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Uchwała nr XIII/260 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie korekty planu finansowego na rok 2011 
 
Na podstawie art. 73 § 5 i 6 w zw. z art. 34 § 1 pkt b) Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 
 
I. Zrealizowany przychód w wysokości 3.600.000 PLN stanowiący nadwyżkę nad 
prognozowanymi wpływami ze sprzedaży biletów przenosi się na pokrycie kosztów 
reprezentacji narodowej „A” mężczyzn. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/261 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie korekty planu finansowego na rok 2011 
 
Na podstawie art. 73 § 5 i 6  w zw. z art. 34 § 1 pkt b)Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 
 
I. Zrealizowany przychód w wysokości 1.000.000 PLN stanowiący nadwyżkę nad 
prognozowanymi wpływami z opłat transferowych przenosi się na pokrycie kosztów 
Grassroots.   
 
II. Zrealizowany przychód w wysokości 700.000 PLN stanowiący nadwyżkę nad 
prognozowanymi wpływami z opłat transferowych przenosi się na pokrycie kosztów 
reprezentacji narodowej „A” mężczyzn. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/262 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycji  
co do wyboru niezależnej firmy audytorskiej  

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt d)Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się ofertę firmy „Euro-in i Partnerzy” na dokonanie badania sprawozdania 
finansowego PZPN za rok 2011 za kwotę 36.000 PLN netto plus podatek VAT. 



 
II. Wskazaną  firmę przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu Delegatów jako niezależną firmę 
audytorską mogącą dokonad badania sprawozdania finansowego PZPN za rok 2011. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/263 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycji co do 
wyboru niezależnej firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania finansowego związanego 

z wydatkowaniem środków FIFA - FAP   
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt d) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się ofertę firmy Audit Consult na przeprowadzenie badania ksiąg rachunkowych 
związanych z wydatkowaniem środków FIFA – FAP na dzieo 31.12.2011, za rok kooczący się 
w tym dniu, za kwotę 10.000 PLN netto plus podatek VAT. 
 
II. Wskazaną firmę przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu Delegatów jako niezależną firmę 
audytorską mogącą dokonad badania sprawozdania finansowego związanego z 
wydatkowaniem środków FIFA - FAP za rok 2011. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
264 

 
Uchwała nr XIII/264 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia projektu preliminarza  
budżetowego PZPN na 2012 rok   

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt c) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 
I. Przyjmuje się projekt preliminarza budżetowego PZPN na rok 2012, stanowiący załącznik 
do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/265 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie utworzenia centralnej III klasy gimnazjalnej  
 

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



 
I.  Tworzy się centralną III klasę  gimnazjalną, która będzie  jednocześnie reprezentacją 
narodową U-15.   
 
II. Miejsce funkcjonowania klasy zostanie wyłonione w drodze konkursu. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/266 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia  
Panu Marianowi Kustoniowi  

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN w zw. z § 5 Regulaminu Nadawania 
Diamentowego Odznaczenia PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaczeo PZPN nadaje się Diamentowe 
Odznaczenie PZPN Panu Marianowi Kustoniowi.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/267 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia klubowi Polonia Warszawa  

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN w zw. z § 5 Regulaminu Nadawania 
Diamentowego Odznaczenia PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaczeo PZPN nadaje się Diamentowe 
Odznaczenie PZPN klubowi Polonia Warszawa.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/268 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN z 
dnia 26 listopada 2010 roku  

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

 



I. Realizacja Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN  
z dnia 26 listopada 2010 roku: 
 
1. Opracowad w porozumieniu z Kolegium Sędziów Koncepcję wprowadzenia w wybranych 
liceach ogólnokształcących, klasy z programem nauczania poszerzonym o szkolenie 
sędziowskie. 
 
Realizacja: Powołany uchwałą zarządu zespół przygotował całośd dokumentacji pozwalającej 
na stworzenie w wybranych liceach klasy z poszerzonym, o szkolenie sędziowskie, 
programem nauczania. Propozycja uchwały została wpisana w Plan Strategiczny PZPN na lata 
2012-2019, w części dotyczącej wprowadzenia programu szkolenia sędziowskiego do klas 
licealnych w Wojewódzkich Ośrodkach Szkolenia. 
 
