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Uchwała nr  I/1 z dnia  16 stycznia  2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 16.01.2013 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 16.01.2013., stanowiący załącznik 
do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/2   z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 50 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Komisji Dyscyplinarnej PZPN w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ PZPN 
 

I. Zasady ogólne 



 
§ 1 

Komisja Dyscyplinarna (dalej Komisja) Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej PZPN), jest 
jurysdykcyjnym organem dyscyplinarnym PZPN, powołanym do sprawowania orzecznictwa 
dyscyplinarnego w stosunku do członków władz (organów) PZPN, zawodników, trenerów, 
instruktorów, sędziów, członków sztabu medycznego, menedżerów d.s. piłkarzy, 
licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów, działaczy 
piłkarskich, klubów piłkarskich oraz innych podmiotów, podlegających jurysdykcji Komisji 
Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego 
Polskiego Związku Piłki Nożnej lub innych przepisów, obowiązujących w Polskim Związku Piłki 
Nożnej.  

§ 2 

1. Członkowie Komisji w orzekaniu są niezawiśli oraz samodzielni i orzekają na zasadzie 
swobodnej oceny dowodów. 

2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od rozpoznania sprawy, jeżeli istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do jego bezstronności.  

3. W przypadku, jeżeli Członek Komisji nie wyłączy się z rozpoznawania sprawy                   o 
wyłączeniu   Członka  Komisji rozstrzyga jednoosobowo Przewodniczący.  

4. W przypadku powzięcia wątpliwości co do bezstronności Przewodniczącego, winien on 
niezwłocznie poddać kwestię wyłączenia z rozpoznania sprawy pod rozstrzygnięcie 
pozostałych członków Komisji Dyscyplinarnej.  
 

§3 

Członkowie Komisji zobowiązani są zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z 

pełnieniem przez nich funkcji, w szczególności treść narady i głosowania. Nie dotyczy to sentencji 

rozstrzygnięcia, jego motywów i uzasadnienia. 

§4 

Członkowie Komisji wykonują swoje obowiązki osobiście. 

II. Kompetencje Komisji Dyscyplinarnej 
 

§ 5 

1. Komisja orzeka w sprawach  przewinień dyscyplinarnych, określonych w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZPN oraz w innych aktach  prawa związkowego PZPN. 

2. Właściwość rzeczową i funkcjonalną Komisji w zakresie sprawowania władztwa 
jurysdykcyjnego określa Statut PZPN oraz Regulamin Dyscyplinarny PZPN.  

 

§6 

Komisja opiniuje projekty przepisów prawa związkowego, dotyczących odpowiedzialności 

dyscyplinarnej oraz projekty rozwiązań ustrojowych w zakresie kompetencji  i organizacji 

organów jurysdykcyjnych PZPN. 

§7 

1.W razie stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego  poważnych  
uchybień w działalności podmiotu, pozostającego w strukturach PZPN           w zakresie 
przestrzegania prawa związkowego, etyki lub współzawodnictwa sportowego w polskiej piłce nożnej, 
w tym w razie stwierdzenia zagrożeń dotyczących zjawiska korupcji, ksenofobii, rasizmu, 
chuligaństwa, bezpieczeństwa imprez piłkarskich, Komisja zawiadamia o dostrzeżonych uchybieniach 



właściwy organ, w szczególności Rzecznika Dyscyplinarnego lub Rzecznika Ochrony Prawa 
Związkowego. 

2.Zarząd PZPN może powołać na wniosek Przewodniczącego Komisji spośród członków Komisji 
pełnomocnika do spraw współpracy z organami prokuratury i policji prowadzącymi postępowania 
w sprawach dotyczących korupcji i innych form oszustwa sportowego.  
 

§8 

Wszystkie  podmioty, pozostające w strukturach PZPN są obowiązane do udzielania pomocy 
Komisji w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego,                        
w szczególności obowiązane są w wyznaczonym terminie złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić 
posiadane dowody.  
 

III. Skład Komisji Dyscyplinarnej 

§ 9 

1. Komisja składa się z 7-12 członków, w tym Przewodniczącego, 2 (dwóch) 
Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.  

2. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz  pozostałych Członków 
Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZPN na wniosek Prezesa PZPN, przy czym powołanie 
Wiceprzewodniczących, Sekretarza i pozostałych Członków Komisji następuje po 
zapoznaniu się z rekomendacją Przewodniczącego Komisji.  
 

§ 10 

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, w szczególności ustala organizację pracy 
Komisji oraz podział zadań między poszczególnymi członkami Komisji. Zarządzenia 
Przewodniczącego, wydawane w czasie posiedzenia, w szczególności o charakterze 
porządkowym nie podlegają zaskarżeniu. 

2. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz, w tym przed organami władzy   
publicznej oraz mediami. 

3. Przewodniczący może upoważnić innego członka Komisji do                                                                                                              
reprezentowania Komisji na zewnątrz w określonych sprawach. 

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcje i zadania wykonuje jeden              
z Wiceprzewodniczących (według starszeństwa). Jeżeli Regulamin niniejszy używa 
określenia Przewodniczący Komisji, postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio 
do Wiceprzewodniczącego Komisji, zastępującego Przewodniczącego Komisji. 

 

IV. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej 

§ 11 

1.Komisja orzeka  na posiedzeniach. Posiedzenia są niejawne. 
2.Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji, udziela głosu stronom, wyznacza 
kolejność zadawania pytań oraz uchyla pytania, niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego, funkcje te   wykonuje jeden  z 
Wiceprzewodniczących (według starszeństwa).  
3.O ile Przewodniczący nie postanowi inaczej,  posiedzenia Komisji zwoływane są raz                 
w tygodniu. Posiedzenia Komisji odbywają się  w siedzibie PZPN lub  w innym miejscu 
wskazanym w zawiadomieniu. Przewodniczący ze względu na charakter, zawiłość lub wagę 
sprawy może zwołać posiedzenie w każdym czasie. 
4.Komisja zobowiązana jest odbyć posiedzenie w terminie wyznaczonym przez 
Przewodniczącego 
5.W sprawach pozaorzeczniczych, nie cierpiących zwłoki, Przewodniczący może podejmować 
decyzję jednoosobowo, informując na najbliższym posiedzeniu o jej treści Komisję, która musi 
zająć stanowisko w tej sprawie.  



6.Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia przekazuje się Członkom Komisji w sposób 
umożliwiający powzięcie informacji zawartej w zawiadomieniu, w szczególności przesyłką 
listowną lub faksem lub e-mail-em lub telefonicznie - co najmniej na 1 dzień przed terminem 
posiedzenia, podając w zawiadomieniu datę, godzinę, miejsce posiedzenia i porządek obrad.  
7.Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony, chyba, że sprzeciwi się temu 
Przewodniczący posiedzenia. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być rozpatrywane, 
chociaż nie były umieszczone w porządku obrad posiedzenia. 
8.Przewodniczący Komisji może określić liczbę Członków Komisji obecnych na posiedzeniu 
Komisji w wyznaczonym terminie, przy uwzględnieniu dyspozycji § 14 ust. 1 i 2. 
 

§ 12 

1.  Przewodniczący posiedzenia z uwagi na charakter rozpatrywanej sprawy lub z innej ważnej 

przyczyny może zarządzić sporządzenie protokołu, stenogramu lub nagrania audio i/lub 

wizualnego z posiedzenia Komisji lub części posiedzenia.  

2.  Protokolanta, o ile nie jest nim Sekretarz Komisji, wyznacza Przewodniczący posiedzenia, 

który wraz z protokolantem podpisuje protokół. 

§ 13 

W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z urzędu: członkowie Zarządu PZPN, Komisji 

Rewizyjnej, Sekretarz Generalny, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego 

posiedzenia.    

V. Orzeczenia 

§ 14 

1. Komisja orzeka w pełnym składzie osobowym lub w zespołach orzekających, składających 
się z 3 członków Komisji (dalej Zespół Orzekający) działających pod kierownictwem 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.  

2. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę w pełnym składzie osobowym 
wymagana jest obecność co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego.  

3. Dla ważności orzeczeń rozpoznawanych w Zespołach Orzekających wymagana jest 
obecność 3 członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

4. Do powołania lub odwołania  składu Zespołu Orzekającego lub jego poszczególnych 
członków uprawniony jest wyłącznie Przewodniczący.  

5. Zespoły Orzekające mogą być powoływane do rozpoznania wskazanej przez 
Przewodniczącego sprawy (zespoły ad hoc) lub do rozpoznawania określonych kategorii 
spraw (stałe zespoły orzekające).  

6. Posiedzenia Zespołów Orzekających zwołuje Przewodniczący lub ten                                    
z Wiceprzewodniczących, który przewodniczy temu zespołowi. 

7. Zespołom Orzekającym mogą być powierzone do rozpoznania sprawy, które z uwagi na 
okoliczności ujawnione w chwili wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub 
wyjaśniającego zagrożone są następującymi karami zasadniczymi: upomnienia, nagany, 
karą pieniężną, karą dyskwalifikacji na określoną ilość meczów, karą dyskwalifikacji 
czasowej. 

8. Zespołom Orzekającym nie mogą być przekazane do rozpoznania sprawy wszczęte na 
podstawie wniosku, złożonego przez Zarząd  PZPN  lub Rzecznika Dyscyplinarnego.  

9. W przypadku gdy w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Orzekający okaże się, 
że może nastąpić zmiana kwalifikacji prawnej czynu powodująca, że czyn zagrożony 
będzie karami surowszymi  niż określone w § 14 ust. 7, Zespół Orzekający przekazuje 
sprawę do dalszego rozpoznania pełnemu składowi Komisji.  W takim przypadku 
Przewodniczący może zarządzić powtórzenie czynności, przeprowadzonych przez Zespół 
Orzekający w toku dotychczasowego postępowania w całości lub części.  



10. Orzeczenia  Komisji (Zespołu Orzekającego) podejmowane są zwykłą większością głosów. 

Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego).  

11. Orzeczenia kończące sprawę Komisja (Zespół Orzekający) ogłasza  a następnie doręcza 

uczestnikom wraz z uzasadnieniem, sporządzonym w ciągu 14 dni od ogłoszenia,  

zawierającym pouczenie  o sposobie i terminie wniesienia  odwołania.   

12. Orzeczenia Komisji (Zespołów Orzekających) podpisywane są przez Przewodniczącego 

(Wiceprzewodniczącego) i Sekretarza Komisji.   

13.  Odwołania od orzeczeń Komisji (Zespołów Orzekających), składane są za jego 

pośrednictwem do Najwyższej Komisji Odwoławczej.  

14.  Odwołania  Komisja przekazuje Najwyższej Komisji Odwoławczej wraz z aktami sprawy. Do 

akt sprawy Komisja Dyscyplinarna może dołączyć wyrażone na piśmie stanowisko co do 

zasadności złożonego odwołania wraz z uzasadnieniem.  

15.   W przypadku wniesienia środka odwoławczego, reasumpcja nieprawomocnego orzeczenia 

Komisji może nastąpić wyłącznie kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych  

członków Komisji, obradujących w pełnym składzie osobowym                              w 

rozumieniu § 14 ust 2.  

16. Sentencje orzeczeń Komisji  mogą być publikowane w formie komunikatów                         

w środkach masowego przekazu. 

17. Pisma, opracowania oraz komunikaty wydawane przez Komisję podpisywane są przez 

Przewodniczącego albo upoważnionego przez niego członka Komisji, działającego łącznie 

z Sekretarzem Komisji. 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 15 

1. Komisja prowadzi akta wszystkich rozpoznawanych spraw. 

2. Sekretarz Komisji prowadzi ewidencję spraw dyscyplinarnych, w tym orzeczonych kar. 

§ 16 

Sekretarz Generalny PZPN wyznacza spośród pracowników Biura osobę, zwaną 

Administratorem, do bieżącej obsługi Komisji. 

Administrator odpowiedzialny jest m.in. za sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji, 

prowadzi dokumentację i akta Komisji oraz upoważniony jest do składania – z wyłączeniem 

orzeczeń Komisji – podpisów w zastępstwie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub 

Sekretarza Komisji. 

§ 17 

1. Za udział w pracach Komisji jej Członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość 
określa na wniosek Przewodniczącego Zarząd PZPN.  

2. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komisji. 
  

 
 



§ 18 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

§ 19 

Traci moc Regulamin Komisji Dyscyplinarnej PZPN przyjęty Uchwałą Zarządu nr VI/122 z dnia 27 

czerwca 2012 roku.  

§ 20 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                     Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/3 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia  Regulaminu działania Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8), w zw. z art. 45 § 10 i art. 45 §1 pkt 5) Statutu PZPN, przyjmuje 
się Regulamin działania Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, w następującym 
brzmieniu:   

 
Regulamin działania Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych 

 
Art. 1  Kompetencja Izby 
 
1. Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN, zwana dalej w skrócie „Izbą” jest organem 
jurysdykcyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej powołanym do orzekania w przedmiocie istnienia, 
ważności lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich (mających charakter umowy o pracę lub 
umowy cywilnoprawnej) oraz podejmowania innych decyzji w sprawie  zapewnienia stabilności 
kontraktowej zawodników będących stronami takiej umowy, a także w sprawach dotyczących 
mechanizmu solidarności.  
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą klubów będących członkami PZPN oraz 
zawodników podlegających jego jurysdykcji, bez względu na ich narodowość. 
 
Art. 2  Prawo właściwe                                                           
 
Dla realizacji swojej kompetencji jurysdykcyjnej Izba stosuje Statut i regulaminy Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, w szczególności przyjęte na podstawie Statutu i właściwych regulaminów 
Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. W sytuacji, gdy nie nastąpiła jeszcze implementacja 
tych ostatnich przepisów, Statut i regulaminy FIFA stosuje się w drodze analogii. Przy orzekaniu 
Izba uwzględnia również przepisy prawa powszechnego, w szczególności w zakresie prawa i 
postępowania cywilnego, w tym zabezpieczającego  oraz prawa pracy, istniejące w sferze piłki 
nożnej krajowe układy zbiorowe, a także odpowiednie regulacje sportowe, w tym wskazujące  na 
specyfikę sportu.  
 
Art. 3 Skład Izby 
 
1. Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych składa się z wybranych na okres kadencji władz 
Związku:  
    a) przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących, wybranych zgodnie przez przedstawicieli 
piłkarzy i klubów, o których mowa w pkt b) i c) z listy przynajmniej 8 osób, wskazanych przez 
Zarząd PZPN,   
    b) sześciu  przedstawicieli piłkarzy wybranych przez Zarząd PZPN na wniosek Polskiego 
Związku Piłkarzy, 



    c)  sześciu przedstawicieli klubów, wybranych przez Zarząd PZPN na wspólny wniosek Spółki 
Ekstraklasa S.A. oraz Piłkarskiej Ligi Polskiej.  
2. Członek Izby nie może być członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu 
jurysdykcyjnego PZPN. 
3. Zarząd PZPN może odwołać z ważnych powodów każdego członka Izby, o których  mowa w 
ust.1, w uzgodnieniu z podmiotami, o których mowa w pkt b) i c). 
4. W razie ustąpienia lub odwołania któregokolwiek  z członków Izby uzupełnienie jej składu 
następuje w drodze powołania nowego członka, przy uwzględnieniu zasad, o których mowa ust. 1 
pkt a) – c).  
5. Przewodniczącego, 3 wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków Izby powołuje i 
odwołuje Zarząd PZPN. 
6. Zmiany w składzie Izby mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie Uchwały Zarządu 
PZPN na wniosek Przewodniczącego Izby, z uwzględnieniem zasad wskazanych w ust. 1 pkt a)-
c). 
 
 Art. 4    Wymogi stawiane członkom Izby                                                        
 
1. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Izby muszą posiadać wykształcenie prawnicze.  
 
2. W skład Izby nie może wchodzić więcej niż jeden przedstawiciel tego samego klubu. 
  
3. Członkami Izby mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne. 
 
Art. 5   Dwuinstancyjne postępowanie przed Izbą 
 
1. W pierwszej instancji Izba orzeka w składzie trzyosobowym, z udziałem Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego Izby. W skład zespołu orzekającego – z wyłączeniem przewodniczącego 
– musi w każdym przypadku wchodzić równa liczba przedstawicieli piłkarzy i klubów.   
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Izby z uzasadnieniem strona niezadowolona z jej 
rozstrzygnięcia może złożyć odwołanie do  5 – osobowego zespołu orzekającego Izby, w którego 
skład wchodzić powinna równa liczba przedstawicieli piłkarzy i klubów oraz Przewodniczący lub 
Wiceprzewodniczący, którzy nie orzekali  
w I instancji.  
3. Z zastrzeżeniem art. 36 orzeczenie 5-osobowego zespołu orzekającego jest ostateczne w toku 
instancji i wykonalne.  
 
Art. 6  Badanie kompetencji Izby 
 
1. Izba bada z urzędu swoją kompetencję do rozpoznania sprawy z zastrzeżeniem ust.  3. 
2. W przypadku, gdy Izba stwierdzi swoją niewłaściwość do rozpoznania danej sprawy 
przekazuje ją niezwłocznie właściwemu organowi, informując o tym strony lub wnioskodawcę. 
3. Przed wyznaczeniem zespołu orzekającego o niewłaściwości Izby do rozpoznania danej 
sprawy decyduje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Izby. Na wydane zarządzenie o 
przekazaniu sprawy lub pozostawieniu sprawy bez rozpoznania, stronie, w terminie 7 dni od daty 
otrzymania zarządzenia, przysługuje ponowny wniosek, który podlega badaniu przez Izbę.  
 
Art. 7  Siedziba Izby – Działania Administratora Izby 
 
1. Posiedzenia i narady Izby, odbywają się, co do zasady, w siedzibie PZPN.  
 
2. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Izby Sekretarz Generalny PZPN lub jego 
zastępca wyznacza Administratora spośród pracowników Biura PZPN. W razie czasowej 
nieobecności Administratora jego czynności realizuje inna osoba z Biura Związku. Administrator 
odpowiedzialny jest między innymi za sporządzanie protokołów z posiedzeń Izby, prowadzi 
dokumentację i akta Izby, kontroluje zwrot kosztów podróży dla członków Izby, upoważniony jest 
do składania – z wyłączeniem orzeczeń Izby – podpisów w zastępstwie Przewodniczącego lub 



Wiceprzewodniczącego Izby oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego Izby. 
 
Art. 8    Język procedury   
 
Postępowanie przed Izbą odbywa się w języku polskim. 
 
Art. 9   Obowiązek zachowania tajemnicy  
 
1. Członkowie Izby zobowiązani są zachować w tajemnicy wszystkie fakty uzyskane podczas i w 
związku z pełnieniem swojej funkcji, w szczególności przy rozpatrywaniu konkretnych spraw. 
Zobowiązani są również powstrzymać się od ujawnienia przebiegu narady nad końcową decyzją.  
2. Przed przystąpieniem do wykonywania swoich funkcji członkowie Izby składają na piśmie 
oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy okoliczności wskazanych w ust.1, które deponowane są 
w Sekretariacie Izby.  
 
