów szkoleniowych (17-19 września 2021, Spała).

Należy odnotować, że sędzie FIFA zostały delegowane na mecze i turnieje najwyższej rangi, tj.:

1.   Wyznaczenie na mecz grupowy Ligi Mistrzyń Olympique Lyon – Bayern Monachium 
Moniki Mularczyk, Pauliny Baranowskiej, Anny Dąbrowskiej oraz Michaliny Diakow.

2.   Powołanie sędzi asystentki Pauliny Baranowskiej na mistrzostwa Europy w Anglii 
(lipiec 2022), która jako pierwsza polska sędzia prowadziła mecz finałowy.

3.   Powołanie Pauliny Baranowskiej na mistrzostwa świata U-17 w Indiach (październik 
2022).

4.   Powołanie Michaliny Diakow na finałowy turniej mistrzostw Europy U-17 w Bośni  
i Hercegowinie (maj 2022).
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5.   Wyznaczenie Katarzyny Lisieckiej-Sęk na finałowy turniej mistrzostw 
Europy U-19 w Czechach (maj 2022).

6.   Powołanie Katarzyny Wójs na mistrzostwa świata U-20 w Kostaryce 
(sierpień 2022).

13. Piłka plażowa

Od 2022 roku Kolegium Sędziów PZPN posiada trzech arbitrów ze statusem sędziego 
międzynarodowego beachsoccera, co jest zwiększeniem liczby sędziów w odniesieniu do 
poprzedniego roku, tj.:

f   Łukasz Ostrowski,

f   Tomasz Winiarczyk,

f   Angelika Gębka.

Na arenie międzynarodowej nasi sędziowie uczestniczyli w następujących turniejach:

1.   Euro Liga Mistrzów Nazare 2022 – od 3 do 13 czerwca rozgrywana w Nazare  
– uczestniczyła jako debiutantka Angelika Gębka, której powierzono 
prowadzenie spotkania o III miejsce w rozgrywkach zespołów kobiecych.

2.   Europejska Liga Beach Soccer – od 1 do 3 lipca rozgrywanego w Nazare 
– uczestniczyli Łukasz Ostrowski i Tomasz Winiarczyk.

3.   Mundialito Gran Canarias 2022 – 21-23 lipca rozgrywanym w Maspalomas 
– uczestniczył Łukasz Ostrowski.

4.   Turniej kwalifikacyjny mistrzostw świata strefy europejskiej w Catanii  
– zaproszeni zostali Angelika Gębka i Łukasz Ostrowski.
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Akcje szkoleniowe oraz turnieje:

1.   Od 22 do 26 czerwca odbyło się szkolenie oraz egzaminy pisemne i test 
fitness dla grupy 29 kandydatów i sędziów piłki nożnej plażowej. Jedna osoba, 
w związku z awansem do II ligi, złożyła rezygnację z bycia członkiem zespołu 
beach soccera. Łącznie z sędziami międzynarodowymi zespół dysponuje 30 
sędziami do prowadzenia zawodów piłki nożnej plażowej w sezonie 2022/2023.

2.   W terminie 17-19 czerwca br. w Poddębicach, w ramach turnieju rozgrywek 
Ekstraklasy, obsadzonych zostało 25 meczów. 

3.   W terminie 24-26.06.2022 w Gdańsku, w ramach turnieju o Puchar Polski 
Kobiet, sędziowie zespołu piłki nożnej plażowej przeprowadzili 52 zawody na 
dwóch boiskach. 

4.   W terminie 8-10.07.2022 w Gdańsku odbył się turniej o Puchar Polski Mężczyzn, 
gdzie sędziowie przeprowadzili 50 spotkań rozgrywanych na dwóch boiskach.

5.   W terminie 15-17.07.2022 w Gdańsku rozgrywany był Młodzieżowy Puchar 
Polski, podczas którego sędziowie przeprowadzili 35 zawodów rozgrywanych 
na dwóch boiskach.

6.   W terminie 15-17.07.2022 w Michałowicach (woj. Podlaskie) odbył się Turniej 
I ligi stanowiący eliminacje do wyłonienia dwóch zespołów awansujących do 
Ekstraklasy. Sędziowie przeprowadzili tam 28 spotkań.