2. Zobowiązad Zarząd PZPN do systematycznego monitorowania zadłużenia klubów w 
stosunku do PZPN. 
 
Realizacja: Zadłużenie klubów jest na bieżąco monitorowane przez Departament Finansowy 
PZPN. Stosowne informacje o zadłużeniu klubów są przekazywane do Wydziału Gier, 
Wydziału Dyscypliny oraz właściwej komisji licencyjnej. Na bieżąco klubom wystawiane są 
również wezwania do zapłaty oraz potwierdzenia sald.  
 
3. Zwrócid się do Komisji Licencyjnych PZPN o traktowaniu braku zadłużenia klubów w 
stosunku do PZPN jako jednego z ważnych elementów decydujących o przyznaniu licencji. 
 
Realizacja: W dniu 31 marca 2011 roku do komisji licencyjnych PZPN zostały wystosowane, 
przez Wiceprezesa PZPN ds. Organizacyjno-Finansowych Rudolfa Bugdoła, Sekretarza 
Generalnego Zdzisława Kręcinę oraz Dyrektora Departamentu Finansowego Ewę Bazan, 
pisma, w których, zgodnie z zaleceniami Walnego Zgromadzenia, zawarta została prośba o 
traktowaniu braku zadłużenia klubów w stosunku do PZPN jako jednego z ważnych 
elementów decydujących o przyznaniu licencji w sezonie 2011/2012. Do każdego z ww. pism 
załączona została informacja Departamentu Finansowego nt. zadłużenia klubów wobec PZPN 
na dzieo 31 grudnia 2010 roku oraz stanu zadłużenia na dzieo 31 marca 2011 roku, 
uwzględniający wpłaty dokonane w I kwartale 2011 roku, dotyczące zadłużenia wg stanu na 
dzieo 31 grudnia 2010 roku. 
 
4. Zobligowad Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN do nadzoru nad ZPN wdrażania i 
realizacji szkolenia dzieci i młodzieży do lat 12.  
Realizacja: Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego oraz Wydział Szkolenia opracował 
wydawnictwo „System Organizacji Szkolenia Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce  - 
założenia metodyczne i organizacyjne”. Materiały otrzymały wszystkie Wojewódzkie Związki 
Piłki Nożnej i za ich pośrednictwem kluby sportowe (rok wydania 2010).  Za jego wdrożenie i 
realizację odpowiedzialni są trenerzy wojewódzcy oraz trenerzy klubowi.  Nadzór sprawują 
trenerzy kadr PZPN i właściwe Wydziały Wojewódzkich Związków. 
  
5. Przeanalizowad zasadnośd dalszego prowadzenia rozgrywek w dotychczasowym 
systemie pod kątem szkoleniowym. 
 



Realizacja: Propozycja rozwiązao została przedstawiona na zebraniu Wiceprezesów 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i trenerów koordynatorów Związków w dniu 19 lipca 
2011 roku. PZPN reprezentowali Wiceprezes Jan Bednarek oraz Przewodniczący Wydziału 
Piłkarstwa Młodzieżowego Mirosław Wrzesioski. Rozgrywki o Puchar Kazimierza Górskiego 
odbywad się będą wg. nowego systemu organizacji szkolenia dzieci Młodzieży. Zebrani 
zaproponowali, aby dokonad zmian terytorialnych makroregionów w rozgrywkach o Puchar 
Deyny, Michałowicza, Kuchara, Jezierskiego, Górskiego. Zarząd nie wyraził zgody na 
proponowane zmiany – rozgrywki o Puchary Górskiego, Kuchara, Deyny, Michałowicza i 
Jezierskiego odbędą się w dotychczasowym systemie.  
 
6.  Zobowiązad Zarząd PZPN do sprawdzenia w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej 
wydatków dla klubów, które poniosły straty w czasie powodzi. 
  
Realizacją sprawy zajmowała się komisja w składzie: Jan Bednarek, Eugeniusz Nowak, Witold 
Dawidowski, Zbigniew Lach, Henryk Kuta, Andrzej Padewski, Waldemar Baryło. Środki 
pieniężne pozyskane na ten cel zostały rozdzielone dla klubów poszkodowanych przez 
powódź.   
 
7. Zobowiązad Wydział Szkolenia PZPN we współpracy z członkiem Zarządu PZPN Panem 
Edwardem Potokiem oraz osobami odpowiedzialnymi za działalnośd szkoleniową w 
Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży, do nadzoru nad realizacją ujednoliconego 
programu szkolenia w OSSM. 
  
Realizacja: Ujednolicono regulamin działalności OSSM. Na bazie przygotowywanego, 
jednolitego systemu szkolenia, opracowany zostanie program dla wszystkich ośrodków 
szkolenia młodzieży. 
 