Art. 10  Wyłączenie członka Izby 
 
1. Jeżeli istnieją wątpliwości co do niezależności i bezstronności członka Izby powinien on 
niezwłocznie wyłączyć się z udziału w danej sprawie. W szczególności powinno to nastąpić: 
 a)  jeżeli dany członek jest zainteresowany w rozstrzygnięciu danej sprawy bezpośrednio 
lub pośrednio, osobiście lub jako organ osoby prawnej, 
 b) jeżeli stroną sporu jest klub, z którego pochodzi członek Izby  lub  gdy istnieje między 
nim a stroną lub jej przedstawicielem związek rodzinny ( małżeński, rodzicielski,  pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej),  stosunek zależności  lub zażyłej przyjaźni względnie stosunek 
emocjonalny pomiędzy członkiem Izby a jedną ze stron postępowania lub jej przedstawicielem.  
2. Członek Izby, który znajduje się w sytuacji, o której mowa w ust. 1, powinien powiadomić  o 
tym natychmiast Przewodniczącego Izby, wyłączając się z udziału w sprawie.   
3. Członek Izby może być wyłączony na wniosek strony w przypadku istnienia usprawiedliwionej 
wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności.  Strona zgłaszająca takie zastrzeżenie 
powinna zgłosić wniosek o wyłączenie w formie pisemnej do Przewodniczącego Izby w terminie 5 
dni od momentu powzięcia przedmiotowej wątpliwości, pod rygorem jego pominięcia. Wskazany 
wniosek powinien zawierać precyzyjne uzasadnienie faktów usprawiedliwiających wyłączenie 
członka Izby ze wskazaniem wiążących się z tym dowodów. 
 
Art. 11  Orzekanie o wyłączeniu członka Izby 
 
1. Jeśli członek Izby  kwestionuje zgłoszone w trybie art. 11 ust.3  żądanie wyłączenia w 
przedmiocie  wniosku orzeka 3 - osobowy zespół orzekający Izby, pod  nieobecność wskazanego 
członka.    
2. W przypadku uwzględnienia żądania wyłączenia członka Izby w trakcie trwania postępowania, 
czynności dokonane z jego udziałem  zostają anulowane.  
3. Decyzja w sprawie wyłączenia członka Izby lub odmowa wyłączenia może być zaskarżona do 
poszerzonego składu Izby, którego decyzje są ważne w przypadku udziału w posiedzeniu 
przynajmniej Przewodniczącego Izby lub jednego z Wiceprzewodniczących oraz 6 członków Izby, 
z wyłączeniem członków Izby, którzy uczestniczyli w wydaniu zaskarżonego rozstrzygnięcia.   
 
Art. 12  Strony postępowania 
 
Stronami w postępowaniu przed Izbą mogą być zawodnicy i zawodniczki uprawiający sport piłki 
nożnej w Polsce oraz kluby będące członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej.  
 
Art.13  Podstawowe zasady postępowania przed Izbą 
 
1. W postępowaniu przed Izbą strony mogą w nieskrępowany sposób korzystać  
z podstawowych praw procesowych,  opartych na zasadach  równego traktowania stron oraz 
prawa do obrony, w szczególności z prawa do składania wyjaśnień, przedstawiania środków 



dowodowych oraz  zapoznania się z istniejącą w sprawie dokumentacją, a także uzyskania 
pisemnej decyzji  wraz  z uzasadnieniem.  
2. Izba powinna dokładać starań, aby merytoryczne decyzje w sprawie zapadały  
w sposób umożliwiający uprawnienie zawodników do gry w danym sezonie piłkarskim. 
 
Art. 14 Reprezentacja stron   
 
1. Strony mogą być reprezentowane  przez profesjonalnych  przedstawicieli  (pełnomocników), 
których wybrali. Mogą nimi być adwokaci, radcowie  prawni lub osoby pozostające  w stałym 
stosunku zlecenia oraz  licencjonowani  menedżerowie d.s. zawodników.  Ponadto zawodnik 
może być  reprezentowany przez współmałżonka,  rodziców lub rodzeństwo, a za zgodą drugiej 
strony – także przez kapitana lub innego zawodnika drużyny, w której ostatnio występował,  zaś  
klub piłkarski przez upoważnionego pracownika klubu.  
2. Izba może wymagać od przedstawiciela strony okazania stosownego pełnomocnictwa. 
3. W przypadku, gdy stroną postępowania jest zawodnik cudzoziemiec Izba może dopuścić – na 
koszt strony – udział tłumacza, mogącego także brać udział w rozprawie.                                                                 
 
Art.  15     Forma postępowania        
 
1. Postępowanie przed Izbą odbywa się w formie ustnej i pisemnej, a za zgodą stron także przy 
wykorzystaniu Internetu i poczty elektronicznej.  
2. Korespondencja w danej sprawie jest przekazywana stronom za pośrednictwem faksu, poczty 
lub poczty kurierskiej. 
3. Korespondencja w sprawie może być także przekazywana za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, jeśli przyczyni się to do usprawnienia toku postępowania, na adres podany przez 
stronę lub na oficjalny adres mailowy klubu. 
 
Art. 16   Przesyłanie pism procesowych                                                                    
 
1. Pisma procesowe są wysyłane na adres wskazany przez strony.  Doręczenie jest również 
skutecznie jeśli dokonane jest na adres prawidłowo ustanowionego Pełnomocnika strony.  
2. W każdym przypadku w aktach sprawy powinien znajdować się dowód doręczenia pisma  oraz  
wezwania na rozprawę.  
 
Art. 17   Przestrzeganie terminów                                                                     
 
1. Strony podejmują czynności w terminach określonych w regulaminach lub oznaczonych przez 
Izbę. Termin uważa się za zachowany, jeśli pismo zostało złożone przed upływem jego 
ostatniego dnia w Kancelarii PZPN w godzinach jej urzędowania  lub w urzędzie pocztowym 
przed północą danego dnia.    
2. Ciężar przedstawienia dowodu zachowania terminu ciąży na nadawcy pisma.  
3. Terminy oznaczone przez Izbę nie powinny być krótsze niż trzy, a nie dłuższe niż dwadzieścia 
dni. W nagłym przypadku, uzasadnionym każdorazowo pisemnie przez Przewodniczącego Izby, 
terminy mogą być skrócone do 24 godzin.  
4. Jeśli niniejszy Regulamin nie określa konsekwencji nieprzestrzegania konkretnego terminu, są 
one określane przez Izbę.     
 
Art. 18  Obliczanie terminów                                                            
 
1. Terminy, które powinny być przestrzegane przez strony zaczynają się od dnia następnego od 
otrzymania pisma. Dni wolne od pracy i świąteczne według kalendarza obowiązującego w Polsce 
są włączone do biegu powyższych terminów.  
2. Każdy termin upływa danego dnia o północy. Jeśli ostatni dzień terminu upływa w dzień wolny 
od pracy lub świąteczny według kalendarza obowiązującego w Polsce termin jest zachowany, 
jeżeli dana czynność została dokonana dnia następnego.  
 
 



 
 
Art. 19  Przedłużenie i przywrócenie terminów 
 
1. Terminy oznaczone  jako bezwzględnie obowiązujące w niniejszym regulaminie nie mogą być 
przedłużane.  
2. Terminy pozostawione do oceny Izby przez  niniejszy  Regulamin mogą być przedłużone z 
ważnych powodów, jeżeli  umotywowany wniosek  został zgłoszony przed upływem terminu. 
Przedłużenie terminu może mieć miejsce tylko jeden raz.  
3. Jeśli strona lub jej pełnomocnik nie mogli zachować terminu z przyczyny niezależnej  od ich 
woli, termin ten może być przywrócony na uzasadniony wniosek złożony w terminie trzech dni od 
momentu ustania przeszkody.  
 
Art. 20 Pisemne oświadczenia                                                          
 
1. Strony redagują swoje pisemne oświadczenia  w języku polskim wskazując: 
a) nazwisko, imię, funkcję  oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub jego pełnomocnika, 
telefon kontaktowy i adres e-mail,  
b) zwięzłe przedstawienie okoliczności faktycznych sprawy,  
c)  ich wnioski (konkluzje),  
d)  uzasadnienie  prawne,  
e) wszystkie posiadane środki dowodowe ( dokumenty oryginalne, względnie dokumenty 
poświadczone za zgodność z oryginałem, mające związek ze sporem, nazwiska i adresy osób 
fizycznych oraz prawnych związanych z różnego tytułu ze sporem ) oraz postawione tezy 
dowodowe,  
2. Pisemne oświadczenia powinny być opatrzone datą, podpisane i złożone w dwóch 
egzemplarzach. Jednakże Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Izby – w sytuacji złożenia 
pisemnego oświadczenia w jednym egzemplarzu – może wykonać kserokopię ww. oświadczenia 
i przesłać je stronie przeciwnej w takiej formie, jeśli przyczyni się to do usprawnienia 
postępowania w sprawie.  
3. Fakt złożenia przez wnioskodawcę do Izby wniosku o rozpoznanie ( odwołania)   jest 
potwierdzany po jego zarejestrowaniu w stosownym rejestrze  pismem podpisanym przez 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Izby – w terminie 7 dni licząc od daty wpływu 
wniosku (odwołania) do Kancelarii PZPN. 
4. Pisemne oświadczenia  niekompletne, zredagowane w innym języku niż polski, nie podpisane 
lub podpisane przez nie upoważnionego pełnomocnika będą zwracane do ich nadawców. 
Przewodniczący Izby, Wiceprzewodniczący Izby lub przewodniczący zespołu orzekającego może 
wyznaczyć 7 - dniowy termin do uzupełnienia braku w złożonym piśmie lub  dokumentacji, pod 
rygorem nie rozpatrzenia złożonego wniosku.   
5. W razie stwierdzenia dopuszczalności rozpatrzenia wniosku, Przewodniczący lub 
Wiceprzewodniczący Izby przekazuje go stronie przeciwnej lub innym zainteresowanym osobom, 
zapraszając je  do zajęcia stanowiska w sprawie lub udzielenia innej odpowiedzi w zakreślonym 
terminie. W razie braku tego stanowiska lub nie otrzymania odpowiedzi we wskazanym terminie, 
decyzja co do złożonego wniosku zostanie podjęta na bazie dokumentów pozostających w 
dyspozycji zespołu orzekającego. Druga wymiana korespondencji jest możliwa tylko w 
przypadkach szczególnych, według oceny Izby.    
 
Art. 21  Rozprawa mająca na celu rozpoznanie sprawy i wydanie orzeczenia, sporządzenie 
protokołu                                                              
 
1. Izba może wezwać strony do stawienia się na rozprawie wyznaczonej w celu rozpoznania 
sprawy i wydania orzeczenia, o ile sprawa znajduje się w stanie nadającym się do 
rozstrzygnięcia.   
2. Jeśli rozprawa została już wyznaczona,  Przewodniczący Izby  zobowiązuje Administratora do 
sporządzenia protokołu, który zostanie podpisany przez przewodniczącego zespołu orzekającego 
oraz Administratora, a w wyjątkowych przypadkach także przez strony, świadków, tłumaczy lub 
ekspertów.  



 
 
Art. 22  Środki dowodowe 
 
1. Izba prowadzi postępowanie dowodowe przy wykorzystaniu następujących środków 
dowodowych: 
a) dowód z przesłuchania stron 
b) dowód z zeznań świadków 
c) dowód z opinii biegłego ( ekspertyza)  
d) przedstawianie dokumentów 
e) każdy inny środek uznany za właściwy dla udowodnienia danej okoliczności. 
2. Izba dokonuje swobodnej oceny dowodów. Członkowie Izby orzekają na podstawie własnego 
wewnętrznego przekonania. 
3. Ciężar dowodu faktu spoczywa na osobie, która wywodzi z niego skutki prawne. 
4. Izba może również dopuścić z urzędu  inne środki dowodowe, niż  zawnioskowane przez 
strony, które uważa za konieczne. 
5. W przypadkach, w których przeprowadzenie dowodów pociąga za sobą koszty świadków lub 
ekspertyz, obciążają one stronę wnoszącą o ich przeprowadzenie.  
6. Izba może z urzędu, lub na żądanie jednej ze stron odmówić przeprowadzenia dowodów, które 
nie wydają się  celowe dla wyjaśnienia sprawy, w szczególności takich, które nie pozostają w 
związku z podnoszonymi w sprawie faktami lub które niepotrzebnie opóźniają procedurę.  
7. W przypadku gdy strona przy pierwszej czynności procesowej uzna żądanie strony przeciwnej 
Izba może zaniechać prowadzenia dalszego postępowania dowodowego w tym zakresie.  
 
Art. 23  Obowiązek współpracy stron                                                         
 
1. Strony są zobowiązane współpracować aktywnie w ustalaniu faktów.  
2. W przypadku stwierdzenia rażącego niedbalstwa stron, a w szczególności w razie nie 
wykonania poleceń Izby, Przewodniczący Izby może, po uprzednim przekazaniu ostrzeżenia, 
nałożyć na stronę  grzywnę w maksymalnej wysokości do kwoty 10.000 złotych.      
3. W przypadku braku współpracy stron, Izba orzeka na podstawie posiadanego materiału 
procesowego.   
 
Art. 24  Obowiązek stawiennictwa na posiedzenie Izby  
 
1. Wszystkie osoby zobowiązane do stosowania postanowień statutu i regulaminów PZPN 
zobowiązane są do stawiennictwa na wezwanie Izby, niezależnie od tytułu wezwania.  
2. Z prawa odmowy stawiennictwa na wezwanie Izby mogą jedynie skorzystać: 
a) współmałżonek, rodzice, krewni lub powinowaci w linii prostej strony,  
b) osoby związane tajemnicą zawodową lub pełniące funkcje mające związek ze sprawą.  
 
Art. 25  Przesłuchanie świadków                                 
 
1. Przewodniczący zespołu orzekającego sprawdza, w pierwszej kolejności, tożsamość 
świadków. Następnie zwraca im uwagę na konsekwencje złożenia fałszywych zeznań. 
2. Zespół orzekający przeprowadza bezpośrednio dowód z zeznań świadków. Stwarza jednak 
stronom możliwość zadawania pytań precyzujących lub uzupełniających złożone zeznania, po 
stwierdzeniu dopuszczalności postawienia tych dodatkowych kwestii. 
 
Art. 26  Ekspertyza 
 
1. Jeśli stwierdzenie lub ocena faktów wymaga szczególnych wiadomości, Izba może zwrócić się 
do eksperta. Sporządza on pisemne sprawozdanie w terminie ustalonym przez Izbę. Może on 
być również wysłuchany w trakcie rozprawy.  
2. Izba może, z urzędu lub na żądanie strony:  
a) zażądać dodatkowych informacji od eksperta,   



b) zarządzić sporządzenie nowej opinii przez innego eksperta, jeśli pierwsza opinia jest 
niekompletna, niezrozumiała lub wewnętrznie sprzeczna.  
3. Przepisy dotyczące wyłączenia członka Izby stosuje się odpowiednio do wyłączenia eksperta. 
 
Art. 27   Przedstawienie dokumentów 
 
1. Każda strona lub osoba trzecia podlegająca statutowi i regulaminom PZPN może być 
zobowiązana przez Izbę do przedstawienia dokumentów znajdujących się w jej posiadaniu, które 
mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu.  
2. Strony mają prawo odmówić złożenia do akt sprawy określonych dokumentów z przyczyn, 
które uzasadniają obowiązek zachowania tajemnicy prawnie chronionej. Obiektywnie 
usprawiedliwiony brak możliwości przedstawienia dokumentu nie może być wykorzystywany 
przeciwko stronie, która nim dysponuje.  
3. Okoliczności wynikające z dokumentów, o których mowa w ust. 2 mogą stanowić przedmiot 
ustaleń w sprawie, o ile Izba miała możliwość poznania podstawowej jego treści oraz stworzono 
stronom możliwość wypowiedzenia się w tym przedmiocie.             
 
Art. 28  Zamknięcie postępowania dowodowego                                                    
 
Po wyczerpaniu procedury przedstawiania dowodów, Izba stwierdza zamknięcie postępowania 
dowodowego. Od tego momentu, żaden nowy fakt i środek dowodowy nie może być 
przedstawiony przez stronę.  
 
Art. 29  Przedstawienie  końcowych stanowisk stron  
 
Strona, która stawiła się na posiedzenie, może przedstawić swoje końcowe stanowisko w 
sprawie, a następnie przewodniczący zespołu orzekającego zamyka rozprawę.  
 
Art. 30  Narada i głosowanie                                                           
 
Izba podejmuje decyzję przy drzwiach zamkniętych zwykłą większością głosów. Przewodniczący 
zespołu orzekającego oraz jego członkowie dysponują jednym głosem. Wszystkie obecne osoby 
zobowiązane są oddać głos. W przypadku równości głosów przeważający jest głos 
przewodniczącego posiedzenia. Podjęcie decyzji może nastąpić w formie pisemnej.  
 
Art. 31 Forma i treść decyzji z uzasadnieniem                                                        
 
Izba wydaje decyzję w formie pisemnej, która zawiera:  
a) datę, w której została podjęta, 
b) nazwiska członków zespołu orzekającego, 
c) nazwiska lub firmy stron, 
d) żądania stron wraz z ich uzasadnieniem,  
e) rozstrzygnięcie, w tym dotyczące ewentualnego podziału kosztów, 
f) uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia, 
g) podpis przewodniczącego zespołu orzekającego,  
h) wskazanie środków prawnych pozostających do dyspozycji stron ( forma, nazwa organu 
odwoławczego, termin złożenia odwołania ).   
 
Art. 32   Powiadomienie o treści decyzji 
 
1. Po wydaniu decyzji, Izba przekazuje ją niezwłocznie w formie pisemnej – za pośrednictwem   
Kancelarii PZPN – stronom lub ich przedstawicielom.   
2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, stronom może być przekazana tylko treść sentencji. 
Przekazanie sentencji może nastąpić za pośrednictwem: faksu, poczty, poczty kurierskiej lub 
poczty elektronicznej. W takim przypadku motywy decyzji powinny być przekazane najpóźniej w 
terminie do 20 dni od dnia wydania decyzji. 



3. Przyjmuje się, że strony otrzymały decyzję w momencie, w którym dotarł do nich faks, poczta 
lub poczta kurierska. Doręczenie jest także skuteczne jeśli zostanie dokonane na adres 
pełnomocnika strony.  

 
Art. 33  Koszty postępowania przed Izbą                                                 
 
1. Postępowanie przed Izbą jest nieodpłatne. Strony nie są zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek 
kosztów postępowania, z wyjątkiem należności na rzecz biegłych, świadków i tłumaczy przez nie 
zawnioskowanych. 
2. Członkowie Izby otrzymują od PZPN zwrot kosztów podróży na posiedzenia na zasadach 
odrębnie ustalonych przez Zarząd PZPN. 
 
Art. 34   Publikacja  decyzji 
 
Decyzje mające ogólny walor dla sportu piłki nożnej mogą być, na podstawie decyzji Izby, 
publikowane przez PZPN, w formie określonej przez Izbę, po utajnieniu nazw zainteresowanych 
stron.   
 
Art. 35   Odwołanie   
 
W terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji  5 - osobowego zespołu orzekającego Izby  
z uzasadnieniem – wydanej w trybie art. 5 ust. 2 nin. Regulaminu - strona niezadowolona z jej 
rozstrzygnięcia może złożyć odwołanie do niezależnego i należycie powołanego sądu 
arbitrażowego. W przypadku braku takiego sądu w Polsce, spory będą rozstrzygane przez 
Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie, w Szwajcarii. 
 
Art. 36  Wykluczenie odpowiedzialności 
 
1. Członkowie Izby i jego Sekretariat nie ponoszą odpowiedzialności osobistej za swoje 
czynności lub zaniechania pozostające w związku z procedurą.  
2. Postanowienie  ust.1 nie ma zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa, skutkującego 
na niekorzyść strony, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem  
w drodze karnej lub dyscyplinarnej.  
 
Art. 37  Przyjęcie i wejście w życie regulaminu 
 
1.Traci moc Uchwała nr III/40 z dnia 4 marca 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie Regulaminu 
działania Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych.   
2.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

     

           Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

4 

Uchwała nr I/4  z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa ProfesjonalnegoPZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 66 § 1 pkt 2) 15 Statutu PZPN postanawia się, 
co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN 
w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN 
KOMISJI DS. ROZGRYWEK I PIŁKARSTWA PROFESJONALNEGO PZPN 

 

 



§1 

Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego, zwana dalej „Komisją" jest organem 

doradczym Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, powołanym do realizacji zadań w zakresie 

prowadzenia rozgrywek I i II ligi oraz Pucharu Polski, sprawowania nadzoru nad rozgrywkami 

prowadzonymi przez Związki Piłki Nożnej. Ponadto Komisja jest powołana do ustalania 

ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników zgodnie z właściwością określoną przepisami 

związkowymi.  