7.   W terminie 30-31.07.2022 w Gliwicach odbył się turniej Ekstraklasy, podczas 
którego osiem zespołów awansowała do turnieju finałowego, natomiast dwa 
zespoły opuściły Ekstraklasę. Poprowadzono tam 20 spotkań.

8.   W terminie 3-10.08.2022 w Gdańsku rozegrano finałowy turniej Mistrzostw 
Polski Kobiet i Mężczyzn oraz o Mistrzostwo Polski Zespołów Młodzieżowych. 
W ramach wszystkich turniejów zespół sędziów piłki nożnej plażowej dokonał 
obsady około 50 meczów.
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Przy współpracy z Grzegorzem Morkisem, Przewodniczącym Komisji ds. futsalu i piłki nożnej 
plażowej, oraz za aprobatą Tomasza Mikulskiego, Przewodniczącego Kolegium Sędziów, 
zespół piłki nożnej plażowej został wyposażony w trzy zestawy łączności radiowej dla 
sędziów. Obecinie dysponujemy czterema takimi zestawami, co umożliwia prowadzenie 
wszystkich zawodów z wykorzystaniem łączności radiowej. Wymaga to jeszcze dalszej 
pracy mentalnej z sędziami, aby potrafili w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarza 
system łączności radiowej.

W celu ujednolicenia procesu szkoleniowego i podnoszenia kwalifikacji sędziów, od sezonu 
2022/2023 został wprowadzony obowiązek dokonywania samoocen z prowadzonych przez 
siebie meczów. Jest to możliwe z uwagi na fakt, że Wydział Futsalu oraz Piłki Nożnej Plażowej 
wprowadził konieczność dokonywania transmisji telewizyjnych od bieżącego sezonu (mecze 
znajdują się na serwerze).

W nadchodzących miesiącach ten proces będzie tworzony i dopracowywany.

Od następnego sezonu, wspólnie  
z Wydziałem Futsalu oraz Piłki Nożnej 
Plażowej, a także za aprobatą Kolegium 
Sędziów PZPN oraz przy akceptacji 
BSWW, planowane jest wprowadzenie 
systemu wideoweryfikacji. 
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SPRAWOZDANIE 
KLUBU SENIORA

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022
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Skład:
w  Eugeniusz Kolator – Przewodniczący
w Hilary Nowak – Wiceprzewodniczący
w Adam Olkowicz – Wiceprzewodniczący
w Janusz Kowalski – Sekretarz
w Wiesław Bartosik – Członek
w Andrzej Bińkowski – Członek
w Stanisław Bobkiewicz – Członek
w Andrzej Bobowski – Członek
w Lidia Borska – Członek
w Danuta Budek – Członek
w Jan Bzowy – Członek
w Jerzy Figas – Członek
w Janusz Garlicki – Członek
w Czesław Gołębiowski – Członek
w Irena Grzelak – Członek
w Bogusław Hajdas – Członek
w Kazimierz Janecki – Członek
w Wiesław Jańczyk – Członek
w Ryszard Kosiński – Członek
w Jerzy Koziński – Członek
w Krystyna Loska – Członek
w Zdzisław Łazarczyk – Członek
w Wojciech Łazarek – Członek
w Piotr Maranda – Członek
w Andrzej Mroziński – Członek
w Wojciech Reznerowicz – Członek
w Józef Różyński – Członek
w Jerzy Talaga – Członek
w Andrzej Wach – Członek
w Józef Wiśniewski – Członek
w Stanisław Wzorek – Członek

Klub Seniora liczy obecnie 34 osoby, w tym 27 Członków Honorowych PZPN. Do 22 listopada 
2021 roku Przewodniczącym klubu był Andrzej Strejlau, a Wiceprzewodniczącymi – Henryk 
Apostel i Hilary Nowak. Skład osobowy komisji uległ zmianie po wyborach w nowej kadencji. 
Przewodniczącym został Eugeniusz Kolator.
 