8. Zobowiązad Zarząd PZPN do przeanalizowania możliwości finansowych na 
zabezpieczenie środków w budżecie PZPN na 2012 w celu pokrycia kosztów obserwatorów 
meczów I ligi nożnej mężczyzn wpisując powyższy wydatek w zakres działania Kolegium 
Sędziów. 
 
Realizacja: Kwestia ta została przekazana Zespołowi Roboczemu ds. opracowania 
preliminarza budżetowego na rok 2012.  
 
9. Zobowiązad Zarząd PZPN aby w porozumieniu z Ekstraklasą S.A. oraz PLP rozważył 
możliwośd zwiększenia do 18 drużyn w rozgrywkach Ekstraklasy. 
 
Realizacja: W porozumieniu z Ekstraklasą i PLP proponuje się powoład zespół roboczy celem 
opracowania pełnej analizy pod kątem infrastruktury stadionowej „szkoleniowej logistyki 
rozgrywek biorąc pod uwagę zmiany systemu rozgrywek planowanych przez UEFA.  
Proponowany skład zespołu to: 
2 osoby z Ekstraklasy 
2 osoby z PLP 
1 osoba Wydział Piłkarstwa Profesjonalnego 
3 osoby PZPN 



Biorąc pod uwagę ogromną wagę do kwestii związanej ze zwiększeniem Ekstraklasy 
zakooczenie prac zespołu przewiduje na koniec sierpnia 2012 r. 
 
10.  Zobowiązad Zarząd PZPN do podjęcia Uchwały dotyczącej zniesienia limitów 
wiekowych dla dzieci do lat 9 i rozgrywek seniorów do lat 16 limitujących uprawnienie 
młodych piłkarzy do rozgrywek. 
 
Realizacja: Na wniosek Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego, Zarząd PZPN podjął uchwałę o 
możliwości uprawniania do gry (rejestracji) zawodników od lat 7. Poniżej 16 roku życia 
zawodnik może występowad w drużynach seniorów, jeżeli posiada zgodę Wydziału Szkolenia 
Związku Piłki Nożnej oraz badania lekarskie specjalistycznej poradni sportowej. 
 
11. Zobowiązad Zarząd PZPN do rozpatrzenia możliwości oraz przygotowania propozycji 
reorganizacji rozgrywek II i III ligi pod kątem czterech grup drugiej ligi i trzeciej ligi 
pozostającej w gestii rozgrywek wojewódzkich.  
 
Realizacja: Powołany uchwałą Zarządu zespół przygotował pełną analizę sytuacji 
organizacyjnej i finansowej klubów II ligi wraz z założeniami prowadzenia rozgrywek w 
ramach jednej grupy jak również prowadzenia rozgrywek w 4 grupach.  
Analiza ta została przekazana wszystkim członkom zarządu w maju 2011 r.  
Zasadnym jest rekomendowanie przez Zarząd jednej propozycji reorganizacji rozgrywek II ligi 
na Walne Zgromadzenie PZPN. 
 
12. Zobligowad Zarząd PZPN do opracowania przez Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego 
PZPN terminarza finałowych rozgrywek juniorów starszych i młodszych tak, aby rozgrywki 
w Związkach Wojewódzkich zakooczyd równo z zakooczeniem roku szkolnego.   
 
Realizacja: Propozycja bezzasadna, rozgrywki wojewódzkie grup młodzieżowych kooczą  
się w połowie czerwca, terminy dostosowane do terminów rozgrywek finałowych PZPN. 
 
13. Zobowiązad Zarząd PZPN do przyspieszenia produkcji zaległych elektronicznych kart dla 
zawodników. 
 
W celu skrócenia okresu oczekiwania na wyprodukowanie elektronicznej karty 
identyfikacyjnej zawodnika wprowadzono zmiany mające na celu przyspieszenie obiegu 
wprowadzanych danych. W szczególności dotyczy to możliwości elektronicznej rejestracji 
zawodnika, bezpośrednio w systemie Extranet PZPN. Zawodnik ma również możliwośd 
śledzenia aktualnego stanu obsługi złożonego formularza oraz produkowanej karty. Po 
weryfikacji skutków wprowadzonych zmian, rozważona zostanie możliwośd przeniesienia 
procesu produkcji oraz kolportażu kart bezpośrednio do PZPN. 
 
14. Zobowiązad Zarząd PZPN do zapewnienia na każdym następnym Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów PZPN elektronicznego systemu liczenia głosów. 
 