 

§2 

1. W skład Komisji wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz od 7 do 9 

członków w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania.  

2. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZPN.  

3. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz członków powołuje Zarząd PZPN na wniosek 

Przewodniczącego Komisji. Wojewódzkie Związki mogą zgłaszać na piśmie Prezesowi PZPN 

kandydatów do Komisji.  

4. Spośród wszystkich członków Komisji co najmniej 3 osoby muszą posiadać wykształcenie 

prawnicze.  

5. Członkowie Komisji mają obowiązek wykonywać powierzone działania z wymaganym 

profesjonalizmem i należytą starannością, zgodnie ze Statutem PZPN, innymi przepisami 

związkowymi oraz decyzjami organów statutowych. 

6. Członkowie Komisji mają obowiązek potwierdzić pisemnie – po ich powołaniu – zobowiązanie 

do przestrzegania Statutu PZPN, innych przepisów związkowych, niniejszego regulaminu oraz do 

wyłączenia się z rozpatrywania jakiejkolwiek ze spraw w przypadku możliwości wystąpienia 

konfliktu interesów.  

7. Członkowie Komisji mają obowiązek podania adresu poczty elektronicznej, na którą będzie 

kierowana do nich korespondencja dotycząca działalności Komisji.  

8. Przy wykonywaniu swoich funkcji członkowie Komisji winni zachować uczciwość, bezstronność 

oraz lojalność wobec Związku, informując Przewodniczącego Komisji o wystąpieniu konfliktu 

interesów. Nie mogą równocześnie podejmować działań sprzecznych z normami etycznymi, co 

obejmuje w szczególności obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek działań niesportowych, 

a także zagrażających integralności PZPN lub rozgrywek piłkarskich, względnie narażających na 

szwank dobre imię piłki nożnej.  

9. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie Uchwały Zarządu 

PZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji.  

10. Zarząd PZPN może dokooptować dodatkowych członków ( bez prawa głosu) do Komisji, 

jeżeli jest to konieczne. 

11. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN.  

12. Odwołanie osób , o których mowa w ust. 1 następuje w szczególności w razie śmierci, 

pisemnej rezygnacji, a nadto:  

a) w przypadku dopuszczenia się niegodnego czynu bądź poważnego zaniedbania obowiązków,  

b) nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach bez usprawiedliwienia, 

c) w razie uzasadnionego cofnięcia rekomendacji przez członka PZPN, 

d) na uzasadniony wniosek danego Związku wojewódzkiego np. jeżeli dany członek nie może być 

uznany za przedstawiciela swojego Związku , ponieważ nie zajmuje już stanowiska lub opuścił to 

stanowisko.  

 

§3 

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub z powodu konfliktu 

interesów –Wiceprzewodniczący bądź każdorazowo wyznaczony członek Komisji.  

2. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:  



a) przygotowanie przedstawienie do zatwierdzenia planu posiedzeń Komisji, Prezydium Komisji i 

Zespołów,  

b) przewodniczenie posiedzeniom Komisji i Prezydium Komisji,  

c) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzeń, 

d) niezwłoczne informowanie członków Komisji o sprawach nie cierpiących zwłoki,  

e) wnioskowanie do Zarządu PZPN o powołanie w razie konieczności grupy roboczej do realizacji 

konkretnych zadań w trybie art. 66 § 2 Statutu PZPN, 

f) reprezentowanie Komisji w stosunku do innych organów statutowych i podmiotów 

zewnętrznych, 

g) wydawanie komunikatów dotyczących działalności Komisji. 

 

§4 

1. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu we wcześniej ustalonych 

terminach. 

2. Co do zasady, sprawy prowadzone przez Komisję rozpatrywane są na posiedzeniach Komisji, 

które są jawne dla stron. W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć także członkowie 

organów władzy PZPN oraz zaproszeni goście.  

3. W okresach pomiędzy posiedzeniami Komisji organem powołanym do rozpatrywania spraw 

bieżących oraz podejmowania decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki jest Prezydium Komisji 

w skład którego wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz wyznaczony przez 

Przewodniczącego członek.  

4. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący.  

5. W posiedzeniach Prezydium Komisji musi brać udział co najmniej 1 prawnik.  

6. W przypadku braku jednomyślności przy podejmowaniu decyzji przez Prezydium, 

Przewodniczący kieruje je do rozpatrzenia na posiedzenie Komisji.  

7. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący lub upoważniony jednorazowo członek Komisji.  

8. W razie konieczności, Przewodniczący jest upoważniony do zwołania nadzwyczajnego 

posiedzenia Komisji.  

9. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić głosowanie w drodze 

ustalenia telefonicznego, korespondencyjnego lub z wykorzystaniem technicznych środków 

łączności, w tym pocztą elektroniczną. Aby takie głosowanie było ważne jednakowe stanowisko 

musi zająć co najmniej połowa ogólnej liczby członków Komisji. Wymaga się złożenia podpisu 

pod decyzją, która zapadła drogą obiegową, na najbliższym posiedzeniu Komisji. 

  

§5 

Do kompetencji Komisji należy:  

1. w zakresie rozrywek l i II ligi oraz Pucharu Polski szczebla centralnego:  

a. uprawnienie zawodnika w przypadkach skierowanych przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN,  

b. weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich w przypadkach skierowanych 

przez Departament Rozrywek Krajowych PZPN,  

c. podejmowanie decyzji, w tym rozpatrywanie odwołań i protestów, w sprawach określonych 

przepisami związkowymi,  

d. opiniowanie opracowanych przez Departament Rozgrywek Krajowych  PZPN regulaminów l i II 

ligi oraz regulaminu rozgrywek Pucharu Polski.  

2. w zakresie nadzoru nad rozgrywkami prowadzonymi przez związki piłki nożnej:  

a. opracowanie i opiniowanie systemu rozgrywek,  

b. współpraca ze związkami piłki nożnej w zakresie organizacji rozgrywek,  



c. podejmowanie decyzji, w tym rozpatrywanie odwołań i protestów, w sprawach określonych 

przepisami związkowymi, 

3. w zakresie spraw organizacyjno -regulaminowych:  

a. udział, wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi PZPN w opracowaniu systemów 

rozgrywek piłkarskich wszystkich szczebli, przepisów dotyczących organizacji rozgrywek, 

przepisów dotyczących statusu piłkarza oraz zmiany barw klubowych,  

b. opiniowanie projektów innych przepisów związkowych, także kontekście regulacji FIFA i UEFA, 

c. opiniowanie zagadnień związanych ze statusem zawodników występujących w polskich 

klubach piłkarskich.4. Ustalanie ekwiwalentów za wyszkolenie zawodników.  

 

§6 

1. W ramach Komisji działają Zespoły:  

a) Zespół ds. Statusu Piłkarzy,  

b) Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu.  

 

§7 

1. Zespół ds. Statusu Piłkarzy zwany dalej Zespołem jest komórką organizacyjną Komisji 

powołaną do opiniowania zagadnień związanych z funkcjonowaniem piłkarstwa profesjonalnego.   

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący powołany przez Zarząd PZPN.  

3. W skład Zespołu wchodzi od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd 

PZPN. 

4. Stanowisko Zespołu jest ważne tylko i wyłącznie gdy obecna jest ponad połowa członków z 

prawem głosu.  

5. Stanowiska, o których mowa w pkt. 4 wymagają  zwykłej większości głosów obecnych 

członków z prawem głosu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego 

posiedzenia.  

6. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu 

większości.  

7. Kierujący pracami Przewodniczący Zespołu może zwołać posiedzenia w zależności od potrzeb 

w składzie niezbędnym do wypracowania stanowiska.  

8. Do prac Zespołu oprócz jego członków mogą być zapraszane inne osoby w charakterze 

konsultantów lub ekspertów.  

9. Przewodniczący Komisji lub wskazany przez niego członek ma prawo uczestnictwa w pracach 

Zespołu z prawem głosu.  

10. Wszystkie stanowiska Zespołu są przekazywane do wiadomości, a w razie konieczności do 

akceptacji Komisji.  

 

§8 

1. Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu zwany dalej Zespołem jest komórka organizacyjną Komisji 

powołana do ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w sytuacjach określonych 

przepisami związkowymi.  

2. Zespół działa na podstawie Uchwały nr III/39 z 14 lipca 2006r. Zarządu PZPN oraz Uchwały 

VIII/121 z 16 czerwca 2011 Zarządu PZPN.  

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący powołany przez Zarząd PZPN.  

4. W skład Zespołu wchodzi od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd 

PZPN.  

5. Decyzja Zespołu jest ważna tylko i wyłącznie gdy obecna jest ponad połowa członków z 

prawem głosu.  

6. Decyzje, o których mowa w pkt. 5 wymagają. zwykłej większości głosów obecnych członków z 

prawem głosu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.  



7. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu 

większości.  

8. Kierujący pracami Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia w zależności od potrzeb w 

składzie niezbędnym do podjęcia decyzji.  

9. Przewodniczący Komisji lub wskazany przez niego członek ma prawo uczestnictwa w pracach 

Zespołu z prawem głosu.  

10. Wszystkie decyzje Zespołu za wyszkolenie zawodników są przekazywane do wiadomości, a 

w razie konieczności do akceptacji Komisji.  

 

§9 

1. W postępowaniu przed Komisją pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny 

(zawodowy pełnomocnik). Ponadto, pełnomocnikiem zawodnika może być menadżer, członek 

najbliższej rodziny, a zawodnika niepełnoletniego rodzice lub przedstawiciele ustawowi. 

Pełnomocnikiem klubu może być także umocowany przez zarząd pracownik.  

2. Dowód umocowania do reprezentowania strony winien być przedstawiony przy pierwszej 

czynności podejmowanej w sprawie.  

 

§10 

1. Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek, zawierający: określenie stron, 

sprecyzowanie żądania, uzasadnienie, wszelkie dowody na jego poparcie oraz dowód doręczenia 

odpisu wniosku wraz z załącznikami stronie przeciwnej. Zawodowy pełnomocnik zobowiązany 

jest również do podania podstawy prawnej składanego wniosku.  

2. Komisja może odrzucić bez merytorycznego rozpoznania wniosek, który nie spełnia warunków 

określonych w ustępie 1. Jeśli wniosek nie jest składany przez zawodowego pełnomocnika, 

Przewodniczący, przed przystąpieniem do rozpoznawania wniosku, wzywa stronę do usunięcia 

jego braków, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.  

3. W przypadku, gdy wniosek dotyczy sporu pomiędzy dwoma lub więcej stronami, strona 

przeciwna zobowiązana jest do złożenia do Komisji, w terminie 7 dni od otrzymania odpisu 

wniosku, pisemnej odpowiedzi, zawierającej stanowisko w przedmiocie złożonego wniosku, wraz 

z wszelkimi dowodami na jego poparcie.  

4. Po otrzymaniu przez Komisję wniosku oraz (w przypadku sprawy spornej), odpowiedzi strony 

przeciwnej, Komisja kieruje sprawę do rozpatrzenia na posiedzenie. Przy braku odpowiedzi 

strony przeciwnej na wniosek, Komisja może rozpoznać sprawę bez przeprowadzania 

postępowania dowodowego, przyjmując twierdzenia strony wnioskującej za prawdziwe, o ile nie 

budzą uzasadnionych wątpliwości.  

5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu prawidłowo powiadomionej strony, nie 

wstrzymuje rozpoznania sprawy.  

6. W przypadku, jeśli Komisja uzna, że sprawa wymaga złożenia przez strony dodatkowych 

wyjaśnień lub środków dowodowych, albo uzna nieobecność strony za usprawiedliwioną, 

przewodniczący posiedzenia odracza rozpoznanie sprawy oraz wyznacza termin następnego 

posiedzenia.  

7. Komisja ma prawo interpretacji przepisów PZPN w sprawach przez siebie rozpatrywanych. 

Komisja nie dokonuje interpretacji w sprawach indywidualnych będących przedmiotem 

rozpoznania przez inne organy PZPN.  

 

§11 

1. Strony mają prawo i obowiązek odpowiadania na pytania oraz składania wyjaśnień i wniosków, 

co do twierdzeń strony przeciwnej.  



2. Komisja może pominąć środki dowodowe powoływane przez strony, które nie zostały złożone 

w sposób określony w § 10 ust. 3, lub nie zostały złożone w terminie zakreślonym przez Komisję , 

lub powoływane są jedynie dla zwłoki.  

3. Nie budzące uzasadnionych wątpliwości twierdzenia, co do których strona przeciwna nie 

ustosunkowała się, Komisja uznaje za przyznane.  

 

§12 

1. Sprawy prowadzone przez Komisję rozstrzygane są w drodze decyzji, które są wydawane po 

dostatecznym wyjaśnieniu sprawy. Komisja orzeka na podstawie dowodów i twierdzeń złożonych 

przez strony, a w uzasadnionych przypadkach może również powoływać dowody z własnej 

inicjatywy.  

2. Decyzje wydawane są w oparciu o przepisy PZPN. W przypadkach nieregulowanych 

przepisami, lub w przypadku, gdy jedna ze stron w sposób rażący nadużywa swego prawa, 

Komisja może, jeśli wymagają tego okoliczności i nie jest to sprzeczne z bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami PZPN, podjąć decyzję na zasadzie słuszności, kierując się dobrem 

polskiej piłki oraz zasadami sportowej rywalizacji.  

3. Decyzje Komisji są ważne tylko i wyłącznie gdy obecna jest ponad połowa członków z prawem 

głosu.  

4. Decyzje, o których mowa w pkt. 3 wymagają. zwykłej większości głosów obecnych członków z 

prawem głosu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 

5. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu 

większości. 

 

§13 

1. Decyzje Komisji ogłaszane są na posiedzeniu do wiadomości stron, w miarę możliwości 

niezwłocznie po rozpatrzeniu sprawy. Stronę występującą bez zawodowego pełnomocnika, 

Komisja poucza również o środkach odwoławczych.  

2. Komisja ma prawo odroczyć ogłoszenie decyzji. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje 

ogłoszenia decyzji.  

3. Komisja sporządza pisemne uzasadnienie decyzji. Decyzje są podpisywane przez 

Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Komisji oraz Sekretarza 

Generalnego PZPN. Decyzja wraz z uzasadnieniem jest doręczana stronom.  

 

§14 

Zasady określone w § 9 –13 mają zastosowanie także w postępowaniu prowadzonym przez 

Zespół ds. Ustalania ekwiwalentu oraz Zespół ds Statusu Piłkarzy.  

 

§15 

1. Do Komisji Sekretarz Generalny wyznacza administratora spośród administracji PZPN. Może 

on również wyznaczyć zastępcę administratora, który zastąpi administratora w razie 

nieobecności.  

2. Do zadań Administratora należy:  

a) przygotowanie i organizacja posiedzenia Komisji przy współdziałaniu z Przewodniczącym;  

b) wysyłanie zaproszeń na posiedzenia w imieniu Przewodniczącego;  

c) przygotowanie i wysyłanie dokumentów na posiedzenia (w tym ostateczną agendę), które, z 

reguły, muszą być wysłane do uczestników siedem dni przed posiedzeniem;  

d) sporządzanie listy działań i wysyłanie jej do uczestników, z reguły, w ciągu siedmiu dni 

roboczych od posiedzenia;  

e) uaktualnianie danych członków, w tym adresów poczty elektronicznej; 

f) nadzór płatności diet dla członków Komisji przez administrację PZPN.  



3. Administrator jest osobą kontaktową dla członków Komisji.  

 

§ 16 

1. Przewodniczący, w porozumieniu z  Administratorem, przygotowuje projekt programu 

posiedzenia komisji  

2. Program posiedzenia komisji zawiera następujące punkty:  

a) otwarcie posiedzenia,  

b) sprawdzenie listy obecności, 

c) sprawozdanie z działań podjętych po ostatnim posiedzeniu,  

d) realizacja tematów ujętych w porządku dziennym posiedzenia,  

e) inne sprawy,  

f) ustalenie terminu następnego posiedzenia.  

3. Członkowie Komisji mogą zgłosić propozycje punktów programu Administratorowi. Powinny 

one być złożone na piśmie, zawierać uzasadnienie oraz, o ile to możliwe, załączniki.  

4. Co do zasady program nie powinien być zmieniany w trakcie posiedzenia. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zmodyfikować program, jeżeli dana sprawa 

jest uznana za pilną. 

§ 17 

1. Po każdym posiedzeniu Komisji, Administrator sporządza protokół. 

2. Protokół winien zawierać:  

a) Datę, miejsce i czas posiedzenia,  

b) Wskazanie uczestników oraz nieobecnych,  

c) Przyjęty porządek obrad, 

d) Opis podjętych decyzji lub uzgodnionych działań, 

e) Dokładny opis działań, które należy podjąć wraz z osobami/organami odpowiedzialnymi za ich 

wykonanie oraz wskazanie terminu ich realizacji,  

f) Datę, czas i miejsce następnego posiedzenia, 

g) Podpisy Przewodniczącego bądź osoby prowadzącej posiedzenie.  

3. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Komisji. 

 

§18 

Komisja współpracuje, jeżeli to konieczne, z innymi organami statutowymi Związku.  

 

§19 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

 

§20 

Tracą moc: Regulamin Wydziału Gier PZPN z dnia 7 stycznia 2009 roku (z późn. zm.), 

Regulamin Wydziału Piłkarstwa Profesjonalnego z dnia 6 października 2009 roku oraz Regulamin  

Komisji ds. Ustalania Ekwiwalentu za Wyszkolenie Zawodników z 23 stycznia 2009 roku.  

 

§21 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.  

 

        Prezes PZPN  Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/5   z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Bezpieczeństwa  

na Obiektach Piłkarskich PZPN  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 66 § 1 pkt 5) i § 15 Statutu PZPN postanawia się, 
co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN 
w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH PZPN 

 
§ 1 

 
Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN zwana dalej  „Komisją” jest 
organem doradczym Zarządu PZPN oraz Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa 
i Infrastruktury PZPN, zwanego dalej „Departamentem”, w zakresie zintegrowanego systemu 
bezpieczeństwa meczów piłki nożnej, dialogu ze środowiskiem kibiców oraz utrzymania porządku 
i zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji, przemocy i chuligaństwa. 
 

§ 2 
 
1. W skład Komisji wchodzi:  

A. Przewodniczący 
B. Wiceprzewodniczący 
C. Sekretarz  
D.  oraz nie więcej niż 9 członków reprezentujących zarówno środowisko piłki nożnej jak 

i podmioty zewnętrzne uczestniczące w systemie bezpieczeństwa meczów piłki nożnej. 
2. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. 
3. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza  oraz pozostałych Członków Komisji powołuje i odwołuje 

Zarząd PZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji. 
4. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Komisji stanowią Prezydium Komisji. 
5. Przewodniczący ma prawo zapraszać inne osoby do udziału w posiedzeniach Komisji 

w charakterze gościa. 
6. W posiedzeniach  Komisji uczestniczy Dyrektor Departamentu i/lub wskazany przez niego 

pracownik Departamentu. 
7. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie Uchwały Zarządu 

na wniosek Przewodniczącego. 
8. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje 

społecznie, nie pobierając w zamian jakiegokolwiek wynagrodzenia czy gratyfikacji 
finansowej. 

9. Odwołanie osób, o których mowa w  ust. 1 następuje w szczególności w razie śmierci, 
pisemnej rezygnacji, a nadto: 
A. w przypadku dopuszczenia się niegodnego czynu lub poważnego zaniedbania 

stwierdzonego decyzją  właściwego organu  dyscyplinarnego PZPN, 
B. nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji bez usprawiedliwienia. 

10. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN. 
 

§ 3 
 
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. W razie jego nieobecności pracami kieruje 

Wiceprzewodniczący, bądź wyznaczony Członek Komisji upoważniony każdorazowo przez 
Przewodniczącego. 

2. Posiedzenie Komisji odbywa się raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach 
Przewodniczący Komisji może wystąpić do Prezesa PZPN lub Wiceprezesa PZPN 



ds. Organizacyjno-Finansowych lub Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego 
o zorganizowanie dodatkowego posiedzenia. 

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie PZPN, w Warszawie.  
4. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku 

ich równości decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia. Do ważności Uchwały 
wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków. 

5. Posiedzenia Komisji są protokołowane, a sporządzony protokół z posiedzenia jest podpisany 
przez jej Przewodniczącego lub osobę prowadzącą dane posiedzenie. 

6. Przewodniczący Komisji w zależności od potrzeb może powoływać zespoły tematyczne oraz 
niezależnych ekspertów do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem na obiektach 
piłkarskich. 

7. W okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji organem powołanym do rozpatrywania spraw 
bieżących jest Prezydium Komisji w skład którego wchodzą: Przewodniczący, 
Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Komisji. 

8. Posiedzenia Prezydium Komisji odbywają się w zależności od potrzeb i zwoływane są przez 
Przewodniczącego Komisji. 

9. W posiedzeniach Prezydium Komisji uczestniczą Dyrektor Departamentu oraz inne osoby 
zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.  

 
§ 4 

 
Komisja jako organ doradczy, a także wspierający  merytorycznie  i  wykonawczo działania 
Departamentu: 
1. pełni funkcję „Grupy Eksperckiej PZPN” w zakresie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, 
2. wskazuje kierunki poprawy systemu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej na podstawie 

oceny bieżącej sytuacji, 
3. doradza Zarządowi PZPN i Departamentowi w przedmiotowym zakresie,  
4. w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Departamentu wskazani członkowie Komisji  

uczestniczą w  spotkaniach, warsztatach, czy konferencjach, 
5. współuczestniczy w  procesie tworzenia przepisów, instrukcji, wytycznych PZPN w zakresie 

bezpieczeństwa meczów piłki nożnej, 
6. wspiera merytorycznie i wykonawczo Departament w obszarze realizacji jego działań, 
7. wspiera merytorycznie wdrażanie programów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa 

obiektów piłkarskich,  
8. podejmuje działania na rzecz bliskiej współpracy wszystkich podmiotów uczestniczących 

w systemie bezpieczeństwa meczów piłki nożnej, 
9. podejmuje działania i inicjatywy służące stworzeniu przyjaznej i bezpiecznej atmosfery na 

obiektach piłkarskich. 
§ 5 

 
Obsługą administracyjną i logistyczną Komisji, w tym organizacją jej posiedzeń  zajmuje się 
Departament. Do jego obowiązków należy:  

A. Powiadamianie  Członków Komisji o terminach i agendach posiedzeń, 
B. Prowadzenie dokumentacji Komisji,  
C. Przechowywanie danych osobowych Członków Komisji,  
D. Funkcjonowanie jako punkt kontaktowy dla Komisji,  
E. Rozliczanie kosztów Członków Komisji związanych z ich działalnością w Komisji, 
F. Prowadzenie  bieżącej  korespondencji Komisji.  

 
§ 6 

 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§ 7 
 
Traci moc Regulamin Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN wprowadzony 
Uchwałą nr VI/128 z dnia 27.06.2012 Zarządu PZPN. 



 
§ 8 

 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały. 
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Uchwała nr I/6   z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Mediów i Marketingu PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 66 § 15 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Komisji Mediów i Marketingu PZPN w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN 
KOMISJI MEDIÓW I MARKETINGU PZPN 

 
§1 

 
Komisja ds. Mediów i Marketingu zwana dalej „Komisją” jest organem powołanym do wspierania i 
doradzania Zarządowi PZPN w zarządzaniu wszelkimi sprawami związanymi z kontaktami z 
mediami, działaniach marketingowych PZPN oraz realizacji wszelkich zadań wydawniczych 
PZPN.  
 

§ 2 
 
1. Komisja składa się z następujących członków z prawem głosu:  
a) przewodniczącego,  
b) wiceprzewodniczącego,  
c) sekretarza,  
d) członków w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Komisji.  
2. Zarząd PZPN może dokooptować do Komisji dodatkowych członków (bez prawa głosu), jeżeli 
jest to konieczne.  
 

§ 3 
 
1. Przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, członkowie Komisji i inne osoby są  
powoływani i odwoływani przez Zarząd PZPN.  
2. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie Uchwały  
Zarządu na wniosek Przewodniczącego Komisji.  
3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN.  
4. Jeżeli miejsce w Komisji zwalnia się wskutek rezygnacji lub śmierci członka, Zarząd PZPN 
może powołać nowego członka na okres pozostały do zakończenia kadencji.  
5. Odwołanie osób, o których mowa w ust. 1, następuje również w szczególności w  
przypadku:  
a) dopuszczenia się niegodnego czynu lub poważnego zaniedbania obowiązków,  
b) uzasadnionego cofnięcia rekomendacji przez członka PZPN.  
 

§ 4 
 
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie konieczności — pod jego nieobecność lub 
z powodu konfliktu interesów - Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.  
2. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji w szczególności należy:  
a) przygotowywanie posiedzeń komisji wspólnie z Sekretarzem i administratorem (program, 
zaproszenia itp. ),  
b) przewodniczenie posiedzeniom Komisji,  
c) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzenia,  



d) przedstawianie do zatwierdzenia planu pracy Komisji,  
e) niezwłoczne informowanie członków Komisji o sprawach nie cierpiących zwłoki,  
f) wnioskowanie do Zarządu PZPN o powołanie, w razie konieczności, grupy roboczej do 
realizacji konkretnego zadania w trybie art. 66 § 2 Statutu PZPN,  
g) reprezentowanie Komisji w stosunku do innych organów statutowych, jak i wobec osób 
trzecich (w tym mediów).  
3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście.  
 

§ 5 
 
Komisja ds. mediów i marketingu PZPN:  
a) doradza odnośnie ustalania wymogów organizacyjnych pracy przedstawicieli mediów na 
imprezach organizowanych przez PZPN, współpracy z mediami relacjonującymi imprezy PZPN 
oraz działań public relations;  
b) opiniuje kandydaturę na stanowisko rzecznika prasowego PZPN;  
c) monitoruje metody przygotowywania i wydawania akredytacji przedstawicielom mediów na 
imprezach PZPN;  
d) wspiera współpracę z międzynarodowymi organizacjami w sektorze mediów;  
e) śledzi zmiany zachodzące w sektorze mediów i przedstawia propozycje działań w obliczu 
nowych wyzwań;  
f) zajmuje się wszystkimi sprawami mediów dotyczącymi PZPN i piłki nożnej;  
g) dyskutuje nad ogólną strategią marketingową dla wszystkich rozgrywek PZPN oraz 
reprezentacji Polski, przekazując wnioski do wiadomości Zarządu PZPN;  
h) doradza w sprawach dotyczących stosunków pomiędzy PZPN oraz różnymi partnerami z 
branży marketingowej oraz mediów;  
i) promuje wymianę doświadczeń pomiędzy federacjami krajowymi, wojewódzkimi związkami piłki 
nożnej oraz/lub klubami w sprawach związanych z mediami oraz marketingiem;  
j) monitoruje rozwój oraz ewolucję branży medialnej;  
k) omawia tematy, którymi zajmują się inne komisje i które również dotyczą działalności 
marketingowej i medialnej PZPN.  
 

§ 6 
 
Komisja współpracuje z innymi organami statutowymi Związku.  
 

§ 7 
 
1. Do Komisji Sekretarz Generalny wyznacza administratora spośród pracowników Biura PZPN. 
Może on również wyznaczyć zastępcę administratora, który zastąpi administratora w razie 
nieobecności.  
2. Administrator:  
a) wraz z przewodniczącym oraz sekretarzem przygotowuje oraz organizuje posiedzenia komisji;  
b) wysyła zaproszenia na posiedzenia w imieniu przewodniczącego;  
c) przygotowuje oraz wysyła dokumenty na posiedzenia (w tym ostateczną agendę),  
d) sporządza protokół i wysyła go do uczestników,  
e) uaktualnia dane członków;  
f) jest osobą kontaktową dla członków komisji;  
g) przygotowuje dokumenty do realizacji należnych płatności dla członków komisji przez 
Departament Finansowy PZPN.  
 

§ 8 
 
1. Przewodniczący, w porozumieniu z sekretarzem i administratorem, przygotowuje projekt 
programu posiedzenia Komisji.  
2. Program posiedzenia musi zawierać następujące punkty:  
a) przywitanie przez przewodniczącego;  
b) odczytanie listy obecności;  



c) raport z wyników działań podjętych po ostatnim posiedzeniu;  
d) tematy posiedzenia;  
e) inne sprawy;  
f) następne posiedzenie.  
3. Projekt programu musi być wysłany do członków Komisji wraz z zaproszeniem  
4. Członkowie mogą zgłosić propozycje punktów programu administratorowi. Muszą one być 
złożone na piśmie, zawierać uzasadnienie oraz, jeżeli to możliwe, załącznik).  
5. Administrator musi przesłać ostateczny program, zaakceptowany przez przewodniczącego, 
wraz z załącznikami, członkom oraz zaproszonym osobom trzecim.  
 

§ 9 
 
1. Po każdym posiedzeniu Komisji, administrator sporządza protokół.  
2. Protokół zawiera:  
a) datę, miejsce i czas posiedzenia;  
b) uczestników oraz nieobecnych;  
c) ostateczny program;  
d) uwagi uczestników zgłoszone do umieszczenia;  
e) opis podjętych decyzji lub uzgodnionych działań;  
f) dokładny opis działań, które należy podjąć wraz z osobami/organami odpowiedzialnymi za 
wykonanie tych działań oraz ostatecznym terminem ich wykonania;  
g) datę, miejsce i czas następnego posiedzenia;  
h) datę i miejsce sporządzenia protokołu, wraz z imieniem i nazwiskiem administratora.  
3. Protokół musi być zaakceptowany przez przewodniczącego posiedzenia.  
 

§ 10 
 
1. Członkom komisji PZPN nie wolno ujawniać informacji uzyskanych w trakcie ich działalności w 
PZPN.  Są oni zobowiązani traktować te informacje jako ściśle poufne przed, w trakcie oraz po 
okresie sprawowania przez nich funkcji.  
2. Wszystkie dokumenty analizowane przez Komisję przeznaczone są do użytku wewnętrznego, 
jeżeli nie są oznaczone jako poufne. Dokument z klauzulą poufne nie może być w żadnym 
przypadku przekazywany komukolwiek.  
3. Poufne dokumenty związane z działalnością Komisji muszą być przechowywane z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności.  
 

§ 11 
 
1. Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania z  
wymaganym profesjonalizmem i należytą starannością, zgodnie ze Statutem PZPN, innymi 
przepisami związkowymi oraz decyzjami organów statutowych.  
2. Osoby, o których mowa w ust.1, potwierdzają pisemnie - po ich powołaniu — zobowiązanie do 
przestrzegania Statutu, innych przepisów związkowych oraz nin. Regulaminu.  
 

§ 12 
 
1. Przy wykonywaniu swoich funkcji osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować  
uczciwość, bezstronność oraz lojalność wobec Związku, informując przewodniczącego  
Komisji o wystąpieniu konfliktu interesów.  
2. Osoby, o którym mowa w ust. 1 nie mogą równocześnie podejmować działań sprzecznych z 
normami etycznymi, co obejmuje w szczególności obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek 
działań niesportowych, a także zagrażających integralności PZPN lub rozgrywek piłkarskich 
względnie narażających na szwank dobre imię piłki nożnej.  
 

§ 13 
 
1. Stanowiska Komisji (uchwały, decyzje lub opinie) są ważne tylko i wyłącznie, gdy obecna jest 



ponad połowa członków z prawem głosu.  
2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1, wymagają zwykłej większości głosów obecnych  
członków z prawem głosu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos  
przewodniczącego obrad.  
3. Głosy nieważne, nieoddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu 
większości.  
 

§ 14 
 
1. Uczestnicy posiedzenia ustalają podczas posiedzenia czy komunikat dla mediów jest 
potrzebny oraz, w przypadku decyzji pozytywnej, jego treść. Oprócz komunikatu dla mediów, 
uczestnicy posiedzenia zobowiązują się nie udzielać komentarzy dla stron trzecich (w tym 
mediów).  
2. Administrator sporządza komunikat dla mediów, który musi być zaakceptowany przez 
przewodniczącego.  
3. Komunikat dla mediów stanowi część protokołu.  
 

§ 15 
 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  
 

§ 16 
 

Traci moc Regulamin Komisji Mediów i Marketingu  PZPN przyjęty Uchwałą Zarządu nr VI/136 z 

dnia 27 czerwca 2012 roku.  

§ 17 
 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia. 

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

7 
 

Uchwała nr I/7   z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Kolegium Sędziów PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 67 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Kolegium Sędziów PZPN w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN 

§ 1 

Kolegium Sędziów (zwane dalej KS PZPN) jest organem doradczym  Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, kierującym działalnością sędziów piłkarskich zorganizowanych w Kolegiach Sędziów 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. KS PZPN działa zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

§ 2 

Pracami KS PZPN kieruje Zarząd, który składa się z Przewodniczącego powoływanego przez 

Zarząd PZPN oraz do 6 Członków powoływanych na wniosek Przewodniczącego KS.  

 

 



§ 3 

KS PZPN realizuje swoje zadania poprzez: 

1. Dokonywanie obsady sędziów na zawodach piłki nożnej i obserwatorów do prowadzenia 
egzaminów praktycznych na meczach Ekstraklasy, I ligi, II ligi, Pucharu Polski, Pucharu 
Ekstraklasy i innych organizowanych przez PZPN. 

2. Wytyczanie głównych kierunków szkolenia i doskonalenia arbitrów oraz systematycznego 
naboru kadr sędziowskich. 

3. Sprawowanie wszechstronnego nadzoru nad sędziami w przestrzeganiu Statutu PZPN, 
postanowień i Regulaminów oraz Przepisów gry w piłkę nożną. 

4. Dbanie o należyty poziom etyczno-moralny wśród sędziów i obserwatorów. 
5. Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów, obserwatorów i instruktorów 

szkolenia. 
6. Systematyczną współpracę z Komisjami PZPN, Zarządami Kolegiów Sędziów 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i innymi organizacjami sportowymi oraz środkami 
masowego przekazu. 

7. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami sędziowskimi. 
8. Inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia 

poziomu zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej. 
9. Prowadzenie, we współpracy z innymi organami PZPN, archiwum wideo z meczów 

szczebla centralnego. 
§ 4 

1. Zarząd KS PZPN zobowiązany jest do organizowania Konferencji Przewodniczących 
Kolegiów Sędziów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, w miarę potrzeb, nie mniej 
jednak niż dwa razy w roku. 

2. Konferencja stanowi organ doradczy Zarządu KS PZPN między innymi w sprawach 
ustalania wysokości składek Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego (KFP) oraz 
świadczeń dla rodzin zmarłych sędziów. 
 

§ 5 

1. Członkowie Zarządu KS PZPN na polecenie Przewodniczącego KS mogą być 
delegowani na dodatkowe obserwacje. 

2. Zarząd KS PZPN składa Zarządowi PZPN sprawozdanie ze swojej działalności według 
potrzeb. 
 

§ 6 

Do kompetencji Zarządu KS PZPN należy: 

1. Wytyczanie głównych kierunków działalności sędziowskiej w zakresie szkolenia, 
egzaminów praktycznych (obserwacji), opracowanie centralnego programu szkolenia 
sędziów i obserwatorów. 

2. Wydawanie Przepisów Gry w Piłkę Nożną oraz wdrażanie jednolitej ich interpretacji w 
oparciu o postanowienia IFAB, FIFA, UEFA oraz  PZPN. 

3. Nadzór nad przestrzeganiem przez sędziów Statutu PZPN, Regulaminów i postanowień 
oraz Uchwał Zarządu PZPN. 

4. Organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych i seminariów dla  sędziów, 
obserwatorów i instruktorów sędziowskich.  

5. Zwrócenie szczególnej uwagi na postępy utalentowanych młodych sędziów, 
stanowiących bezpośrednie zaplecze sędziów szczebla centralnego i rokujących nadzieje 
na prowadzenie zawodów na najwyższym poziomie. 

6. Utrzymywanie wojewódzkich parytetów dotyczących kandydatów na sędziów w 
rozgrywkach II ligi, spełniających kryteria szkoleniowe. W wyższych klasach 
rozgrywkowych jedynym kryterium doboru sędziów jest ich wartość merytoryczna, 
ustalana na podstawie kryteriów szkoleniowych. 



 

7. Podejmowanie działalności wychowawczej i kształtowanie postaw etyczno-moralnych w 
środowisku sędziowskim, ze szczególnym uwzględnieniem działań zapobiegającym 
zjawiskom patologicznym. 

8. Przedkładanie Zarządowi PZPN list kandydatów na sędziów oraz obserwatorów FIFA i 
UEFA. 

9. Występowanie z wnioskami o nadanie tytułów Sędziego Honorowego i Zasłużonego. 
10. Informowanie Zarządu PZPN o składach list nominowanych sędziów Ekstraklasy, I i II ligi, 

sędziów asystentów i obserwatorów szczebla centralnego, a także sędzin Ekstraligi, I ligi 
oraz sędzin asystentek i kandydatek na sędziny I ligi. 
 

§ 7 

Działalność organizacji sędziowskiej w uzgodnieniu z władzami PZPN może być sponsorowana.  

§ 8 

Zarząd Kolegium Sędziów PZPN powołuje Centralną Komisję Szkoleniową KS PZPN oraz inne 

komisje i zespoły robocze, jakie uzna za niezbędne dla swojej działalności. 

§ 9 

Posiedzenia Zarządu KS PZPN odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem i są 

protokołowane. 

§ 10 

1. Decyzje Zarządu KS PZPN podejmowane są w formie Uchwał. 
2. Dla ważności Uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu KS 

PZPN, w tym Przewodniczącego. 
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby rozstrzyga 

głos Przewodniczącego. 
4. Do reasumpcji Uchwały potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych członków 

Zarządu KS PZPN. 
5. Zarząd KS PZPN może podejmować Uchwały także w drodze elektronicznej. 

Przewodniczący wysyła e-mailem projekt Uchwały do członków Zarządu, którzy tą samą 
drogą przesyłają swą akceptację. Do podjęcia Uchwały w tym trybie potrzebny jest udział 
w głosowaniu 2/3 głosów członków Zarządu. 

6. Uchwały Zarządu Kolegium Sędziów dotyczące nadawania uprawnień do prowadzenia 
zawodów szczebla centralnego, wyników przeprowadzanych egzaminów teoretycznych i 
sprawnościowych publikowane są w Komunikatach Zarządu KS PZPN na stronie 
internetowej Związku po każdym sezonie. 
 

§ 11 

Zasady nadawania uprawnień sędziom zostały przyjęte Uchwałą Zarządu PZPN nr VI/155 z 27 

czerwca 2012 roku,  a zasady nadawania uprawnień obserwatorom  - Uchwałą nr  VI/156 z 27 

czerwca 2012 roku.  

§ 12 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Kolegium Sędziów PZPN oraz 

Zarządowi PZPN. 

 



§ 13 

Traci moc Uchwała Zarządu PZPN nr IX/148 z 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Kolegium Sędziów PZPN. 