Klub prowadzi działalność na podstawie art. 68 Statutu PZPN oraz podjętych przez Zarząd 
federacji uchwały w sprawie regulaminu komisji. Stosownie do jego postanowień, klub spra-
wował nadzór nad działalnością Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.

Pandemia wirusa COVID-19 i związane z nią restrykcje spowodowały zakłócenie planowanej 
działalności klubu. W omawianym okresie, zamiast jedenastu posiedzeń, odbyło się tylko 
siedem. Na dwóch z nich obecni byli przedstawiciele PZPN. Henryk Kula, pełniący funkcję 
Wiceprezesa PZPN ds. organizacyjno-finansowych, zapewnił zebranych, w imieniu Prezesa 
Cezarego Kuleszy, o przyszłej, ścisłej współpracy kierownictwa związku z Klubem Seniora. 
Podkreślił, że kierownictwo czerpie i będzie czerpać wiedzę z doświadczeń sportowych 
członków klubu. Dariusz Śledziewski, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji 
Technicznej PZPN, przybliżył zaś członkom klubu obraz sportu piłki nożnej w Polsce oraz 
przedstawił informację „Polski trener piłki nożnej na przełomie XX i XXI wieku”.

W trakcie posiedzeń Zarząd Klubu Seniora organizował uroczystości jubileuszowe dla osób, 
które ukończyły stosowny wiek. W minionym okresie dotyczyło to:

f   Sekretarza klubu: Janusza Kowalskiego   – 75 lat

f   Członka klubu: Andrzeja Bińkowskiego   – 75 lat

f   Wiceprzewodniczącego klubu: Hilarego Nowaka  – 80 lat

f   Członka klubu: Janusza Garlickiego    – 85 lat

f   Członka klubu: Józefa Wiśniewskiego   – 90 lat

Podczas uroczystości jubilatom odczytano listy laudacyjne, wręczono upominki, nagrody 
jubileuszowe, a na koniec wszyscy zasiedli do wspólnego obiadu. Pod koniec października 

Sprawozdanie
Klubu Seniora
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ubiegłego roku klub zorganizował „Akcję Znicz”. Złożono wiązanki biało-czerwonych goź-
dzików i zapalono znicze na grobach osób zasłużonych dla polskiej piłki nożnej. Dotyczyło 
to miejsc spoczynku następujących osób: Kazimierza Górskiego, Mariana Dziurowicza, 
Zbigniewa Jabłońskiego, Jana Maja, Stanisława Nowosielskiego, Henryka Loski, Kazi-
mierza Deyny, Andrzeja Zientary, Leszka Rylskiego, Ryszarda Koncewicza, Władysława 
Stachurskiego, Jerzego Lechowskiego, Ryszarda Kuleszy oraz Jerzego Hołuba. Wiązanki 
składali i zapalali znicze członkowie klubu: Lidia Borska, Janusz Kowalski, Stanisław Wzo-
rek, Czesław Gołębiowski, Henryk Apostel, Bogusław Hajdas, Wiesław Jańczyk, Andrzej 
Bobowski, Andrzej Strejlau.

Na przełomie roku, na zaproszenia związkowych Klubów Seniora, przedstawiciele klubu 
uczestniczyli w uroczystych spotkaniach. Na podstawie decyzji kierownictwa i Zarządu 
PZPN, członkowie klubu korzystają również z zaproszeń na mecze eliminacyjne i towarzyskie 
reprezentacji narodowej.
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Rada Funduszu Pomocy Koleżeńskiej działa na podstawie uchwały nr II/56 z 29 listopada 
2016 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad i trybu obsługi Funduszu 
Pomocy Koleżeńskiej PZPN, a następnie uchwały nr III/53 z 9 października 2021  r. Komisja 
odbyła osiem posiedzeń protokołowanych, podczas których rozpoznano 44 wnioski osób 
ubiegających się o pomoc finansową z uwagi na trudną sytuację życiową, głównie z przy-
czyn zdrowotnych lub niewystarczających środków finansowych. 