Realizacja: Zarząd PZPN po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zespołu Roboczego ds. 
Organizacji Walnego Zgromadzenia Delegatów zaproponował zapisanie w Regulaminie 



Walnego Zgromadzenia PZPN, zaplanowanego na dzieo 25 listopada 2011 roku 
elektronicznego liczenia głosów.            
  
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr XIII/269 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie zgłoszenia do UEFA kandydatur na organizację turniejów finałowych w 

latach 2014-2016 
 

Na podstawie art. 34 § b) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Do UEFA zgłoszone zostaną kandydatury Polskiego Związku Piłki Nożnej na organizację 
turniejów finałowych mistrzostw U-19 mężczyzn w sezonach: 2013-2014 i 2014-2015 oraz U-
17 kobiet w sezonie 2015-2016. 
    
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XIII/270 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) w związku z art. 52 Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 
 
I. W Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.  § 8 otrzymuje nazwę „Zwalczanie dopingu w piłce nożnej”. 
2. W § 8 ust. 3 – 4 otrzymują nowe następujące brzmienie: 
„3. Wykrycie u zawodnika zabronionych środków farmakologicznych lub metod uznanych za 
dopingowe względnie udział w innych niedozwolonych praktykach dopingowych powoduje 
jego odpowiedzialnośd dyscyplinarną przewidzianą w modelowych regułach 
antydopingowych w wersji z czerwca 2011 roku, opracowanych przez polską Komisję do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie, na podstawie zrewidowanego Światowego Kodeksu 
Antydopingowego WADA, stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu. 
4. Modelowe reguły antydopingowe, o których mowa w ust. 3 stosuje się ponadto do 
odpowiedzialności za niedozwolone praktyki dopingowe trenerów, instruktorów, lekarzy, 
fizjoterapeutów, menedżerów ds. piłkarzy i działaczy, a także klubów, w których występowali 



zawodnicy, u których stwierdzono stosowanie zabronionych środków farmakologicznych lub 
metod uznanych za dopingowe.”    
 
3. W § 8 skreśla się dotychczasowe ust. 4 – ust. 11. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                                                                                          Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr III/35 z dnia 14.07.2006 
Uchwała nr III/37 z dnia 14.07.2006 
Uchwała nr IV/58 z dnia 19 i 25.09.2006 
Decyzja Kuratora z dnia 1.03.2007 
Uchwała nr V/69 z dnia 12 i 13.04.2008 
Uchwała nr VIII/104 z dnia 3.06.2008 
Uchwała nr XI/162 z dnia 29.07.2008 
Uchwała nr XII/177 z dnia 19.08.2008 
Uchwała nr XIII/196 z dnia 26.09.2008 
Uchwała nr XVIII/398 z dnia 18.12.2009  
Uchwała nr IX/170 z dnia 30.06.2011 
Uchwała nr XIII/270 z dnia 26.10.2011  
 

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZPN 
(tekst jednolity – stan prawny na 30.06.2011) 

 
I. Na podstawie art. 52 Statutu PZPN oraz Art. 49 Statutu UEFA postanawia się, co 
następuje: 
ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 
§ 1 
1. Regulamin Dyscyplinarny PZPN zwany dalej "regulaminem" stosuje się wobec 
członków władz, klubów zrzeszonych w Polskim Związku Piłki Nożnej zwanym dalej 
"PZPN" oraz wobec zawodników, trenerów, sędziów, obserwatorów, delegatów i 
menedżerów ds. piłkarzy, jak również działaczy sportowych tych klubów i innych 
organizacji będących w strukturach PZPN. 
2. Podmioty wymienione w ust. 1 ponoszą odpowiedzialnośd za popełnione 
przewinienia dyscyplinarne na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
3. Kluby, zawodnicy, trenerzy, sędziowie, obserwatorzy, delegaci, menedżerowie ds. 