§ 14 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/8 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Klubu Seniora    

Na podstawie art. 68 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

Zatwierdza się Regulamin Klubu Seniora Polskiego Związku Piłki Nożnej w następującym 

brzmieniu: 

REGULAMIN KLUBU SENIORA 

Rozdział I.  Członkowie Klubu 

1. Członkiem Klubu Seniora PZPN może zostać po ukończeniu 60 roku życia każdy działacz 

władz centralnych PZPN, jego wydziałów, komisji i innych jednostek organizacyjnych Związku. 

Do przyjęcia w poczet Klubu wymagana jest rekomendacja przynajmniej jednego z jego 

członków. Nie dotyczy to Członków Honorowych PZPN, wyrażających wolę przynależności do 

Klubu. 

2. Do praw członka Klubu Seniora należy: 

 Uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu oraz okresowych posiedzeniach koleżeńskich 
jego członków,  

 Udział w Walnych Zgromadzeniach PZPN, spotkaniach jubileuszowych, noworocznych i 
imprezach sportowych organizowanych przez PZPN. 
 

3. Rekomendacja, o której mowa w ust. 1 zdanie 2 może być także udzielona wyjątkowo, gdy 

dana osoba nie może z obiektywnych przyczyn działać w Klubie Seniora Wojewódzkiego 

Związku Piłki Nożnej miejsca swojego zamieszkania.  

Rozdział II.  Zakres Działania Klubu 

Do podstawowych celów działalności Klubu Seniora należy:  

1. Integracja działaczy Związku dla wykorzystania ich doświadczeń w realizacji celów i zadań 

PZPN. 

2. Propagowanie osiągnięć polskiego piłkarstwa i kultywowanie jego najlepszych tradycji, w 

szczególności w zakresie przywiązania do barw narodowych i klubowych, przestrzegania zasad 

fair play oraz wzorowych postaw etycznych. 

3. Prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich z zaproszonymi przedstawicielami 

władz Związku oraz innymi osobami działającymi w obrębie sportu. 



4. Formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków do władz Związku,  w szczególności 

dotyczących dokumentów o węzłowym znaczeniu dla rozwoju piłkarstwa w Polsce. 

5. Wspieranie inicjatyw władz PZPN w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych, 

głównie przez udział w pracach funkcjonujących komisji. 

6. Organizowanie - przy współudziale Biura PZPN - cyklicznych spotkań Członków Honorowych 

PZPN i innych członków Klubu. 

7. Współpraca z Klubami Seniorów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.   

8. Występowanie do władz PZPN z wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych, wyróżnień 

i odznak związkowych oraz tytułów członka honorowego PZPN. 

9. Nadawanie godnej oprawy znaczącym jubileuszom, obchodzonych przez członków Klubu 

Seniora. 

10. Udzielanie - za pośrednictwem Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej - w ramach 

przewidzianych w preliminarzu budżetowym Związku  środków pomocy finansowej dla członków 

Klubu lub ich współmałżonków, w razie zaistnienia trudnej sytuacji losowej,  

11. Realizacja innych form wsparcia członków Klubu, w tym odwiedzanie w ciężkich sytuacjach 

losowych oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach pożegnalnych. 

12. Prowadzenie ewidencji Członków Honorowych PZPN, reprezentowanie ich wobec władz 

Związku, jak również prowadzenie innej dokumentacji, dot. działalności Klubu. 

13. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością Rady Funduszu Pomocy 

Koleżeńskiej. 

14. Prowadzenie innych spraw zleconych przez władze Związku.    

Rozdział III.  Władze Klubu Seniora i sprawy organizacyjne 

1. Władzami Klubu Seniora są: 

• Przewodniczący Klubu 

• Wiceprzewodniczący 

• Sekretarz 

2. Przewodniczącego Klubu Seniora wybierają jego członkowie na okres 4 lat, w głosowaniu 

tajnym lub jawnym, zgodnie z przyjętymi przez zebranych ustaleniami w dniu głosowania. 

Wiceprzewodniczącego i sekretarza wybierają członkowie Klubu na wniosek przewodniczącego. 

3. Przewodniczący reprezentuje Klub wobec władz Związku i zgodnie z długoletnią tradycją 

uczestniczy jako gość zaproszony w posiedzeniach Zarządu PZPN. Wchodzi także w skład 

powoływanych komitetów jubileuszowych i bierze udział w obradach Komisji ds. Odznaczeń i 

Zasobów Archiwalnych. 

4. Zebrania Klubu odbywają się co do zasady raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż sześć razy 

w roku, zgodnie z ustalonym terminarzem i akceptowaną tematyką spotkań. Nieusprawiedliwiona 

nieobecność Członka Klubu na trzech kolejnych posiedzeniach Klubu powoduje utratę w nim 

członkostwa.   



5. Zebrania Klubu prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. 

6. Klub Seniora korzysta w swej działalności w zakresie ustalonym z Sekretarzem Generalnym 

PZPN z pomocy Biura PZPN, w szczególności z wydzielonego pomieszczenia w lokalu Związku, 

urządzeń technicznych oraz materiałów biurowych.   

7. Świadczenia finansowe na działalność Klubu Seniora przewidziane są w zatwierdzonym 

rocznym preliminarzu PZPN. 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Klubu Seniora został opracowany w oparciu o Statut PZPN i uchwalony przez 

Zebranie Klubu w dniu 11 stycznia 2013 roku. Wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez 

Zarząd PZPN. 

2. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uzgodnienia władz Klubu z Zarządem PZPN. 

3. Traci moc uchwała nr II/77 z 23 stycznia 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie Regulaminu 

Klubu Seniora PZPN.  

                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek   
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Uchwała nr I/9 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 68 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:   

Przyjmuje się Regulamin Klubu Wybitnego Reprezentanta w następującym brzmieniu:  

Regulamin Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN 

§1 

Klub Wybitnego Reprezentanta, zwany dalej „Klubem", jest jednostką organizacyjną PZPN 

grupującą najwybitniejszych piłkarzy Polski - reprezentantów kraju. 

§2 

Klub poprzez uhonorowanie najwybitniejszych piłkarzy Polski daje wyraz uznania dla talentu, 

cech charakteru oraz sportowych dokonań zawodników, jak również jest wyrazem podziękowania 

za wkład w rozwój polskiego piłkarstwa. 

§3 

Celem Klubu jest w szczególności: 

1. Wykorzystanie autorytetu Członków Klubu Wybitnego Reprezentanta dla promowania 

polskiego piłkarstwa, szczególnie reprezentacji narodowej; 

2. Podniesienie rangi reprezentowania Polski na arenach międzynarodowych poprzez 

uczestniczenie   Członków   Klubu: 

a. w   meczach   reprezentacji Polski, rozgrywanych na terenie kraju, a także  

w towarzyszących tym meczom imprezach, konferencjach, spotkaniach itp., 

b. w ekipie reprezentacyjnej na mecze wyjazdowe reprezentacji Polski,  



c. w imprezach reprezentacyjnych rangi mistrzowskiej (finały Mistrzostw Świata oraz  Mistrzostw 

Europy w piłce nożnej), 

d. w meczach reprezentacji juniorskich i młodzieżowych,  

e. w spotkaniach z młodymi reprezentantami Polski, celem przekazania im swej wiedzy oraz 

doświadczeń.  

§4 

Klub składa się z: 

1. Przewodniczącego, wybranego przez Zarząd PZPN na wniosek członków Klubu Wybitnego 

Reprezentanta. 

2. Członków, którzy w reprezentacji Polski rozegrali co najmniej 60 meczów międzypaństwowych 

wg oficjalnych kryteriów FIFA. 

3. W uzasadnionych przypadkach członkami Klubu mogą zostać zawodnicy, którzy  

w reprezentacji Polski rozegrali mniej niż 60 meczów międzypaństwowych wg oficjalnych 

kryteriów FIFA, jednakże wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami sportowymi oraz postawą 

poza boiskiem. 

§5 

Osoby (Członkowie) o których mowa § 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, powoływane/powoływani 

są do Klubu na wiosek Przewodniczącego przez pozostałych Członków zwykłą większością 

głosów w głosowaniu na posiedzeniu Klubu. Przysługują im wszelkie prawa Członków Klubu. 

§6 

Członkom Klubu przysługuje bezpłatne zaproszenie oraz możliwość zakupu 5 biletów na każdy 

mecz reprezentacji Polski. 

§7 

Pracami Klubu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego 

Członek Klubu. 

§8 

1. Posiedzenia Członków Klubu odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy. 

2. Z posiedzenia Klubu sporządza się protokół, który wymaga podpisu Przewodniczącego lub 

wyznaczonego przez niego Członka Klubu. Do protokołu dołącza się listę obecności członków na 

posiedzeniu. 

§9 

Uchwały  lub  decyzje  Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie Klubu. 

§10 

Uprawnienie do zmiany i interpretacji  niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

§11 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/10 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) i 17) w zw. z art. 59 § 2 i § 5 Statutu PZPN postanawia się co 

następuje: 

Przyjmuje się Regulamin działania Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

następującym brzmieniu:  

REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO PZPN 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

W ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej działa Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, zwany dalej Rzecznikiem, powoływany i odwoływany przez Zarząd PZPN. 

§ 2 

Funkcję Rzecznika powinna wykonywać osoba o wykształceniu prawniczym i nieposzlakowanej 

opinii.  

§ 3 

Bieżący nadzór nad działalnością Rzecznika sprawuje Prezes PZPN lub wyznaczony przez niego 

jeden z Wiceprezesów PZPN. 

§ 4 

1. Rzecznik działa na wszystkich szczeblach rozgrywek prowadzonych przez PZPN, Ekstraklasę 

SA, wojewódzkie związki piłki nożnej i podległe im struktury w sprawach: 

- korupcji; 

- dopingu; 

- rażących przypadków rasizmu i ksenofobii; 

- rażących przypadków chuligaństwa 

związanych z meczami piłki nożnej. 

2. Prezes PZPN może powierzyć Rzecznikowi do nadzorowania sprawy dotyczące dyscypliny 

związkowej, przez którą rozumiane jest przestrzeganie przepisów i norm etyczno-moralnych 

wynikających ze statutów, regulaminów oraz innych postanowień FIFA, UEFA oraz PZPN.  

§ 5 

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązana jest niezwłocznie – w 

pierwszym roboczym dniu po rozegranym meczu – przesłać Rzecznikowi kopie raportów 

delegata lub obserwatora, w którym opisano każde zdarzenie o charakterze chuligańskim, 

rasistowskim lub ksenofobicznym zaistniałym na meczach z udziałem drużyn Ekstraklasy, I lub II 

ligi. 



§ 6 

Organy dyscyplinarne wojewódzkich związków piłki nożnej zobowiązane są do niezwłocznego 

powiadomienia Rzecznika o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego o każdym zdarzeniu 

opisanym w § 4. 

Rzecznik podejmuje decyzje o przejęciu sprawy do własnego prowadzenia lub pozostawieniu jej 

do dalszego prowadzenia właściwemu miejscowo organowi dyscyplinarnemu, o czym 

niezwłocznie powiadamia wojewódzki związek piłki nożnej.  

§ 7 

1. Wszystkie komórki organizacyjne PZPN, Ekstraklasy SA, związków piłki nożnej i klubów są 

zobowiązane do udzielania natychmiastowej i wszechstronnej pomocy Rzecznikowi w sprawach, 

o których mowa § 4. 

2. Za niedopełnienie obowiązków opisanych w ust. 1. wobec winnych mogą być wymierzone kary 

dyscyplinarne. 

§ 8 

W przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia przestępstwa korupcji związanego z 

piłką nożną, Rzecznik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym właściwe 

miejscowo do stwierdzonego przestępstwa organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

II POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE 

§ 9 

W przypadku zaistnienia zdarzenia uzasadniającego popełnienie przewinienia dyscyplinarnego 

wymienionego w § 4 – Rzecznik niezwłocznie przeprowadza postępowanie wyjaśniające w tej 

sprawie.  

§ 10 

W toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik dąży do ustalenia stanu faktycznego poprzez 

użycie wszelkich dostępnych mu środków dowodowych, a m.in. raportów delegata, sędziego 

zawodów i obserwatora, rozmów ze świadkami zdarzeń, ustaleń medialnych, rozmów z osobami 

odpowiedzialnymi za niedopuszczenie do zdarzeń, wykorzystanie ustaleń organów ścigania i 

wymiaru sprawiedliwości, rozmów ze sprawcami przewinień itp.  

§ 11 

1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Rzecznik przedstawia zebrane 

materiały wraz z wnioskiem o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego lub o odmowę wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego do właściwego do wydania orzeczenia organu dyscyplinarnego. 

Do wniosku o wszczęcie winno być dołączone stanowisko Rzecznika z propozycją wysokości 

kary.  

2. Rzecznik ma prawo wzięcia udziału w posiedzeniu właściwego organu dyscyplinarnego, celem 

przedstawienia zasadności swojego wniosku.  

 

 



§ 12 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rzecznik ma prawo do korzystania przy 

czynnościach opisanych w § 10 z pomocy innych dobranych przez siebie osób.  

Powyższe nie dotyczy decyzji opisanej w § 11. 

§ 13 

1. W sytuacjach nadzwyczajnych, nie cierpiących zwłoki, gdy wymaga tego dobro sportu, a 

zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa, Rzecznik ma prawo zastosować środek 

zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach: 

a) zawodnika – do uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, 

b) klubu – do uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich,  

c) trenera – do prowadzenia drużyny w czasie meczów pucharowych i mistrzowskich, 

d) działacza klubowego – do oficjalnego reprezentowania klubu, 

e) działacza związkowego – do sprawowania funkcji w PZPN i związku piłki nożnej, 

f) sędziego – do prowadzenia zawodów piłkarskich, 

g) obserwatora i delegata – do prowadzenia obserwacji i innej działalności obserwacyjnej 

i kwalifikacyjnej. 

2.Okres zastosowania środka zapobiegawczego, o którym mowa w ust. 1, trwa do czasu 

pierwszego posiedzenia właściwego organu dyscyplinarnego poświeconego rozpatrzeniu tej 

sprawy.  

3. Podmiotowi, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy, przysługuje prawo złożenia 

zażalenia na tę decyzję w terminie 3 dni od jego zastosowania. Zażalenie składa się do Komisji 

Dyscyplinarnej PZPN za pośrednictwem Rzecznika.  

§ 14 

1. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik ustali okoliczności uzasadniające 

popełnienie przewinienia dyscyplinarnego innego niż opisanego w § 4, może kontynuować 

prowadzenie postępowania wyjaśniającego również w tej sprawie lub wyłączyć materiały i 

powiadomić o powyższym właściwy do orzekania organ dyscyplinarny. 

2. W przypadku kontynuowania prowadzenia postępowania wyjaśniającego, przepisy § 10, § 11, 

§ 12 i § 13 stosuje się odpowiednio.  

III POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE 

§ 15 

1. W sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii, jeżeli okoliczności zdarzenia nie budzą 

wątpliwości i nie wymagają zbierania dodatkowych dowodów, informacji lub wyjaśnień 

obwinionego, Rzecznik niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim zdarzeniu zwraca się 

pisemnie do obwinionego podmiotu z propozycją wymierzenia konkretnej kary dyscyplinarnej 

(zasadniczej i dodatkowej), zakreślając 24- godzinny termin na pisemną odmowę. Brak 



negatywnej pisemnej odpowiedzi w w/w zakreślonym terminie uznaje się za zgodę obwinionego 

na dobrowolne poddanie się tej karze. 

2. W sytuacji opisanej w ust.1. Rzecznik, w terminie 24-godzin po uzyskaniu zgody obwinionego 

na zaproponowaną karę, przedstawia właściwemu do wydania orzeczenia organowi 

dyscyplinarnemu wniosek o wydanie orzeczenia orzekającego konkretną uzgodnioną karę bez 

przeprowadzenia postępowania. 

§ 16 

Organ dyscyplinarny jest związany wnioskami o ukaranie uzgodnionymi przez Rzecznika z 

obwinionym i nie może ich zmienić, chyba że wniosek postuluje karę nie przewidzianą za 

popełnienie konkretnie zarzucanego czynu lub wykracza poza zakres przewidziany w 

Regulaminie Dyscyplinarnym. 

§ 17 

Od orzeczenia uwzględniającego uzgodniony wniosek o ukaranie odwołanie nie przysługuje. 

§ 18 

W przypadku braku porozumienia pomiędzy Rzecznikiem a obwinionym podmiotem co do 

wysokości kary dyscyplinarnej, Rzecznik przedstawia całość materiałów właściwemu do wydania 

orzeczenia organowi dyscyplinarnemu. W takim przypadku organ dyscyplinarny nie jest związany 

stanowiskiem stron i wydaje orzeczenie zgodnie z własną oceną. 

§ 19 

W sytuacji opisanej w § 18 uprawnienie z § 11 ust.2 stosuje się odpowiednio. 

IV POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 

§ 20 

W sytuacji opisanej w § 11 właściwy organ dyscyplinarny niezwłocznie doręcza Rzecznikowi 

zapadłe w tej sprawie orzeczenie wraz z uzasadnieniem. 

§ 21 

1. Niezależnie od sytuacji opisanej w § 20 wszystkie organy dyscyplinarne (również kluby) na 

wszystkich szczeblach rozgrywek mają obowiązek niezwłocznego nadesłania w dowolnej formule 

( np. fax, elektroniczne nośniki przekazu ) do Rzecznika wydanych przez siebie orzeczeń wraz z 

uzasadnieniami – zarówno w I jak w II instancji – dotyczących przewinień opisanych w § 4. W 

orzeczeniach wydanych w I instancji winno znaleźć się pouczenie o przysługującym również 

Rzecznikowi Dyscyplinarnemu PZPN prawie złożenia odwołania.  

2. W przypadku nie korzystania z prawa do złożenia odwołania, Rzecznik winien niezwłocznie 

powiadomić organ dyscyplinarny o swojej decyzji.  

3. Za niedopełnienie obowiązku wymienionego w ust.1 wobec winnych mogą być wymierzone 

kary dyscyplinarne.  

 

 



§ 22 

Stwierdzając w orzeczeniach dyscyplinarnych I instancji naruszenie prawa związkowego, 

naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy lub 

niewspółmierność orzeczonej kary do przypisanego przewinienia dyscyplinarnego, Rzecznikowi 

przysługuje prawo złożenia na piśmie odwołania wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od 

otrzymania skarżonego orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał 

zaskarżone orzeczenie.  

§ 23 

Odwołanie powinno zawierać: 

a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, ze wskazaniem, czy jest 
zaskarżone w całości czy w części, 

b) zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem, 
c) wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądania, 
d) powołanie, w razie potrzeby nowych faktów i dowodów wraz z uzasadnieniem braku 

możliwości ich przedstawienia przed organem I instancji. 
 

§ 24 

1. Składając odwołanie od orzeczenia dyscyplinarnego Rzecznik może wnosić do organu 

dyscyplinarnego II instancji o : 

- zmianę zaskarżonego orzeczenia co do kwalifikacji prawnej, lub wysokości   orzeczonej 

kary zasadniczej lub dodatkowej,  

- uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia 

przez organ I instancji. 

2. Odwołanie może być również złożone na korzyść ukaranego. 

§ 25 

Rozpoznawanie odwołania Rzecznika na każdym szczeblu jest zwolnione od obowiązku złożenia 

kaucji pieniężnej. 

§ 26 

W toku postępowania odwoławczego § 11 ust.2 stosuje się odpowiednio. 

V POSTĘPOWANIE KASACYJNE 

 § 27 

Stwierdzając w orzeczeniu dyscyplinarnym wydanym w II instancji rażące naruszenie prawa 

związkowego poprzez błędną jego wykładnię, niewłaściwe zastosowanie lub brak zastosowania 

względnie naruszenie przepisów postępowania związkowego, jeżeli uchybienia te mogły mieć 

istotny wpływ dla rozstrzygnięcia sprawy, Rzecznikowi przysługuje prawo do złożenia na piśmie 

do Najwyższej Komisji Odwoławczej kasacji w terminie 30 dni od otrzymania skarżonego 

orzeczenia II instancji.  