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, Rada Funduszu Pomocy Koleżeńskiej podjęła 
decyzje w sprawie przyznania zapomóg na kwotę 205.000 zł osobom uprawnionym na mocy 
przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej, tj. reprezentantom kraju oraz zawodnikom, trenerom, 
sędziom i działaczom piłkarskim różnych szczebli. Pomocą finansową objęte zostały osoby 
z licznymi schorzeniami, intensywnie leczone lub w okresie rekonwalescencji, wymagające 
długotrwałej rehabilitacji. Wśród wnioskujących znalazły się osoby samotne lub wymagające 
stałej opieki osób trzecich, jak również borykające się z brakami finansowymi, pozostające 
w trudnej sytuacji życiowej na skutek własnego stanu zdrowia i osób najbliższych. 

Rada Funduszu Pomocy Koleżeńskiej z dużym zadowoleniem 
przyjęła decyzję kierownictwa Polskiego Związku Piłki 
Nożnej o podwyższeniu w budżecie na rok 2022 kwoty 
przeznaczonej na zapomogi finansowe do 300.000 zł.

Biorąc pod uwagę stale rosnące koszty utrzymania, w tym wzrost cen żywności, leków, 
materiałów opatrunkowo-higienicznych oraz opłat sanatoryjnych, zwiększenie kwoty 
funduszu umożliwi radzie objęcie pomocą potrzebujących w szerszym zakresie oraz ułatwi 
podejmowanie decyzji i właściwe gospodarowanie środkami. 

Niezmiennie podkreślamy dalszą bardzo dobrą współpracę z Klubami Seniora działają-
cymi na terenie całej Polski. Dzięki kontaktom osobistym i niestrudzonej pomocy dzia-
łaczy tych środowisk, mimo ograniczeń spowodowanych zagrożeniem epidemicznym  
SARS-CoV-2, pomoc finansowa mogła dotrzeć do osób potrzebujących wsparcia w trudnej 
sytuacji życiowej.

Sprawozdanie Rady 
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej

Skład:
w  Lidia Borska – Przewodnicząca

w  Janusz Kowalski – Sekretarz

w  Danuta Budek – Członek

w  Jerzy Figas – Członek

w  Czesław Gołębiowski – Członek

w  Bogusław Hajdas – Członek

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 19.08.2021 – 31.08.2022166 Łączy nas piłka



Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 19.08.2021 – 31.08.2022 167



SPRAWOZDANIE 
KLUBU WYBITNEGO 
REPREZENTANTA

ZA OKRES 19.08.2021 – 31.08.2022

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 19.08.2021 – 31.08.2022168 Łączy nas piłka



Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 19.08.2021 – 31.08.2022 169



Przewodniczący Klubu 
Wybitnego Reprezentanta
w  Dariusz Dziekanowski 

Klub Wybitnego Reprezentanta, poprzez uhonorowanie najwybitniejszych piłkarzy Polski, 
daje wyraz uznania dla ich talentu, cech charakteru, sportowych dokonań i wkładu w rozwój 
polskiego piłkarstwa. Członkami Klubu zostają piłkarze, którzy w pierwszej reprezentacji 
rozegrali minimum 80 meczów międzypaństwowych. Członkami honorowymi klubu mogą 
ponadto zostać kadrowicze, którzy nie rozegrali wymaganego minimum spotkań, jednak 
wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami sportowymi oraz postawą poza boiskiem. 

Celem klubu jest w szczególności wykorzystanie autorytetu jego członków do promowania 
polskiego piłkarstwa oraz podniesienie rangi reprezentowania Polski na arenach międzynarodo-
wych. Obecnie przewodniczącym Klubu Wybitnego Reprezentanta jest Dariusz Dziekanowski.

W ww. okresie sprawozdawczym Klub Wybitnego Reprezentanta realizował zadania wyni-
kające z regulaminu klubu, jak również kreował nowe inicjatywy sprzyjające  propagowaniu 
futbolu zgodnie z ideą działalności oraz funkcjonowania komisji.

Członkowie klubu, podobnie jak w latach ubiegłych, 
byli aktywni podczas spotkań i imprez promujących 
piłkę nożną, sportowy tryb życia i przede wszystkim – 
zasady fair play, zarówno na boisku, jak i poza nim.