piłkarzy i działacze są zobowiązani do postępowania zgodnego z zasadami lojalności i 
sportowego zachowania. 
4. Kluby ponoszą odpowiedzialnośd za zachowanie swoich zawodników, działaczy, 
kibiców oraz innych osób pełniących funkcje podczas meczu na zlecenie klubu lub 
PZPN (organu prowadzącego rozgrywki). 
5. Przewinieniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie statutu, uchwał, zarządzeo, 
regulaminów, wytycznych oraz orzeczeo organów jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych 
PZPN, a także innych przepisów nadrzędnych władz sportowych i administracyjnych 
oraz przepisów gry w piłkę nożną. 
6. Odpowiedzialnośd dyscyplinarna na zasadach określonych w niniejszym regulaminie 
nie wyklucza odpowiedzialności przed innymi pozasportowymi organami. 
§ 2 
1. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne. Za jedno 
przewinienie dyscyplinarne wymierza się jedną karę zasadniczą. 
2. W razie popełnienia kilku przewinieo dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się 
jedną karę łączną, stanowiącą karę zasadniczą, która winna uwzględniad wszystkie 
przewinienia 
§ 3 
1. Do orzekania w sprawach przewinieo dyscyplinarnych uprawnione są następujące 
organy: 
1) Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN 
2) Wydział Dyscypliny PZPN 
3) Komisja Odwoławcza związku piłki nożnej 
4) Wydział dyscypliny związku piłki nożnej, z zastrzeżeniem § 12 pkt 2 ust. 2) 
niniejszego regulaminu. 
5) Komisja dyscyplinarna Spółki Ekstraklasa 
6) Zarząd klubu, z zastrzeżeniem art. 27 Uchwały nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku - 
Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem 
profesjonalnym, wraz z późniejszymi zmianami. 
2. Komisja dyscyplinarna Spółki Ekstraklasa posiada uprawnienia przyznane Wydziałowi 
Dyscypliny PZPN z wyłączeniem poniższych uprawnieo, które są zastrzeżone dla 
Wydziału Dyscypliny PZPN: 
1) orzekanie w sprawach dotyczących przewinieo przekupstwa sportowego, dopingu, 
naruszeo postępowania licencyjnego oraz niewykonywania prawomocnych orzeczeo 
PZPN; 
2) orzekania w szczególnie ważnych z punktu widzenia interesu polskiej piłki nożnej 
sprawach, przekazanych uchwałą Zarządu PZPN do kompetencji Wydziału Dyscypliny 
PZPN; 
3) wymierzanie kary zakazu dokonywania transferów zagranicznych do klubu; 
4) wymierzanie kary skreślenia z listy sędziów; 
5) wymierzanie kary zakazu reprezentowania piłkarstwa polskiego w rozgrywkach 
międzynarodowych (pucharowych i towarzyskich) czasowego lub na stałe; 
6) wymierzanie kary pozbawienia drużyny tytułu mistrza lub wicemistrza Polski albo 
zdobywcy Pucharu Polski. 
3. Prawo składania do organów dyscyplinarnych wniosków o wszczęcie postępowania 
w stosunku do naruszających przepisy związkowe mają wydziały, komisje, kolegia i 
zespoły PZPN oraz związków piłki nożnej, liga zawodowa, władze klubów, zawodnicy, 



trenerzy, sędziowie, rzecznik ochrony prawa związkowego oraz działacze sportowi 
organizacji będący w strukturach PZPN. Postępowanie dyscyplinarne może byd również 
wszczęte z urzędu. 
ROZDZIAŁ II 
Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania. 
§ 4 
1. Kary dyscyplinarne dzielą się na: 
1) zasadnicze, 
2) dodatkowe 
2. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec klubu są: 
1) kara pieniężna, 
2) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem 
publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej 
siedzibą klubu, 
3) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach 
sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu, 
3a) zakaz lub ograniczenie udziału dla zorganizowanych grup kibiców w meczach 
wyjazdowych, 
4) walkower 3:0 z zastrzeżeniem weryfikacji zawodów jako walkower, dokonany przez 
Wydział Gier PZPN lub związku piłki nożnej, 
5) zakaz dokonywania transferów zagranicznych i krajowych (definitywnych i 
czasowych) do klubu, 
6) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, 
7) czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji, 
8) pozbawienie drużyny tytułu mistrza lub wicemistrza Polski albo Młodej Ekstraklasy, 
zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ekstraklasy oraz Superpucharu, 
9) wykluczenie z PZPN. 
3. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec pozostałych podmiotów są: 
1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) kara pieniężna - dotyczy tylko pełnoletnich zawodników, trenerów, sędziów i 
działaczy, biorących udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym (Ekstraklasa, I i, II 
liga, Puchar Polski, Puchar Ekstraklasy, Młoda Ekstraklasa, Superpuchar) lub 
związkowym po jej wprowadzeniu przez zarząd wojewódzkiego związku piłki nożnej, 
4) dyskwalifikacja na określoną ilośd meczów, czasowa lub na stałe, 
5) zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji, czasowe lub stałe, 
6) czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji, 
7) skreślenie z listy sędziów, 
8) wykluczenie z PZPN. 
4. Dodatkowymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec klubów są: 
1) karą pieniężna, 
2) walkower 3:0, 
3) pozbawienie klubu punktów w rozgrywkach ligowych maksymalnie do liczby 
punktów stanowiącej jedną trzecią częśd punktów (maksymalnie 30) możliwych do 
zdobycia w rozgrywkach klasy rozgrywkowej, w której klub będzie uczestniczyd w 
okresie wykonywania kary, 
4) zakaz reprezentowania piłkarstwa polskiego w rozgrywkach międzynarodowych 