 



§ 28 

Kasacja powinna zawierać: 

a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, ze wskazaniem, czy jest ono 
zaskarżone w całości czy w części, 

b) przytoczenie zarzutów kasacyjnych i ich uzasadnienie, 
c) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądania uchylenia. 

 
§ 29 

Rozpoznawanie kasacji Rzecznika jest zwolnione od obowiązku złożenia kaucji pieniężnej. 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30 

W procesie realizacji swych obowiązków Rzecznik jest niezależny i samodzielny. 

§ 31 

Działalność Rzecznika od strony techniczno-organizacyjnej zabezpiecza Biuro PZPN.  

§ 32 

Rzecznik ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu PZPN i innych organów statutowych 

PZPN. 

§ 33 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywanie jego zmian przysługuje Zarządowi 

PZPN.  

§ 34 

Traci moc Uchwała nr III/69 z dnia 17 grudnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN. 

§ 35 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/11 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia  Regulaminu działania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 17 w zw. z art. 59 § 5 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

Przyjmuje się Regulamin działania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego w następującym 

brzmieniu: 

 



REGULAMIN DZIAŁANIA RZECZNIKA OCHRONY PRAWA ZWIĄZKOWEGO  PZPN  

§ 1 

W ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej działa Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego 

powoływany i odwoływany przez Zarząd PZPN. 

§ 2 

Bieżący nadzór nad działalnością Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego sprawuje Prezes 

PZPN, który zleca mu podejmowanie konkretnych działań w zakresie przewidzianym w § 3 nin.  

Regulaminu. 

§ 3 

Do zakresu działania i kompetencji Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego należy: 

1) bieżąca analiza decyzji i orzeczeń Najwyższej Komisji Odwoławczej, Komisji 
Dyscyplinarnej PZPN, Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, Izby 
ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych oraz innych komisji, uprawnionych do orzekania 
w pierwszej instancji, a także organu dyscyplinarnego ligi zawodowej;  

2) żądanie od organów, o których mowa w pkt 1) przedstawienia akt sprawy lub innych 
stosownych dokumentów; 

3) przygotowywanie i składanie środków odwoławczych od decyzji i orzeczeń Komisji 
Dyscyplinarnej PZPN, Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjnalnego PZPN, Izby ds. 
Rozwiązywania Sporów Sportowych oraz innych komisji uprawnionych do orzekania w 
pierwszej instancji, a także organu dyscyplinarnego ligi zawodowej; 

4) składanie skarg  kasacyjnych od decyzji i orzeczeń organów dyscyplinarnych 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w zakresie przewidzianym przez odrębne przepisy; 

5) składanie wniosków o wznowienie postępowań zakończonych ostateczną decyzją lub 
orzeczeniem organów orzekających PZPN lub organów ligi zawodowej działających w I 
instancji,  

6) podejmowanie działań zmierzających do ujednolicenia orzecznictwa dyscyplinarnego 
PZPN; 

7) wskazywanie na potrzebę unormowania lub zmiany regulacji  wewnątrzzwiązkowych; 
8) składanie wniosków w przedmiocie wszczęcia postępowania wewnątrzzwiązkowego; 
9) przedstawianie Zarządowi PZPN informacji dotyczącej działalności Rzecznika Ochrony 

Prawa Związkowego. 
 

§ 4 

1. Podstawą wszczęcia postępowania przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego jest 
naruszenie przepisów prawa powszechnego i wewnątrzzwiązkowego, a w wyjątkowych 
sytuacjach błędne ustalenia faktyczne poczynione przez organy orzekające, o których mowa 
w § 3 pkt 1; 

2. Wszczęcie postępowania następuje z inicjatywy własnej Rzecznika Ochrony Prawa 
Związkowego lub na wniosek Prezesa lub upoważnionego Wiceprezesa PZPN.  

3. Przy realizacji swojej funkcji Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego PZPN postępuje 
niezależnie i samodzielnie. 
 

§ 5 

Działalność Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego zabezpiecza od strony techniczno – 

organizacyjnej Biuro PZPN. 

 



§ 6 

Przy wykonywaniu swojej funkcji Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego może korzystać z 

pomocy Departamentu Prawnego PZPN. 

§ 7 

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu PZPN 

i innych statutowych organów PZPN. 

§ 8 

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały oraz dokonywanie zmian jej treści przysługuje Zarządowi 

PZPN. 

§ 9 

Traci moc Uchwała nr III/68 z dnia 17 grudnia 2008 Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia 

Regulaminu działania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego. 

§ 10 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/12 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rzecznika Etyki PZPN 

Na podstawie art. art. 36 § 1 pkt 8) i 17) w zw. z art. 59 § 3 i § 5 Statutu PZPN postanawia się, co 

następuje: 

Przyjmuje się Regulamin Rzecznika Etyki PZPN w następującym  brzmieniu: 

REGULAMIN  RZECZNIKA ETYKI PZPN  

§ 1 

Rzecznik Etyki PZPN jest organem Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej powołanym do 

promowania, upowszechniania i zabezpieczenia przestrzegania  pozytywnych postaw, zachowań 

i wartości określonych w Piłkarskim Kodeksie Etycznym oraz innych dokumentach 

wewnątrzzwiązkowych nawiązujących do zasad fair play i uczciwej rywalizacji sportowej opartej 

na regule równych szans konkurentów. 

§ 2 

W swojej działalności Rzecznik Etyki PZPN korzysta z pełnej niezależności i swobody 

postępowania, podlegając jedynie w sferze organizacyjnej Prezesowi PZPN. 

§ 3 

Do szczegółowych kompetencji Rzecznika Etyki PZPN należy: 

 



1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Piłkarskiego Kodeksu Etycznego PZPN przez 
członków PZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów piłkarskich, 
licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów  
i działaczy piłkarskich, 

2. podejmowanie -  we współdziałaniu ze statutowymi organami PZPN i właściwymi jednostkami 
organizacyjnymi Biura Związku – działań zmierzających do upowszechniania  etycznych 
zasad postępowania we współzawodnictwie sportowym w  piłce nożnej,  

3. inspirowanie, zachęcanie i kształtowanie rozwiązań formułujących wzorce pożądanych 
zachowań  we wszystkich środowiskach piłkarskich, 

4. przekazywanie do poszczególnych środowisk piłkarskich zaleceń, informacji  
i materiałów promujących wartości etyczne futbolu oraz zasady fair play i uczciwej rywalizacji 
sportowej w piłce nożnej, 

5. napiętnowanie wszelkich zjawisk korupcjogennych i innych form oszustwa sportowego w 
piłce nożnej, 

6. w razie potrzeby, występowanie za pośrednictwem Prezesa PZPN lub upoważnionej przez 
niego osoby do organów prokuratury i policji prowadzących  postępowania przygotowawcze 
w sprawach dot. negatywnych zjawisk zachodzących  w polskiej piłce nożnej, w 
szczególności związanych z rozgrywkami piłkarskimi oraz dotyczącymi ich zakładami 
wzajemnymi i bukmacherskimi, 

7. przyjmowanie  -  osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej przez Prezesa PZPN osoby – 
oświadczeń i wyjaśnień od osób ze środowiska piłkarskiego w Polsce, którym zależy na 
wyeliminowaniu patologicznych zjawisk w polskiej piłce nożnej, 

8. formułowanie wniosków do Zarządu PZPN mających na celu wprowadzenie przepisów 
wewnątrzzwiązkowych eliminujących  negatywne zjawiska w polskim futbolu. 
 

§ 4 

Każda osoba będąca członkiem PZPN w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

obowiązana jest udzielić Rzecznikowi Etyki PZPN, na jego żądanie lub osoby wyznaczonej przez 

Prezesa PZPN – pisemnych wyjaśnień dotyczących postawionego zarzutu naruszenia norm 

etyczno – moralnych w sferze piłki nożnej. 

§ 5 

Działalność Rzecznika Etyki PZPN zabezpiecza od strony techniczno - organizacyjnej Biuro 

PZPN. 

§ 6 

Rzecznik Etyki PZPN ściśle współpracuje z Rzecznikiem Dyscyplinarnym, Komisją ds. Etyki  i 

Fair Play  oraz  korzysta z pomocy prawników działających  tak w ramach Związku jak i poza jego 

strukturami. 

§ 7 

Rzecznik Etyki PZPN ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu PZPN  

i innych statutowych organów PZPN. 

§ 8 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

 

 



§ 9 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr I/13  z dnia  16  stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie powołania składu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN  

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

I. Do składu Komisji Odwoławczej ds.  Licencji Klubowych PZPN powołuje się 

następujące osoby:  

 
1.Krzysztof Ruciński – Wiceprzewodniczący 

2.Grzegorz Bara  – Sekretarz  

3.Katarzyna Rud  – Członek 

4.Mariusz Głazowski - Członek 

5.Przemysław Sarosiek - Członek 

6.Andrzej Palczewski - Członek 

7.Andrzej Tomaszewski - Członek  

8.Wojciech Pisarski - Członek 

9.Jacek Trylnik  - Członek 

10.Jacek Jakubowski -Członek 

11.Jacek Krzyżaniak -Członek 

12.Jacek Bigajczyk -Członek 

13.Jarosław Zubrzycki  -Członek  

14.vacat    przedstawiciel PLP  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr I/14  z dnia  16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie powołania składu Komisji ds.  Mediów i Marketingu PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Do składu Komisji ds. Mediów i Marketingu PZPN powołuje się następujące osoby:  

1. Piotr Gołos – Wiceprzewodniczący  
2. Paweł Drażba – Sekretarz 
3. Mateusz Borek 
4. Roman Kołtoń 
5. Michał Białoński 
6. Andrzej Janisz 
7. Tomasz Smokowski 
8. Adam Godlewski 



9. Włodzimierz Szaranowicz 
10. Dariusz Tuzimek 

 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/15 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie wskazania  8 kandydatów na funkcje: Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczących 

Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 3 pkt a)  Statutu PZPN postanawia się, co 

następuje:   

I.Zarząd PZPN wskazuje niniejszym kandydatury 8 osób na funkcje: Przewodniczącego i  
Wiceprzewodniczących Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych:   

 
 1. Agnieszka Olesińska 

 2. Adam Kaźmierczak 

 3.Wojciech Petkowicz  

 4.Marcin Sabat 

 5.Robert Szczubełek 

 6.Marcin Horoszewski 

 7.Maksymilian Krej 

 8.Dariusz Wierzchucki  

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/16 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie wyboru 6 członków Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych wskazanych 

przez Polski Związek Piłkarzy   
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 3 pkt b)  Statutu PZPN postanawia się, co 

następuje:   

I. Na wniosek Polskiego Związku Piłkarzy do składu Izby ds. Rozwiązywania Sporów 

Sportowych powołuje się następujące osoby: 

 
1.Jarosław Bielski 
2.Paweł Ciećwierz 
3.Maciej Krzemiński 
4.Kamil Pietrasik 
5.Marek Pięta 
6.Wojciech Płóciennik 



 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/17 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie wyboru 6 członków Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych wskazanych 

wspólnie przez Spółkę Ekstraklasę SA oraz Piłkarską Ligę Polską 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 3 pkt c)  Statutu PZPN postanawia się, co 

następuje:   

I. Na wspólny wniosek Spółki Ekstraklasa SA oraz Piłkarskiej Ligi Polskiej do składu 

Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych powołuje się następujące osoby: 

 
1.Anna Prokop 
2.Maciej Bałaziński 
3.Mikołaj Pedrycz 
4.Wojciech Cygan 
5.Wiesław Ostręga 
6.Maciej Chłodnicki  
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

18 

Uchwała  nr I/18   z dnia  16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zmian w składzie  Komisji Technicznej PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ze  składu Komisji Technicznej PZPN odwołuje  się Pana Tomasza Zabielskiego.     
   
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr I/19   z dnia  16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu  Komisji Technicznej PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Do   składu Komisji Technicznej PZPN powołuje się Pana Henryka Kasperczaka.     
   
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr I/20 z dnia  16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu Zespołu ds. Statusu Piłkarzy w ramach Komisji  ds. 

Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego  PZPN  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Do składu  Zespołu ds. Statusu Piłkarzy w ramach Komisji  ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego  PZPN powołuje się Pana Zbigniewa Koźmińskiego.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr I/21 z dnia  16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 i art. 48 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 
 
I.Do  składu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN  powołuje się Pana Jacka Kryszczuka. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                   Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr I/22  z dnia  16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Do składu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN powołuje się 
następujące osoby:  
 
1.Dariusz Dymiński 
2.Grzegorz Figarski 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr I/23 z dnia  16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zmian w składzie  Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Ze  składu Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN odwołuje się następujące 
osoby:  

 
1.Anatol Obuch   –Członek 
2.Zbigniew Jurkiewicz –Członek 

 



II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                     Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr I/24 z dnia  16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Do  składu Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN powołuje  się następujące 
osoby:  

 
1.Zbigniew Bartnik  –Członek 
2.Ryszard Niemiec  –Członek 

 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr I/25  z dnia  16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zmian w  składzie  Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Ze  składu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego    PZPN odwołuje  się Pana Piotra Górskiego.   
    
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr I/26  z dnia  16 stycznia  2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 i art. 53 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 
 

I. Do składu Najwyższej Komisji Odwoławczej  PZPN powołuje się Panią Agnieszkę 
Syczewską. 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/27 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie interpretacji postanowień §§ 18 – 25 Uchwały nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku 

Zarządu PZPN o członkostwie 

Na podstawie art.36 § 1 pkt 10 oraz art. 85 § 2 Statutu PZPN w związku z § 33 Uchwały nr V/37 z 

dnia 29 września 2000 roku Zarządu PZPN o członkostwie postanawia się, co następuje:   

I. Przyjmuje się następującą wykładnię postanowień §§ 18 – 25 Uchwały nr V/37 z dnia 29 

września 2000 roku Zarządu PZPN o członkostwie:  

1. Przewidziany w postanowieniach §§ 19 - 21 rozdziału IV omaw. Uchwały obowiązek przejęcia 

ogółu praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych jednego klubu piłkarskiego przez drugi 

klub dotyczy wyłącznie sytuacji, w której podmiotem przejmującym wskazane aktywa i pasywa 

jest klub wstępujący jako następca prawny do rozgrywek piłkarskich w miejsce klubu 

przekazującego sekcję piłki nożnej, wraz z powyższymi prawami i obowiązkami. Dokonane w tym 

trybie przekazanie następuje w obrębie klubów działających w następujących formach  prawnych: 

stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.   

2. Powyższa zasada dotyczy również połączenia klubów piłkarskich posiadających jednakową 

podstawę prawną, przy realizacji którego nowo powołany klub zobowiązany jest do uregulowania 

wszystkich zaszłości finansowych łączących się klubów ( § 22 ust.1 omaw. Uchwały), a także 

przeniesienia klubu w obrębie działania jednego lub kilku związków piłki nożnej, przy którym 

stowarzyszenie ( stowarzyszenie kultury fizycznej, spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ) działające w nowej siedzibie  ( §§ 24 i 25 omaw. Uchwały) zobowiązane jest 

do utrzymania w całości aktywów i pasywów klubu, funkcjonującego dotychczas w innej 

miejscowości. 

3. Zakresem postanowień omaw. Uchwały nie są objęte czynności cywilnoprawne dokonywane 

pomiędzy klubami piłkarskimi, w tym także posiadającymi podobną nazwę, nie wiążące się 

bezpośrednio ze wstąpieniem klubu piłkarskiego do rozgrywek piłkarskich w miejsce sekcji piłki 

nożnej innego klubu piłkarskiego.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/28 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zasad i trybu obsługi Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 

 
Na podstawie art. 76 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
§ 1 
W ramach PZPN funkcjonuje Fundusz Pomocy Koleżeńskiej, zwany dalej „Funduszem”. 
 
§ 2 
Celem Funduszu jest wypłacanie zapomóg finansowych dla znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej byłych reprezentantów kraju, sędziów, trenerów, instruktorów, działaczy piłkarskich 
lub pracowników PZPN. 
 
 



§ 3 
Funduszem objęci są sędziowie, trenerzy, instruktorzy i działacze piłkarscy, działający w 
przeszłości lub aktualnie w strukturach PZPN.  
 
§ 4 
Na realizację świadczeń z Funduszu mogą być przyznawane środki przewidziane w art. 76 § 2 
Statutu PZPN ujęte w preliminarzu budżetowym przyjmowanym przez Walne Zgromadzenie 
PZPN. 
 
§ 5 
Szczegółowy sposób prowadzenia dokumentacji finansowej określają odrębne przepisy 
wewnętrzne PZPN.  
 
§ 6 
1. Pomoc finansowa z Funduszu przyznawana jest osobom, które w szczególności: 
a) z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, 
b) wymagają stałej opieki lekarskiej, 
c) z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą wykonywać pracy zawodowej, stanowiącej 
dotychczas jedyne dla nich źródło utrzymania, 
d) wymagają pomocy ze względów humanitarnych. 
2. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach pomoc finansowa może być przyznana także 
współmałżonkom osób, o których mowa w §2 nin. Uchwały.  
 
§ 7 
Umotywowane wnioski o przyznanie pomocy finansowej winny być składane do Rady Funduszu, 
powołanej dla zapewnienia obsługi Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.   
 
§ 8  
1. Rada Funduszu składa się z 5 osób. 
2. Przewodniczącego, Sekretarza oraz 3 członków Rady Funduszu  powołuje i odwołuje Zarząd 
PZPN na wniosek Klubu Seniora PZPN.    
3. Przewodniczący kieruje całokształtem prac Rady Funduszu i reprezentuje ją na zewnątrz.  
4. Posiedzenia Rady Funduszu zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego 
nieobecności Sekretarz lub wyznaczony członek Rady.  
 
§ 9 
Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  
 
§ 10  
Posiedzenie Rady Funduszu jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej 3 członków. 
 
§ 11  
Uchwały Rady Funduszu w sprawie zasadności przyznania lub odmowy udzielenia pomocy 
finansowej oraz określenia rodzaju i wysokości świadczenia pieniężnego zapadają zwykłą 
większością głosów. 
 
§ 12 
W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 
 
§ 13 
Do reasumpcji uchwały potrzebna jest większość 2/3 obecnych członków Rady Funduszu w 
czasie głosowania. 
 
§ 14 
1. Z posiedzenia Rady Funduszu sporządza się protokół, który po przyjęciu przez Radę i 
podpisaniu przez Przewodniczącego posiedzenia i Sekretarza stanowi jedyny dowód ważności 
podjętych na nim decyzji i uchwał.  



2. Protokół z każdego posiedzenia Rady stanowi integralną cześć prowadzonej dokumentacji 
finansowej Funduszu. 
 
§ 15 
Sekretarz Generalny PZPN zabezpiecza funkcjonowanie Funduszu od strony techniczno-
organizacyjnej i sprawozdawczo-finansowej. 
           
§ 16 
1. Świadczenia z Funduszu mają w zasadzie jednorazową postać pieniężną. 
2. W wyjątkowych przypadkach pomoc finansowa z Funduszu może mieć również charakter stały 
lub okresowy. 
3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust.2 oraz przekraczająca zwyczajowo przyznawane 
jednorazowe zapomogi  jest udzielana po zasięgnięciu opinii Klubu Seniora. 
 
§ 17  
O wysokości przyznanego osobie uprawnionej świadczenia decyduje każdorazowo Rada 
Funduszu, która przekazuje podjętą uchwałę lub decyzję do Departamentu Finansowego PZPN. 
 