8 września 2021 roku, przed meczem Polska – Anglia, odbyło się posiedzenie Klubu Wybitnego 
Reprezentanta, na którym został zaprezentowany wniosek klubu Górnik Zabrze o włączenie 
w poczet członków KWR Ernesta Pohla, 46-krotnego reprezentanta Polski. W efekcie, zgodnie 
z kompetencjami i regulaminem, na wniosek Przewodniczącego Klubu Wybitnego Reprezen-
tanta Dariusza Dziekanowskiego, został on włączony do klubu. 

16 marca 2022 roku Zarząd PZPN, na wniosek Prezesa PZPN, do składu Klubu Wybitnego 
Reprezentanta powołał również Jana Urbana. Oficjalne przyjęcie odbyło się przed meczem 
Polska – Szwecja w Chorzowie. Jan Urban w reprezentacji rozegrał 57 spotkań i strzelił w nich 
7 goli. Znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata 1986.

Sprawozdanie Klubu 
Wybitnego Reprezentanta
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Podczas posiedzenia klubu poruszono także kwestię meczu charytatywnego, który miałby 
na celu zebranie środków pieniężnych na pomoc Ukrainie. Zaproponowano, aby podczas tego 
spotkania zorganizować licytację koszulek reprezentacji. Z inicjatywy członków KWR, w Ostró-
dzie odbył się mecz charytatywny, gdzie zmierzyły się ze sobą drużyna Klubu Wybitnych 
Reprezentantów oraz Reprezentacja Artystów Polskich. Całe wydarzenie zostało objęte 
patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, 
jak też miasta Ostróda. Zebrane podczas imprezy fundusze zostały przekazane dzieciom 
z Ukrainy. Zostały zorganizowane aukcje koszulek przekazanych przez naszych wybitnych 
reprezentantów, m.in. Jerzego Dudka, Łukasza Piszczka, a także koszulki z autografami 
mistrzów Polski – Lecha Poznań oraz zdobywców Pucharu Polski – Rakowa Częstochowa. 
Do wylicytowania były również trykoty z autografami naszej pierwszej reprezentacji oraz 
z autografami członków KWR – Władysława Żmudy i  Lesława Ćmikiewicza. Tym razem 
pozyskane na aukcji środki w kwocie 2600,50 zł zostały przekazane na rzecz fundacji 
Wioski Dziecięce SOS, której podopiecznymi są również dzieci z Ukrainy. W zespole Klubu 
Wybitnego Reprezentanta wystąpili m.in.: Dariusz Dziekanowski, Tomasz Kłos, Marek Dziuba, 
Marcin Wasilewski, Jarosław Bako, Marek Jóźwiak, Jacek Bednarz, Dariusz Dźwigała, Tomasz 
Jarzębowski,  a na ławce trenerskiej zasiadł Andrzej Strejlau.

14 czerwca 2022 roku odbyło się kolejne posiedzenie Klubu Wybitnego Reprezentanta. Przed-
miotem obrad było podsumowanie majowego meczu charytatywnego, omówienie bieżącej 
działalności, nakreślenie planów działań na kolejne miesiące oraz przede wszystkim dyskusja 
na temat dołączenia do klubu Kazimierza Kmiecika, byłego uczestnika IO w  Monachium 1972, 
w Montrealu 1976 oraz MŚ w RFN 1974. 

Niezwykle smutnym akcentem, który miał miejsce w opisywanym okresie sprawozdawczym, 
był pogrzeb Janusza Kupcewicza, byłego reprezentanta Polski i zawodnika m.in. Arki Gdynia, 
Lecha Poznań, AS Saint-Etienne, AE Larisa, Lechii Gdańsk i Adanasporu Kulubu. Odszedł od 
nas również legendarny fotograf sportowy Włodzimierz Sierakowski. W  uroczystościach 
pogrzebowych wzięła udział delegacja członków KWR. 
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Imię  
i nazwisko