(pucharowych i towarzyskich), czasowy lub stały. 
5. Dodatkowymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec (do) pozostałych 
podmiotów są: 
1) kara pieniężna 
2) zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w strukturach 
organizacyjnych PZPN, związkach piłki nożnej oraz sekcjach piłkarskich klubów 
będących członkami PZPN, czasowy lub stały, 
3) skreślony 
4) odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji, czasowe lub stałe, 
5) zakaz transferu zawodnika za granicę w celu uprawiania sportu piłki nożnej, czasowy 
lub stały, 
6) zakaz reprezentowania piłkarstwa polskiego w rozgrywkach międzynarodowych 
(pucharowych i towarzyskich), czasowy lub stały, 
7) obniżenie klasy uprawnieo do prowadzenia zawodów lub obserwacji, na okres do 5 
lat. 
6. Kary dodatkowe mogą byd orzeczone obok kar zasadniczych. 
7. Niezależnie od wymierzonych kar zasadniczych i dodatkowych organ dyscyplinarny 
może nałożyd na podmioty wymienione w § 1 ust. 1 określone obowiązki. 
8. W razie niewykonania nałożonych obowiązków organ dyscyplinarny może wymierzyd 
dodatkowo karę pieniężną. 
§ 5 
Kara dyskwalifikacji 
1. Karę dyskwalifikacji wymierza się: 
1) ustalając zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów. Górna granica 
dyskwalifikacji wynosi 10 meczów, 
2) czasowo w tygodniach, miesiącach lub latach, 
3) na stałe. 
2. Do czasu dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się okresu przerwy 
między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym. 
3. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione w 
rozgrywkach mistrzowskich musi byd wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została 
wymierzona lub w tej klasie rozgrywkowej, do której drużyna awansowała lub została 
zdegradowana, z zastrzeżeniem że: 
a) wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakooczeniu sezonu nie przenosi się na 
kolejny sezon rozgrywkowy, w takim przypadku zawodnik obowiązany jest do 
wniesienia opłaty w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki, 
b) zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mogą odbyd karę nie tylko w 
tej klasie rozgrywkowej, w której ją otrzymali ale również w innym zespole danego lub 
innego klubu w następujących przypadkach: 
- gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego 
sezonu, a inna drużyna tego klubu do której był zgłoszony, rozpoczyna rozgrywki 
wcześniej niż zespół, w której zawodnik otrzymał karę, 
- gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu 
zmieni przynależnośd klubową, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony do 
gry. 
Do czasu wykonania kary dyskwalifikacji wynikającej z czerwonej kartki zawodnik nie 
może uczestniczyd w żadnych rozgrywkach mistrzowskich.” 



3' Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach 
pucharowych musi byd wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary 
zawodnik nie może uczestniczyd w danych rozgrywkach pucharowych. 
4. W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej 3 miesięcy lub na stałe - 
zawodnik nie może uczestniczyd w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnid 
jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej. 
5. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów nie wykonana w drugiej rundzie 
rozgrywek mistrzowskich lub odpowiednio w danej edycji rozgrywek pucharowych 
zostaje przeniesiona do nowej edycji rozgrywek. Powyższe nie dotyczy kary 
dyskwalifikacji, wymierzonej za napomnienia (żółte kartki). 
6. Wykonanie kary dyskwalifikacji wobec podmiotów określonych w § 1 pkt 1, z 
wyjątkiem zawodników, polega na zakazie: 
1) reprezentowania drużyny wobec innych oficjalnych osób funkcyjnych i drużyny 
przeciwnika, 
2) przebywania na płycie stadionu w miejscach wydzielonych dla kierownictwa drużyny 
i zawodników rezerwowych oraz w szatni, 
3) kierowania drużyną w czasie meczu, 
4) pełnienia jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej oraz 
uczestnictwa w rozgrywkach jako zawodnik. 
Kara pieniężna 
7. Karę pieniężną wymierza się klubom w wysokości od 100 zł. do 500.000 zł., zaś 
pozostałym podmiotom od 100 zł. do 100.000 zł., przy czym kara pieniężna wymierzona 
klubowi jako dodatkowa nie może przekroczyd 250.000 zł. Zapłata kary pieniężnej 
następuje w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Nieuiszczenie kary 
pieniężnej w terminie określonym w niniejszym punkcie może powodowad 
odpowiedzialnośd dyscyplinarną. Przepisy § 35 i § 36 stosuje się odpowiednio. 
Ograniczeo w zakresie wymierzenia kar pieniężnych nie stosuje się do przewinieo 
dyscyplinarnych przewidzianych w § 9 ust. 3.1 – 3.7 oraz w § 9 ust. 10. Ograniczenie 
kary do 100.000 zł. nie dotyczy zawodników Ekstraklasy. 
Zakaz rozgrywana meczów z udziałem publiczności lub na obiektach sportowych 
8. Kara zakazu rozgrywania zawodów w miejscowości będącej siedzibą klubu I lub II 
ligi polega na konieczności rozgrywania tych zawodów w miejscowości odległej 
powyżej 100 km, a w przypadku pozostałych klubów - w miejscowości wyznaczonej 
przez organ prowadzący rozgrywki. 
8a. Kara zakazu rozgrywania meczów z udziałem publiczności na części obiektu 
sportowego w miejscowości będącej siedzibą klubu polega na wyłączeniu określonych 
sektorów bądź ograniczeniu wstępu na mecz dla osób posiadających karnety uzyskane 
przed dniem popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. 
Zakaz dokonywania transferów zagranicznych i krajowych 
9. Karę zakazu dokonywania transferów zagranicznych i krajowych do klubu 
Ekstraklasy wymierza się na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W okresie obowiązywania tej 
kary klub nie ma prawa do zawierania umów transferowych z innymi klubami i 
zawodnikami bez względu na ich status, ani do występowania o ich uprawnienie do 
gry 
Czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji 
10.1. Czasowe zawieszenie licencji orzeczone wobec klubu, powoduje niemożnośd 
korzystania z uprawnieo wynikających z licencji (np. prawa do udziału w rozgrywkach). 



Nierozegrane w okresie zawieszenia licencji zawody weryfikuje się jako walkower na 
niekorzyśd drużyny ukaranej. 
2. Karę zawieszenia licencji orzeka się na czas nieokreślony. 
Przywrócenie licencji następuje po ustaniu przyczyn, które spowodowały jej 
zawieszenie. 
3. Pozbawienie licencji skutkuje wykluczeniem klubu z udziału w meczach w danym 
sezonie rozgrywek. W następnym sezonie klub ma prawo - po spełnieniu wymogów 
licencyjnych - do udziału w rozgrywkach klasy bezpośrednio niższej. 
4. Kara czasowego zawieszenia lub pozbawienia licencji orzekana wobec innych 
podmiotów oznacza pozbawienie ich uprawnieo wynikających z licencji na określony 
czas lub na stałe. 
Wykluczenie z PZPN 
11. Karę wykluczenia z PZPN orzeka się w przypadku rażącego naruszenia statutu, 
regulaminów i uchwał PZPN. 
Recydywa 
12. Jeżeli w okresie danego sezonu rozgrywkowego podmioty, o których mowa w § 1 
ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN popełnią kolejne przewinienie dyscyplinarne 
podobne do popełnionego, za które odbywają karę uważa się, że zachodzi recydywa. 
Recydywa jest okolicznością obciążającą, mogącą wpływad na zaostrzenie kary. 
Inne zasady wykonania kary, zakaz karania, przedawnienie 
13. Wykonanie kary zasadniczej dyskwalifikacji wymierzonej ilością meczów lub 
czasowo w wymiarze do 2 lat, kary pieniężnej, zakazu rozgrywania w określonym czasie 
lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie 
sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu, zakazu rozgrywania w określonym 
czasie lub określonej ilości meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej 
siedzibą klubu, zakazu dokonywania transferów zagranicznych i krajowych do klubu, 
czasowego lub stałego zawieszenia w pełnieniu określonej funkcji, czasowego 
zawieszenia lub pozbawienia licencji - można zawiesid, gdy przemawiają za tym istotne 
okoliczności łagodzące, przy czym okres zawieszenia nie może byd krótszy niż 6 
miesięcy a dłuższy niż 3 lata. 
14. Zawieszona kara podlega wykonaniu, gdy w okresie zawieszenia: 
1) popełnione zostanie nowe, podobne do poprzedniego przewinienie, za które 
wymierzono karę tego samego rodzaju, 
2) zachowanie ukaranego sprzeczne było z etyką sportową. 
15. Po złożeniu przez zawodnika wniosku o zmianę barw klubowych, w tym wniosku o 
rozwiązanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej do właściwego Wydziału 
Gier, nie może byd on ukarany przez zarząd klubu. W wypadku dopuszczenia się przez 
niego przewinienia dyscyplinarnego o ukaraniu decyduje Wydział Dyscypliny PZPN na 
wniosek klubu. 
16. 
1) Organ dyscyplinarny powinien odmówid wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego w 
trakcie meczu piłkarskiego upłynęły dwa lata, od chwili popełnienia 
przewinienia dyscyplinarnego określonego w § 8 (doping) upłynęło osiem lat, a 
w przypadku innych przewinieo dyscyplinarnych od chwili ich popełnienia 
upłynęło dziesięd lat. 
2) Nie ulegają przedawnieniu przewinienia dyscyplinarne dotyczące korupcji w 