§ 18 
1. Całość działalności Funduszu podlega corocznej kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej PZPN, 
przeprowadzanej z punktu widzenia prawidłowości i rzetelności jego prowadzenia. 
2. Merytoryczny nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje Klub Seniora PZPN. 
 
§ 19 
Kadencja Rady Funduszu jest równa kadencji Zarządu PZPN.  
 
§ 20 
Wszelkie zmiany niniejszej Uchwały wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 21 
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje wyłącznie Zarządowi PZPN.  
 
§ 22 
Tracą moc:  
1. Uchwała Komitetu Wykonawczego PZPN z dnia 29.10.1990 r. w sprawie utworzenia 
Piłkarskiego Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.   
2. Uchwała Komitetu Wykonawczego PZPN z dnia 29.10.1990 r. w sprawie Regulaminu Rady 
Piłkarskiego Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.      
   
§ 23 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
       

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/29 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie powołania Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 
 

Na podstawie par. 8 ust. 2 Uchwały nr I/28 z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie Zasad i trybu 
obsługi Funduszu Pomocy Koleżeńskiej w zw. z art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia 
się, co następuje: 
 
I. Powołuje się Radę Funduszu Pomocy Koleżeńskiej w następującym składzie: 
Czesław Gołębiowski – Przewodniczący 
Janusz Kowalski – Sekretarz 
Walenty Biechoński – Członek 
Bogusław Hajdas – Członek 



Marek Najder – Członek 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek   
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Uchwała nr I/30   z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie wygaśnięcia Uchwały nr XIV/250 z dnia 17 grudnia 2010 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej dot.  udzielenia  pełnomocnictwa  Panu Edwardowi Potokowi  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Traci moc uchwała nr XIV/250 z dnia 17 grudnia 2010 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej dot.  udzielenia   Panu Edwardowi Potokowi pełnomocnictwa do 
składania oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych PZPN dot. 
podpisywania dokumentów związanych z realizacją umów z Ministerstwem Sportu i 
Turystyki odnośnie gimnazjalnych i licealnych ośrodków szkolenia sportowego 
młodzieży. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/31  z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   
w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/123 z dnia 16 czerwca 2011 roku  Zarządu PZPN w 

sprawie określenia liczby zawodników młodzieżowych uczestniczących w meczach I i II ligi 
w sezonie 2011/2012 i następnych  

 
Na postawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W Uchwale nr VIII/123 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia liczby 
zawodników młodzieżowych uczestniczących w meczach I i II ligi w sezonie 2011/2012 i 
następnych pkt II otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

II.Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie lub 
szkoleni w klubach zrzeszonych w PZPN, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 
zakończenie sezonu rozgrywkowego ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi.    

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
tj. U nr VIII/123 z 16.06.2011 
zm.  U nr I/31 z 16.01.2013   
 
Uchwała nr VIII/123 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie określenia liczby zawodników młodzieżowych uczestniczących w meczach I i II ligi 

w sezonie 2011/2012 i następnych 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Od sezonu 2011/2012, kluby uczestniczące w rozgrywkach o Mistrzostwo I i II ligi zobowiązane 
są do wystawiania w czasie trwania całego meczu zawodników młodzieżowych w liczbie co 
najmniej: 

a) I liga – 1 zawodnik, 
b) II liga – 2 zawodników, 



 
II.Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie lub 
szkoleni w klubach zrzeszonych w PZPN, którzy w roku kalendarzowym, w którym 
następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy 
młodsi.    

 
 
III. Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN  oznacza zawodnika, który – bez względu 
na swoją narodowość lub wiek – był lub może być zarejestrowany w klubie lub klubach 
zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 
miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik 
kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończy 21 
rok życia). 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 
roku.   

 
       Prezes PZPN  
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Uchwała nr I/32 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przekazania klubom I i II ligi wpływów z zakładów bukmacherskich  
w sezonie 2012/2013   

 
Na podstawie art.36  par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Po wpłynięciu na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej kwot z tytułu wykorzystywania przez 
firmy bukmacherskie wyników spotkań ligowych w sezonie 2012/2013 Związek przekaże 75% 
uzyskanej kwoty  na rzecz klubów I ligi oraz 25%  na rzecz klubów II ligi.  
 
II. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Dyrektorowi 
Departamentu Finansowego PZPN. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/33 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia wniosku o darowanie kar dyscyplinarnych w związku z rozpoczęciem 

dialogu ze środowiskiem kibiców piłki nożnej 
 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN w zw. z art. 165 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego postanawia się, co następuje: 
 
§ 1 
Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej występuje do Komisji Dyscyplinarnej PZPN, Komisji Ligi 
Ekstraklasa S.A. oraz Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN o darowanie następujących 
prawomocnie nałożonych kar dyscyplinarnych obowiązujących od rozpoczęcia rundy  wiosennej 
sezonu 2012/2013, orzeczonych wobec klubów Ekstraklasy, I Ligi oraz II Ligi 
 
- kar zakazu wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie 
obowiązujących od rundy wiosennej sezonu 2012/2013; 
 
- kar rozgrywania meczów bez udziału publiczności na części lub całości obiektu sportowego, 
obowiązujących od rundy wiosennej sezonu 2012/2013; 



 
Darowanie nałożonych kar dyscyplinarnych nastąpi, na zasadzie wyjątku, w związku z 
nawiązaniem współpracy między Polskim Związek Piłki Nożnej  a Ogólnopolskim Związkiem 
Stowarzyszeń Kibiców  (wstępnymi ustaleniami poczynionymi na spotkaniu Prezesa PZPN z 
przedstawicielami OZSK ) oraz planowanym wdrożeniem przez Polski Związek Piłki Nożnej 
działalności sieci klubowych koordynatorów ds. kontaktu z kibicami (Support Liason Officer – 
SLO) odpowiedzialnych  za prowadzenie dialogu ze środowiskiem aktywnych sympatyków piłki 
nożnej. 
 
§ 2 
Niniejsza Uchwała obowiązuje od dnia uchwalenia.  
  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/34  z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/189 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie 

zmian w terminarzu Pucharu Polski 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 12) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
   
I. W Uchwale nr VIII/189 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w terminarzu Pucharu Polski wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Pkt I.1.2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„drugi mecz (rewanż) 

 12/13/14 marca 2013 r. (wtorek/środa/czwartek),” 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek   
 

tj.  U nr VIII/189 z 2.08.2012  

zm.  U nr I/34 z 16.01.2013  

Uchwała nr VIII/189 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w terminarzu Pucharu Polski 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 12) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w terminarzu Pucharu Polski: 
 
1. Mecze 1/4 finału Pucharu Polski odbędą się w następujących terminach: 
 
1) pierwszy mecz 

 26/27/28 luty 2013 r. (wtorek/środa/czwartek), 
2) drugi mecz (rewanż) 

 12/13/14 marca 2013 r. (wtorek/środa/czwartek), 
3) termin rezerwowy  
02/03/04 kwietnia 2013 r. – w przypadku braku możliwości rozegrania meczów  
w terminach wskazanych w pkt 1 i 2. 



 
II. Pozostałe postanowienia terminarza nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN  
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   Uchwała nr I/35 z dnia 16 stycznia 2013  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie Menedżerów  ds. Piłkarzy 

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

I.Na wniosek Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów PZPN, postanawia się wpisać na listę 
Menedżerów ds. Piłkarzy następującą osobę: 

 

 - Jakub Salwa – licencja nr 87/2012  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN  Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr  I/36 z dnia 16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie  przekazania Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwoty 20.000 PLN na 

pokrycie kosztów przygotowania reprezentacji ZPN  do rozgrywek kadr wojewódzkich U-13 
i U-16 dziewcząt  

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 2) i  23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przekazuje się Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwotę w wysokości po 20.000 PLN na 
pokrycie kosztów przygotowania reprezentacji ZPN  do rozgrywek kadr wojewódzkich U-13 i U-16 
dziewcząt w 2013 roku. 
 
II. Środki, o których mowa w pkt  I zostaną przekazane w następujących terminach i kwotach: 

1. pierwsza rata w wysokości 10.000 PLN na potrzeby związane z rundą wiosenną 
rozgrywek – do dnia 31 stycznia 2013 roku, 

2. druga rata w wysokości 10.000 PLN z przeznaczeniem na rundę jesienną rozgrywek 
– do dnia 30 czerwca 2013 roku. 
 

III. Zobowiązuje się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wydatkowania otrzymanych środków w 
terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 
IV. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt I może być w szczególności wykorzystane na: obozy 
przygotowawcze oraz zgrupowania przedmeczowe, transport, wyżywienie ekip i koszty 
ewentualnego zakwaterowania, wynajęcie boisk, opłaty szkoleniowców, ubezpieczenie 
zawodniczek, dojazdy zawodniczek na konsultacje i mecze z miejsca zamieszkania, opłaty 
służby medycznej, zakup sprzętu sportowego oraz odżywek.  
 
V.Niewykorzystane środki finansowe muszą zostać zwrócone do PZPN w terminie do dnia 31 
grudnia 2013 roku. 
 



VI. Zobowiązuje się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do przekazania w terminie do dnia 15 
stycznia 2014 roku do Departamentu Finansowego PZPN rozliczenia wydatkowania ww. środków 
finansowych z uwierzytelnionymi dokumentami  źródłowymi poniesionych kosztów oraz fakturami 
opiewającymi na kwotę rozliczaną. 
 
VII. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Dyrektorowi 
Departamentu Finansowego PZPN. 
 
VIII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
37 

Uchwała nr I/37 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zakończenia produkcji elektronicznych kart identyfikacyjnych dla zawodników 

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

I. W związku z podjęciem decyzji o zakończeniu produkcji elektronicznych kart 

identyfikacyjnych dla Zawodników traci moc Uchwała nr VI/79 z dnia 19 kwietnia 2011 

roku Zarządu PZPN w sprawie zasad dotyczących rejestracji zawodników  

w systemie Extranet PZPN oraz wydawania elektronicznych kart identyfikacyjnych,  

w części dotyczącej produkcji kart dla zawodników, którzy ukończyli 16 rok życia. 

II. Upoważnia się Komisję ds. Piłkarstwa Amatorskiego  

i Młodzieżowego do niezwłocznego opracowania w porozumieniu  

z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN, założeń oraz procedury tego 

przedsięwzięcia, uwzględniających interesy wojewódzkich związków piłki nożnej, 

klubów oraz zawodników. 

III. Dotychczas wydane karty zachowują ważność i zgodnie z Uchwałą VI/79 z dnia 19 

kwietnia 2011 roku Zarządu PZPN na ich podstawie można potwierdzać tożsamość 

zawodników. 

IV. Realizację przedmiotowej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 

V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/38 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zmian Zasad Etyki Członków Organów Jurysdykcyjnych PZPN 

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

I. Do uchwały nr V/56 z dnia 05 kwietnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przyjęcia Zasad Etyki Członków Organów Jurysdykcyjnych PZPN 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1. Par. 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

Ponadto Członkiem nie może być osoba, która: 
1) wystąpiła na drogę prawną przeciwko PZPN, jego członkom, w tym klubom 

piłkarskim, Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej lub ich członkom, z 
naruszeniem zasad określonych Statutem PZPN, ustawą z dnia 07 kwietnia 
1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach lub ustawą z dnia 25 czerwca 2010 
roku o sporcie, a postępowanie lub postępowania te nie zostały prawomocnie 
zakończone przed powołaniem Członka do organu jurysdykcyjnego PZPN; 



2) jest przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem podmiotu, który 
przedsięwziął którąkolwiek z czynności, o których mowa w punkcie 1); 

3) pełni funkcję jakiegokolwiek organu lub prokurenta podmiotu, który 
przedsięwziął, którąkolwiek z czynności, o których mowa w punkcie 1). 

2. Uchyla się Par. 8 ust. 3. 
3. Par. 20 otrzymuje następujące brzmienie: 

Naruszenie par. 8 ust. 1 stanowi, zaś naruszenie par. 8 ust. 2 uchwały może 
stanowić podstawę do odwołania Członka Organu Jurysdykcyjnego PZPN przez 
Zarząd PZPN na zasadach określonych w art. 34 § 9 Statutu PZPN.  
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

tj. U nr V/56 z 5.04.2011 

Zm. U nr I/38 z 16.01.2013  

Uchwała nr V/56 z dnia 5 kwietnia 2011 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Zasad Etyki Członków  

Organów Jurysdykcyjnych PZPN 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
l. W celu stworzenia warunków do wypełniania funkcji przez członków organów jurysdykcyjnych 
PZPN w sposób bezstronny, niezależny oraz wykluczający wystąpienie konfliktu interesów, 
niniejszym uchwala się „Zasady Etyki Członków Organów Jurysdykcyjnych PZPN” o 
następującym brzmieniu: 
  
 

ZASADY ETYKI  
CZŁONKÓW ORGANÓW JURYSDYKCYJNYCH PZPN  

 
I. Postanowienia ogólne. 

 
Par. 1 

  
Niniejsze Zasady Etyki Członków Organów Jurysdykcyjnych PZPN dalej określane jako  
„Zasady Etyki” obowiązują wszystkich członków następujących organów jurysdykcyjnych PZPN: 
1) Wydziału Dyscypliny, 
2)Związkowego Trybunału Piłkarskiego, 
3) Piłkarskiego Sądu Polubownego, 
4) lzby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, 
5) Komisji ds. Licencji Klubowych, 
6)Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.  

 
Par. 2  

 
Członkiem organu jurysdykcyjnego PZPN, dalej określanym jako „ Członek” może być wyłącznie 
osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niekarana prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.  
 
 
 
 
 
 
 



Par. 3 
 
Członek obowiązany jest do zachowania godności pełnionej funkcji oraz przestrzegania Zasad 
Etyki, w związku z realizacją praw i obowiązków członka danego organu  
jurysdykcyjnego PZPN. 

Par. 4 
  
Członek powinien wykonywać powierzone mu czynności zgodnie z jego najlepszą wolą,  wiedzą, 
z należytą uczciwością, sumiennością oraz należytą starannością. Obowiązkiem Członka jest 
stałe podnoszenie wiedzy z zakresu regulacji piłkarskich - zarówno krajowych, jaki 
międzynarodowych. 

 
Par. 5 

  
W okresie wykonywania swojej funkcji Członek korzysta z pełnej swobody i niezależności. 
Obowiązany jest jednak przestrzegać przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz 
regulacje PZPN, FIFA i UEFA. 

 
Par. 6 

  
Członek powinien chronić niezależność, bezstronność i uczciwość pełnionej funkcji, nie 
uczestnicząc w żadnych czynnościach lub przedsięwzięciach, które mogłyby go poniżyć w opinii 
publicznej lub podważyć zaufanie do pełnionej funkcji. 

 
Par. 7 

  
Członek ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie postanowień Zasad Etyki oraz za 
naruszenie godności członka organu statutowego PZPN. 
  
II. Zakazy łączenia funkcji członka organu jurysdykcyjnego PZPN z innymi funkcjami oraz 
zajęciami 

 
Par. 8 

  
1. W okresie sprawowania swojej funkcji Członek nie może być delegatem na Walne  
Zgromadzenie PZPN, jak również członkiem innych organów jurysdykcyjnych, organów  
władzy i organów kontrolnych PZPN. Powyższy zakaz nie dotyczy udziału w charakterze 
delegata w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym PZPN. 
 
2. Ponadto Członkiem nie może być osoba, która: 
 
1)wystąpiła na drogę prawną przeciwko PZPN, jego członkom, w tym klubom piłkarskim, 

Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej lub ich członkom, z naruszeniem zasad określonych 

Statutem PZPN, ustawą z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach lub 

ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, a postępowanie lub postępowania te nie 

zostały prawomocnie zakończone przed powołaniem Członka do organu jurysdykcyjnego 

PZPN; 

2)jest przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem podmiotu, który przedsięwziął 

którąkolwiek z czynności, o których mowa w punkcie 1); 

3)pełni funkcję jakiegokolwiek organu lub prokurenta podmiotu, który przedsięwziął, 

którąkolwiek z czynności, o których mowa w punkcie 1). 

  
3. (uchylony)  



Par. 9  
 

Członek obowiązany jest do powstrzymania się od uczestniczenia w jakichkolwiek 
przedsięwzięciach o charakterze reklamowym lub promocyjnym, w tym w szczególności od 
występowania w reklamach dotyczących jakichkolwiek produktów lub usług. 

 
Par. 10 

  
Członek nie może podejmować działań zmierzających do dokonania przez stronę postępowania 
przed organem jurysdykcyjnym PZPN wyboru danej osoby na członka zespołu orzekającego w 
ramach tego organu - bez względu na to, czy Członek ten uczestniczy w pracach tego zespołu. 

 
Par. 11 

  
Z funkcją członka organu jurysdykcyjnego PZPN nie można łączyć takich zajęć, które 
uwłaczałyby godności członka tego organu lub mogłyby w jakimkolwiek stopniu ograniczyć jego 
bezstronność i niezależność.  
 

Par. 12 
  
1. Bez uszczerbku dla postanowień par. 8 Członek nie może uczestniczyć w podejmowaniu 
decyzji dotyczącej jakichkolwiek spraw lub zagadnień, jeżeli pomiędzy nim a osobą, której 
dotyczy taka decyzja, występuje lub może wystąpić konflikt interesów.  
 
2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zakaz orzekania przez  
Członka w sprawie, w której: 
 
1) jest lub był stroną postępowania, względnie pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku 
prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki,  
 
2) jest lub był przedstawicielem ustawowym, reprezentantem, np. jako członek organu, lub 
pełnomocnikiem strony w postępowaniu w tej sprawie, 
 
3) brał udział w tej sprawie jako świadek lub biegły, 
 
4) jest osobiście lub materialnie zainteresowany określonym jej rozstrzygnięciem;  
 
5) stroną postępowania jest jego małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej, krewny w linii 
bocznej do czwartego stopnia pokrewieństwa lub powinowaty w linii bocznej do drugiego stopnia 
powinowactwa, 
 
6) stroną postępowania jest osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub  
kurateli,  
 
7) przedmiotem rozstrzygnięcia jest ważność aktu prawnego sporządzonego z jego udziałem;  
 
8) brał udział w jej rozstrzygnięciu lub w sprawie z nią związanej jako arbiter sądu polubownego, 
mediator lub jako członek jakiegokolwiek organu lub zespołu orzekającego.  
 
3. Obowiązki, o których mowa w ust.1 i 2, znajdują zastosowanie również względem  
Członka, którego małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej, krewny w linii bocznej do 
czwartego stopnia pokrewieństwa lub powinowaty w linii bocznej do drugiego stopnia 
powinowactwa nie spełnia wymagań w nim określonych, w tym w szczególności nie mógłby 
orzekać jako członek organu jurysdykcyjnego PZPN z przyczyn wymienionych w ust.2. 
 
 



  
IIl. Zasady wykonywania funkcji członka organu jurysdykcyjnego PZPN 
  

Par. 13 
  
Członkowie powinni służyć sobie radą i udzielać sobie wzajemnej pomocy podczas sprawowania 
funkcji członka organu jurysdykcyjnego PZPN, o ile nie koliduje to ze sposobem załatwienia 
rozstrzyganej sprawy. 

 
Par. 14 

  
1. Członek odpowiada za formę i treść pism zredagowanych przez niego w ramach sprawowanej 
funkcji członka organu jurysdykcyjnego PZPN, nawet jeżeli nie zostały one przez niego 
podpisane.  
2. Członek powinien zadbać o to, aby w każdym orzeczeniu wydanym z jego udziałem znalazło 
się pisemne pouczenie o prawie wniesienia odwołania lub zaskarżenia tego orzeczenia, o ile 
zaskarżenie takie lub odwołanie, jak również obowiązek pouczenia o nich przewidują 
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub regulacje wewnętrzne PZPN, 
UEFA lub FIFA. 