L.p. Mecze 
w pierwszej reprezentacji

1. | Robert Lewandowski 132
2. | Jakub Błaszczykowski 108
3. Michał Żewłakow 102
4. Grzegorz Lato 100
5. Kazimierz Deyna (zmarł 01.09.1989 r.)   97
6. Jacek Krzynówek

Jacek Bąk
| Kamil Glik

96

9. Władysław Żmuda
| Grzegorz Krychowiak 91

11. | Kamil Grosicki  86
12. Antoni Szymanowski 82
13. Zbigniew Boniek 80
14. Włodzimierz Lubański 75
15. Tomasz Wałdoch 74
16. Maciej Żurawski 72
17. Piotr Świerczewski  70
18. Tomasz Kłos 

Roman Kosecki 69
20. Mariusz Lewandowski

| Łukasz Piszczek 66
22. Dariusz Dudka  65
23. Dariusz Dziekanowski

Jan Tomaszewski 63
25. Robert Gadocha 

Tomasz Hajto
Roman Wójcicki

62

28. Henryk Kasperczak 
Andrzej Szarmach 61

30. Jerzy Dudek 
Włodzimierz Smolarek (zmarł 7.03.2012 r.)

Marcin Wasilewski
Jacek Zieliński

60

34. Lucjan Brychczy 
Stanisław Oślizło 58

36. Lesław Ćmikiewicz
Jan Urban  57

38. Jerzy Gorgoń 
Waldemar Matysik 55

40. Marek Dziuba 
Paweł Janas 53

42. Andrzej Buncol  51
43. Zygmunt Anczok  48
44. Ernest Pohl (zmarł 12.09.1995 r.) 

Zygfryd Szołtysik 46
46. Gerard Cieślik (zmarł 3.11.2013 r.)  45
47. Józef Młynarczyk 42
48. Stefan Majewski  40
49. Roman Korynt (zmarł 15.07.2018 r.)  34

 r.  

| N Aktywni gracze
stan na: 31.08.2022
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Skład:
w  Wojciech Bochnak – Przewodniczący

w  Tomasz Kulczycki – Wiceprzewodniczący

w  Jacek Adamski – Wiceprzewodniczący

w  Marcin Orzeszek – Sekretarz

w  Stefan Grodzki – Członek

w  Robert Gromysz – Członek

w  Bartosz Guss – Członek

w  Marcin Jaroszewski – Członek

w  Andrzej Kacperek – Członek

w  Maciej Kolon – Członek

w  Justyna Marciniak – Członek

w  Jerzy Nagawiecki – Członek

w  Hubert Siejewicz – Członek

w  Andrzej Trzeciakowski – Członek

w  Stanisław Tomczyszyn – Członek

w  Paweł Żukowski – Członek

w  Sebastian Baca – Członek

Komisja działa w składzie 17-osobowym, zatwierdzonym przez Zarząd Polskiego Związku Piłki 
Nożnej uchwałą nr IV/119 z 15 listopada  2021 roku w sprawie powołania Przewodniczącego 
i składu Komisji  PZPN ds. Współpracy  z Samorządem Terytorialnym.

W okresie sprawozdawczym Komisja ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym wyzna-
czyła strategie działania, cele oraz zadania, jakie będą podejmowane w najbliższym czasie. 

Głównymi tematami podjętymi podczas formalnych prac komisji były:

f   zmiany w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
w taki sposób, aby co najmniej 30% funduszu alkoholowego, 
które są dochodami gmin, przeznaczane były na finansowanie 
sportu dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie alkoholizmowi;

f   wystąpienie do Ministerstwa Sportu i Turystyki z propozycją budowy 
w każdym mieście powiatowym boiska ze sztuczną murawą, tak 
aby szkolenie dzieci i młodzieży mogło odbywać się całorocznie. Ze 
względu na warunki pogodowe, poza dużymi ośrodkami miejskimi 
i sportowymi, nie ma możliwości prowadzenia całorocznego szkolenia 
dzieci i młodzieży. Zaproponowano, żeby finansowanie tego projektu 
odbywało się na zasadzie 33% przez trzy strony: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, urzędy marszałkowskie i samorządy gminne;

f   temat zatrudniania animatorów na Orlikach zaproponowano, żeby 
większy wpływ na zatrudnianie animatorów miały Wojewódzkie 
Związki Piłki Nożnej.

Komisja ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym nie ograniczała swojej działalności 
wyłącznie do formalnych spotkań podczas posiedzeń. Członkowie komisji byli w stałym kon-
takcie telefonicznym oraz e-mailowym, a także spotykali się w sposób bezpośredni przy okazji 
wydarzeń oraz eventów (m.in. podczas oficjalnego otwarcia pełnowymiarowego sztucznego 
boiska „Słoneczna Arena” w Ząbkowicach Śląskich 6 sierpnia 2022 r.).

Komisja realizuje w sposób ciągły wyznaczoną na pierwszym posiedzeniu strategię oraz na 
bieżąco poddaje dyskusji wnioski zgłaszane przez poszczególnych Członków Komisji.

Sprawozdanie Komisji ds. Współpracy 
z Samorządem Terytorialnym
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Skład:
w  Zdzisław Czyrka – Przewodniczący

w Grzegorz Jaworski – Wiceprzewodniczący

w Waldemar Trochimiuk – Sekretarz

w Jarosław Bryś – Członek

w Artur Jankowski – Członek

w Tomasz Salski – Członek

w Wojciech Sokołowski – Członek

Komisja Rewizyjna PZPN ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu 18.08.2021 r.

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 10 posiedzeń, w czasie których podjęła 21 uchwał, 
w tym uchwałę nr 17/2022 z 20.05.2022r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej PZPN z badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Piłki Nożnej za rok 
2021 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 
finansowego sporządzonego za 2021 rok”. 

Komisja Rewizyjna PZPN rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZPN zatwier-
dzenie tego dokumentu.

Na podstawie przyjętego uchwałą nr 6/2021 Komisji Rewizyjnej PZPN z 15 listopada 2021 
roku, „Planu kontroli Komisji Rewizyjnej PZPN w latach 2021/2022”, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej wydał zarządzenia powołujące zespoły do przeprowadzenia kontroli:

1.    Zarządzenie nr 1/2021 z 18.11.2021 r. w zakresie:

f   działalności Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots);

f   problematyki zagospodarowania nieruchomości w Wilanowie 
i zabezpieczenia aktualnych potrzeb lokalowych PZPN;

f   prawidłowości realizacji pakietu pomocowego dla polskiej piłki.

2.    zarządzenie nr 2/2022 z 14.04.2022 r. w zakresie badania „Sprawozdania 
finansowego Polskiego Związku Piłki Nożnej za rok 2021 oraz sprawozdania 
niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 
finansowego sporządzonego za 2021 rok”.

3.    zarządzenie nr 3/2022 z 14.04.2022 r. w zakresie działalności Komisji  
ds. Piłkarstwa Kobiecego oraz Departamentu Piłkarstwa Kobiecego PZPN.

4.    zarządzenie nr 4/2022 z 17.05.2022 r. w zakresie działalności Departamentu 
Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury.

Sprawozdanie  
Komisji Rewizyjnej
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Komisja Rewizyjna PZPN przyjęła stosowne uchwały w sprawie protokołów z kontroli okre-
ślonych w zarządzeniach. Wnioski i zalecenia wypracowane w czasie kontroli przekazane 
zostały osobom odpowiedzialnym za kontrolowane działalności w PZPN.
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Wspomnienie zmarłych

w Marian Kustoń  (24.10.1931 – 01.11.2021)

w Ryszard Grzegorczyk  (20.09.1939 – 05.11.2021)

w Hubert Skupnik  (27.08.1940 – 08.11.2021)

w Jarosław Pacoń  (08.01.1972 – 13.11.2021)

w Marcin Pater  (27.06.1975 – 15.11.2021)

w Zenon Trzonkowski  (19.09.1957 – 17.11.2021)

w Zbigniew Marczyk  (20.06.1958 – 28.11.2021)

w Erwin Wilczek  (20.11.1940 – 30.11.2021)

w Artur Kupiec  (26.01.1972 – 06.12.2021)