 
 Par. 15 

  
W razie konieczności przytoczenia w toku postępowania w formie ustnej lub pisemnej 
okoliczności lub wyrażeń niestosownych, drastycznych itp. Członek powinien w miarę możliwości 
zadbać o nadanie im takiej treści lub formy, jaka nie będzie uchybiała powadze PZPN, jego 
organu jurysdykcyjnego i godności funkcji sprawowanej przez Członka. To samo dotyczy 
korespondencji prowadzonej z upoważnienia Członka przez pracowników sekretariatu organu 
jurysdykcyjnego PZPN. W szczególności niedopuszczalne jest używanie wyrażeń czy 
sformułowań obraźliwych, ani grożenie wszczęciem postępowania karnego lub dyscyplinarnego. 

 
Par. 16 

  
Korzystając z wolności słowa, Członek obowiązany jest do zachowania umiaru i taktu w 
wypowiedziach, zarówno podczas posiedzeń organu jurysdykcyjnego PZPN, jak i poza tymi 
posiedzeniami. 

 
Par. 17 

  
1. Członek obowiązany jest unikać publicznego demonstrowania swojego stosunku do strony 
postępowania, jej pełnomocnika, jak również do wszelkich innych osób uczestniczących w tym 
postępowaniu. 
2. Niedopuszczalne jest również okazywanie przez Członka jego osobistego stosunku do osób 
zatrudnionych w sekretariacie organu jurysdykcyjnego PZPN, w którym sprawuje on swoją 
funkcję, jak również do osób zatrudnionych w Biurze PZPN. 

 
Par. 18 

  
1. Członek jest obowiązany do zachowania w tajemnicy oraz do odpowiedniego zabezpieczenia 
przed ujawnieniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem wszystkiego, o czym dowiedział się w 
związku z wykonywaniem funkcji członka organu jurysdykcyjnego.  
2. Akta postępowania w sprawie rozstrzyganej przez Członka objęte są tajemnicą względem 
osób trzecich, a ich ujawnienie lub wykorzystanie może nastąpić wyłącznie w przypadkach 
przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa lub w regulacjach 
wewnętrznych PZPN,  UEFA lub FIFA. 
3. Jeżeli Członek posługuje się podczas pełnienia funkcji członka organu jurysdykcyjnego PZPN 
komputerem lub środkami elektronicznego utrwalania lub przekazywania danych obowiązany jest 



on do stosowania w tym celu takiego oprogramowania lub innych środków, które uniemożliwiają 
ujawnienie tych danych lub ich nieuprawnione wykorzystanie.  
4. Przekazywanie informacji objętych tajemnicą, o której mowa w ust.2, za pomocą środków 
elektronicznego utrwalania i przekazywania danych lub środków podobnych, każdorazowo 
wymaga zachowania odpowiedniej ostrożności i uprzedzenia stron oraz innych uczestników o 
ryzyku naruszenia tej tajemnicy podczas przekazywania informacji w ten sposób.  

 
Par. 19 

  
W przypadkach nie ujętych w niniejszych Zasadach Etyki Członek powinien kierować się 
zasadami wynikającymi z decyzji władz PZPN, organów jurysdykcyjnych PZPN oraz z norm 
zwyczajowych, obowiązujących w środowisku sportowym. 
  

Par. 20 
 
Naruszenie par. 8 ust. 1 stanowi, zaś naruszenie par. 8 ust. 2 uchwały może stanowić 
podstawę do odwołania Członka Organu Jurysdykcyjnego PZPN przez Zarząd PZPN na 
zasadach określonych w art. 34 § 9 Statutu PZPN.  

 
 
II. Wykonanie postanowień niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu oraz 
Przewodniczącym organów jurysdykcyjnych PZPN. 
  
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  
    Prezes PZPN  
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Uchwała nr I/39 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmian do „Podręcznika Licencyjnego PZPN”  

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

I. Nadaje się kolejny numer edycji Podręcznika Licencyjnego w brzmieniu:  

„© System Licencjonowania Klubów PZPN Edycja 2013/2014”  

II. Ustala się wysokość opłaty licencyjnej w kwocie 5000 PLN, którą Kluby mają obowiązek 

uiszczać ubiegając się o licencję na udział w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2013/2014.  

III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie w sezonie 2013/2014. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/40  z dnia 16 stycznia 2013  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie ustalenia „Strategii Cenowej biletów na mecze z Ukrainą i San Marino na 

Stadionie Narodowym w Warszawie”  i  „Podziału Zaproszeń VIP, Business Club GOLD, 
biletów bezpłatnych oraz płatnych na Stadionie Narodowym w Warszawie” 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.   Przyjmuje się „Strategię Cenową biletów na mecze z Ukrainą i San Marino na Stadionie 
Narodowym w Warszawie”  w marcu 2013 roku , a także  „Podział Zaproszeń VIP, Business Club 



GOLD, biletów bezpłatnych oraz płatnych na Stadionie Narodowym w Warszawie”, stanowiącą 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

41 

Uchwała nr I/41 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia korekty Preliminarza Budżetowego na 2013 roku   w zw. ze zmianą 

struktury Zarządu PZPN i Biura PZPN 
 
Na podstawie art. 78 § 6 ust.1, w związku z art. 78 § 7  Statutu PZPN, w związku  
z zaistnieniem okoliczności wskazanych w przytoczonych postanowieniach Statutu PZPN,  tj. 
przyjęciu przez Zarząd PZPN wydatków nieprzewidzianych w planie finansowym, a także w 
związku ze zmianą struktury Zarządu PZPN i Biura PZPN, postanawia się, co następuje: 

 
 Przyjmuje się korektę Preliminarza Budżetowego na 2013 rok, o treści jak w 

załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, stanowiącym tekst jednolity  Preliminarza 
Budżetowego na rok 2013 (tj. uwzględniający dokonaną korektę). 

 
 W związku z koniecznością dostosowania planu kont  

na 2013 rok  przyjmuje się, że uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku. 
 

  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą – jak w 
pkt II. 

 
 Niezależnie od powyższego Zarząd PZPN podda niniejszą korektę Preliminarza 

Budżetowego na rok 2013 roku, pod zatwierdzenie najbliższego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów PZPN.  

 
        Prezes PZPN  Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/42 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie uchylenia dotychczasowych uchwał Zarządu PZPN i Prezydium Zarządu PZPN 
dot. zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży dla działaczy, członków Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej PZPN oraz zasad korzystania ze środków komunikacji PKP  
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN, w związku z przyjęciem przez Zarząd PZPN 
Polityki podróży służbowych, postanawia się, co następuje: 
 
I.Uchyla się nw. uchwały: 

1. Uchwałę nr 1/8 z dnia 10 stycznia 2005 roku dot. zryczałtowanych kosztów podróży i 
diet dla działaczy PZPN z późn. zmianami 

2. Uchwałę nr 10/85 z dnia 13 lipca 2006 roku dot. dofinansowania kosztów podróży dla 
zawodników reprezentacji Polski urodzonych w 1990 roku   

3. Uchwałę nr I/5 z dnia 6 listopada 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie zwrotu 
zryczałtowanych kosztów podróży dla członków Zarządu i Komisji rewizyjnej PZPN, 

4. Uchwałę nr II/23 z dnia 11 lutego 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie zwrotu 
zryczałtowanych kosztów podróży i diet dla działaczy PZPN. 

5. Uchwałę nr XVI/298 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu PZPN w sprawie zwrotu 
zryczałtowanych kosztów podróży dla I-szych trenerów młodzieżowych reprezentacji 
Polski.  

 
 



II.Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek   
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Uchwała nr I/43  z dnia 16 stycznia 2013  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia „Polityki podróży służbowych”  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.   Przyjmuje się  ”Politykę podróży służbowych”, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, 
jako dokument obowiązujący w Polskim Związku Piłki Nożnej. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/44  z dnia 16 stycznia 2013  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia „Projektu reformy reprezentacji kobiet”  

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

I. Przyjmuje się „Projekt reformy reprezentacji kobiet”, stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały. 

II.  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr I/45  z dnia  16  stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie odwołania trenera reprezentacji U-21  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Odwołuje się Pana Stefana Majewskiego z funkcji trenera reprezentacji U-21.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr I/46  z dnia  16  stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie powołania trenera reprezentacji U-21  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Powołuje się Pana Marcina Dornę na  funkcję trenera reprezentacji U-21.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr I/47  z dnia  16  stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie odwołania  trenera reprezentacji U-19  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Odwołuje  się Pana  Janusza Białka z  funkcji trenera reprezentacji U-19.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr I/48  z dnia  16  stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie powołania trenera reprezentacji U-19  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Powołuje się Pana  Marcina Sasala na  funkcję trenera reprezentacji U-19.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr I/49  z dnia  16  stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie odwołania  trenera reprezentacji U-15  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Odwołuje  się Pana   Mirosława Dawidowskiego z  funkcji trenera reprezentacji U-15.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr I/50  z dnia  16  stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie powołania  trenera reprezentacji U-15  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Powołuje  się Pana    Bartłomieja Zalewskiego na  funkcję  trenera reprezentacji U-15.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr  I/51 z dnia 16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie  ustalenia terminów  kolejnych  posiedzeń  Zarządu PZPN  

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



I. Przyjmuje się, iż następne posiedzenia Zarządu PZPN odbędą  się w dniach: 20 lutego i 13 
marca 2013 roku.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/52 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 w sprawie zawieszenia realizacji inwestycji w postaci budowy siedziby PZPN przy Al. 

Wilanowskiej w Warszawie 

I.Zarząd PZPN, działając na podstawie art.36 § 1 pkt.2 Statutu PZPN, po zapoznaniu się z treścią 

wycen i kalkulacji dot. budowy siedziby PZPN przy Al. Wilanowskiej w Warszawie, 

przygotowanych przez renomowane podmioty audytorskie, tj. Ernst & Young, Polish Properties 

sp. z o. o. oraz Emmerson Evaluation sp. z o. o. postanawia zawiesić realizację tej inwestycji, do 

chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy wykonania bądź rozwiązania przez PZPN zawartej ze 

spółką WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy o prace projektowe i nadzór autorski oraz 

o roboty budowlane.   

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr  I/53  z dnia  16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie interpretacji Uchwały nr I/12 Zarządu PZPN z dnia 24 stycznia 2012 roku w 

sprawie przyjęcia zasad wyboru delegatów na Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

 
Na podstawie art. 85  §  2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przedmiotem regulacji par. 9 i par. 10 Uchwały nr I/12 Zarządu PZPN z dnia 24 stycznia 2012 

roku w sprawie przyjęcia zasad wyboru delegatów na Walne Zebrania Sprawozdawczo - 

Wyborcze Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej nie są objęte sytuacje, w których kluby niższych 

niż IV liga klas rozgrywkowych wybierają swoich delegatów na walne zebranie sprawozdawczo-

wyborcze wojewódzkiego związki piłki nożnej, zgodnie ze statutem tego związku, na zebraniach 

przedstawicieli tych klubów organizowanych w innych  jednostkach terytorialnych niż Okręgowe 

Związki Piłki Nożnej i Podokręgi, w szczególności w powiatach. 

II.Ordynacja wyborcza uchwalona zgodnie ze statutem wojewódzkiego związku piłki nożnej 

dotycząca sytuacji, o której mowa w ust. I powyżej jest zgodna z treścią  Uchwały nr I/12 Zarządu 

PZPN z dnia 24 stycznia 2012 roku.  

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/54 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie uchylenia dotychczasowych uchwał Zarządu PZPN dot. wysokości diet dla 

członków Wydziału Gier PZPN oraz dla członków Wydziału Dyscypliny PZPN i 

Związkowego Trybunału Piłkarskiego  

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

1.Uchwałę nr VI/92 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia 
wysokości diet dla członków Wydziału Dyscypliny PZPN i Związkowego Trybunału 
Piłkarskiego. 
2.Uchwałę nr IX/173 z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia 
wysokości diet dla członków Wydziału Gier PZPN 

 
II.Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek   
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Uchwała nr I/55 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie określenia wysokości diet dla członków Komisji Dyscyplinarnej PZPN i 

Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN, postanawia się, co następuje: 
 
 Mając na uwadze częstotliwość posiedzeń oraz duży nakład pracy związany 

szczególności z przygotowywaniem pisemnych uzasadnień orzeczeń przyznaje się 
członkom Komisji Dyscyplinarnej PZPN i Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN dietę w 
wysokości 300 zł za każde zebranie niezależnie od ewentualnego zwrotu kosztów 
podróży. 
 

II.       Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr  I/56 z dnia 16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie  zakazu pełnienia funkcji obserwatora i delegata  

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

I. Wprowadza się zakaz pełnienia funkcji obserwatora i delegata przez: Członków 
Zarządu PZPN, Członków Komisji Rewizyjnej PZPN, Prezesów Wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej, członków organów jurysdykcyjnych PZPN oraz pracowników 
etatowych PZPN.  

 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr  I/57 z dnia 16 stycznia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie  zmiany Uchwały nr VI/156  z dnia 27 czerwca 2012 roku dot. Zasad selekcji i 

nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego  
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W rozdziale  II  Uchwały  nr VI/156  z dnia 27 czerwca 2012 roku dot. Zasad selekcji i 
nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego skreśla się pkt 7. 
 
II.W rozdziale  II  Uchwały  nr VI/156  z dnia 27 czerwca 2012 roku dot. Zasad selekcji i 
nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego  pkt 8 otrzymuje numerację pkt 7.  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
t.j. U nr VI/156 z 27.06.2012 

zm. U nr I/57 z 16.01.2013  

Uchwała nr VI/156 z dnia 27 czerwca 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
dot. Zasad selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN uchwala się następujące: 
 
I. Przyjmuje się zasady nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego w 
następującym brzmieniu: 
 

ZASADY SELEKCJI I NADAWANIA UPRAWNIEŃ 
OBSERWATORÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO 

I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejsze zasady spełniają wymogi i zostały dostosowane do warunków Konwencji 
Sędziowskiej UEFA. 
2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „obserwator” oznacza obserwatora szczebla 
centralnego, tzn: Ekstraklasy, I i lI ligi. 
3. Uprawnienia obserwatora Ekstraklasy, I i II ligi na wniosek Zarządu KS PZPN nadaje Zarząd 
PZPN. 
4. Wnioski w sprawie kandydatów na obserwatorów powinny być składane przez związki piłki 
nożnej na podstawie propozycji przedkładanych przez właściwe KS ZPN. Zarząd KS PZPN ma 
także inicjatywę w przedstawianiu kandydatów nie ujętych we wnioskach Związków Piłki Nożnej. 
5. KS PZPN ma prawo weryfikacji przedkładanych list kandydatów zgłoszonych przez KS ZPN. 
6. Obserwatorem Ekstraklasy, I lub II ligi nie może być prezes, pracownik oraz działacz społeczny 
klubu piłkarskiego uczestniczącego w rozgrywkach szczebla centralnego, a także osoba pełniąca 
funkcję delegata szczebla centralnego. 
7. Uprawnienia obserwatora nadaje się na każdy sezon rozgrywkowy przed jego rozpoczęciem. 
W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN może wnioskować o dokooptowanie kolejnych 
obserwatorów w przerwie między rundą jesienną a wiosenną danego sezonu. 
8. Obserwator Ekstraklasy I lub II ligi otrzymuje uprawnienia po zatwierdzeniu przez Zarząd 
PZPN. 
9. Obserwator musi: 
a) mieć minimum średnie wykształcenie (poświadczone kserokopią odpowiedniego dokumentu 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego KS ZPN), 
b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 
c) kierować się w swoim postępowaniu: obiektywizmem, rzetelnością oraz mieć autorytet w 
organizacji sędziowskiej, 



d) odznaczać się wysokim poziomem znajomości Przepisów Gry w Piłkę Nożną, ich interpretacją 
oraz umiejętnością przekazywania wiedzy i doświadczenia, 
e) mieć doświadczenie w prowadzeniu zawodów na szczeblu centralnym w roli sędziego lub 
sędziego asystenta. Byli sędziowie mogą być obserwatorami o jedną klasę wyżej niż osiągnęli 
jako sędziowie. Byli sędziowie-asystenci międzynarodowi mogą być obserwatorami Ekstraklasy, 
byli asystenci I grupy – obserwatorami I ligi, byli asystenci II grupy – obserwatorami II ligi.  
f) aktywnie uczestniczyć w działalności macierzystego Kolegium Sędziów, szczególnie w zakresie 
szkolenia (nie dotyczy członków komisji działających w ramach KS PZPN), 
g) uczestniczyć we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez KS PZPN oraz KS ZPN, 
h) wykazywać należytą dyspozycyjność przy obsadzie zawodów. 
10. Klasa, którą dany kandydat na obserwatora osiągnął w karierze sędziowskiej, jest ważnym, 
ale nie decydującym kryterium przydziału do danej grupy obserwatorów (Ekstraklasa, I liga, II 
liga). Zarząd KS dokonując przydziału bierze pod uwagę przede wszystkim przydatność 
merytoryczną danego kandydata na obserwatora. 
11. Obserwator może być pozbawiony przez Zarząd PZPN uprawnień na wniosek Zarządu KS 
PZPN. 
12. Częstotliwość delegowania obserwatora na zawody piłkarskie leży w gestii Zarządu KS PZPN 
i nie podlega roszczeniom ze strony obserwatora, ani jego macierzystego ZPN. 
II. Postanowienia szczegółowe 
1. Liczbę obserwatorów Ekstraklasy, I i II ligi na każdy sezon rozgrywkowy każdorazowo ustala 
KS PZPN. 
2. Przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej kandydaci na obserwatorów poddawani są 
szkoleniu oraz egzaminowi teoretycznemu, który ma charakter zaliczeniowy. 3. Zakres szkolenia, 
egzaminu i jego formę określa Zarząd KS PZPN. Minima zaliczeniowe wynoszą: 
a) w przypadku egzaminu teoretycznego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 
b) w przypadku egzaminu filmowego – 70% prawidłowych odpowiedzi. 
Zaliczenie egzaminu jest warunkiem nieodzownym do utrzymania uprawnień Obserwatora, ale o 
ostatecznym kształcie list przedstawianych Zarządowi PZPN decyduje Zarząd KS PZPN. 
4. Kandydata na obserwatora można zwolnić, w uzasadnionych przypadkach, z udziału w 
szkoleniu oraz ze złożenia sprawdzianu w pierwszym terminie. Nie zwalnia to jednak obserwatora 
od złożenia egzaminu w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN. 
5. Wnioski o powołanie kandydatów po raz pierwszy ubiegających się o uprawnienia obserwatora 
szczebla centralnego, muszą zawierać CV oraz kopie arkuszy obserwacji danego kandydata z 
ostatnich 12 miesięcy.  
6. Uprawnienia obserwatora wygasają: 
a) po zakończeniu sezonu, 
b) po ukończeniu 65 roku życia, 
c) po złożeniu rezygnacji, 
d) po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne PZPN, 
e) w wyniku niestosowania się do przepisów i postanowień PZPN, 
7.  Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na obserwatorów mają charakter 
nominacji i nie podlegają zaskarżeniu. 
III. Postanowienia końcowe 
1. Obserwator może być okresowo urlopowany. 
2. Zarząd KS PZPN może wnioskować do Zarządu PZPN o zawieszenie uprawnienia 
obserwatora, lub skreślenie go z listy, jeżeli: 
a) nie uczestniczy w działalności macierzystego Kolegium Sędziów, 
b) ocenia sędziów nieobiektywnie, nieadekwatnie do ich umiejętności (zawyżania lub zaniżania 
noty), 
c) kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z przedstawicielami klubów rozgrywających zawody, 
na które został wyznaczony. W tym przypadku sprawa zostanie przekazana do Komisji 
Dyscyplinarnej  PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

        Prezes PZPN  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