w Grzegorz Więzik  (21.07.1963 – 26.12.2021)

w Wojciech Niemiec  (21.10.1956 – 28.12.2021)

w Marian Machowski  (01.10.1932 – 05.01.2022)

w Janusz Slatinschek  (30.06.1974 – 13.01.2022)

w Marek Czerniawski  (23.01.1959 – 16.01.2022)

w Stefan Żywotko  (09.01.1920 – 10.02.2022)

w Marian Kowalski  (13.12.1957 – 11.02.2022)

w Jan Gomola  (05.08.1941 – 24.02.2022)

w Wiesław Łucyszyn  (22.10.1939 – 13.03.2022)

w Piotr Drzewiecki  (29.04.1950 – 17.03.2022)

w Dariusz Piechota  (13.10.1974 – 18.03.2022)

w Jan Pieszko  (05.02.1942 – 20.03.2022)

w Andrzej Wiśniewski  (13.01.1956 – 03.04.2022)

w Andrzej Zygmunt  (13.11.1945 – 04.04.2022)

w Jerzy Kopa  (02.01.1943 – 26.06.2022)

w Stanisław Płoskoń  (27.05.1939 – 01.07.2022)

w Janusz Kupcewicz  (09.12.1955 – 04.07.2022)

w Krzysztof Smulski  (09.04.1953 – 15.07.2022)

w Jan Boguszewski  (24.07.1939 – 22.07.2022)

w Norbert Gwosdek  (24.10.1939 – 23.07.2022)

w Ryszard Piskor  (13.01.1940 – 01.08.2022)

w Tadeusz Kotlarczyk  (10.09.1945 – 05.08.2022)

w Witold Kompa  (21.03.1958 – 06.08.2022)

w Marian Mikulski  (26.02.1935 – 01.09.2022)

W każdym roku polska piłka nożna traci osoby znaczące dla 
nas bardzo wiele. Wszyscy pamiętamy o tych, którzy odeszli. 
Wspominamy ich z zadumą i nostalgią.

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

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

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

RZECZNIK DYSCYPLINARNY
Adam Gilarski 
 
+48 (22) 55 12 284 
rzecznikdys@pzpn.pl
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DZIAŁ WSPARCIA

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

PIŁKARSKI SĄD POLUBOWNY

e-mail: psp@pzpn.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  
Anna Kwiecień

daneosobowe@pzpn.pl
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Łódzki Związek Piłki Nożnej
90-408 Łódź, ul. Próchnika 5
tel. (042) 639 78 05
(042) 639 78 70
e-mail: lodzki@zpn.pl
strona internetowa: www.lzpn.org

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

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

Opolski Związek Piłki Nożnej
45-064 Opole, ul. Damrota 6
tel. (77) 454 37 34
fax (77) 441 84 81
e-mail: sekretariat@opolskizpn.pl
strona internetowa: www.pilkaopolska.pl

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

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

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

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

Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres 19.08.2021 – 31.08.2022186 Łączy nas piłka



Podkarpacki Związek Piłki Nożnej
35-206 Rzeszów, Al. Gen. Okulickiego 18
tel. (17) 853 43 25
e-mail: podkarpacki@zpn.pl
strona internetowa: www.podkarpackizpn.pl

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

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

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

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

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

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
60-622 Poznań, ul. Warmińska 1
tel. 600 437 114 
e-mail: sekretariat@wielkopolskizpn.pl
strona internetowa: www.wielkopolskizpn.pl

Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej
70-360 Szczecin, ul. Pocztowa 30/12
tel. (91) 484 47 25
e-mail: biuro@zzpn.pl
strona internetowa: www.zzpn.pl
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Redakcja: Paweł Drażba, Jacek Janczewski, Emil Kopański; Studio graficzne: Iwona Polok, Michał Kołodziej, Kamil Namysło; 
Skład graficzny: Piotr Przychodzeń; Foto: Archiwum PZPN, Łukasz Grochala, Cyfrasport, Paula Duda, 400mm.pl, East News.

Druk: Copy General.
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Polski Związek Piłki Nożnej
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7

02-366 Warszawa

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

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