sporcie piłki nożnej (§ 9 ust. 10, § 9 ust. 10b, § 9 ust. 11). 
3) Przedawnienie przewinienia dyscyplinarnego rozpoczyna swój bieg od dnia 
popełnienia przewinienia, a w przypadku gdy czyn miał charakter ciągły od dnia 
ostatniego zachowania składającego się na przewinienie dyscyplinarne. Jeżeli 
przewinienie dyscyplinarne polega na zaniechaniu spełnienia obowiązku 
nałożonego przepisami statutu, uchwał, zarządzeo i regulaminów oraz 
orzeczeniami organów jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych PZPN i wytycznymi 
władz PZPN, przedawnienie dyscyplinarne zaczyna swój bieg od dnia, w którym powinno 
nastąpid wykonanie obowiązku. 
4) Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego orzeczeniem organu 
dyscyplinarnego, a także czas trwania postępowania toczącego się poza 
organami związkowymi (w szczególności przed Trybunałem Arbitrażowym do 
Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz Sądem Najwyższym) 
powoduje zawieszenie biegu terminów przedawnienia, o których mowa w 
punkcie 1). W takiej sytuacji termin przedawnienia przedłużony zostaje o czas 
trwania przeszkody w rozstrzygnięciu sprawy. 
5) Organ dyscyplinarny powinien umorzyd postępowanie dyscyplinarne, jeżeli po 
wszczęciu postępowania dyscyplinarnego nie zostanie wydane prawomocne 
orzeczenie w trybie wewnątrzzwiązkowym w terminach określonych w punkcie 
1), z zastrzeżeniem punktu 4). 
17. Nie wolno karad dwukrotnie za popełnienie tego samego przewinienia 
dyscyplinarnego. Nie dotyczy to sytuacji, w której organy dyscyplinarne orzekły 
niezgodnie ze swoimi kompetencjami lub gdy Wydział Dyscypliny PZPN uzna, że w 
sprawie należało zastosowad karę skreślenia z listy sędziów lub wykluczenia z PZPN, 
jak też w przypadku egzekwowania prawomocnego orzeczenia Piłkarskiego Sądu 
Polubownego. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio. Ponowne wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego w sprawie niewykonania orzeczenia Piłkarskiego Sądu 
Polubownego nie możne nastąpid wcześniej niż po upływie 2 lat od prawomocnego 
zakooczenia postępowania dyscyplinarnego w tej samej sprawie. 
Odpowiedzialnośd solidarna 
18. Kluby odpowiadają solidarnie za kary pieniężne nałożone na ich zawodników, 
trenerów, działaczy i inne osoby pełniące funkcje podczas meczu na zlecenie klubu. 
ROZDZIAŁ III 
Rodzaje przewinieo dyscyplinarnych i wymiar kar. 
I. Przewinienia klubów, działaczy, zawodników, trenerów i innych osób pełniących 
funkcje podczas meczu na zlecenie klubu 
§ 6 
Kary związane z grą 
1. 1) Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich Ekstraklasy otrzyma 
napomnienie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany: 
1. przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
2. przy ósmym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
3. przy dwunastym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
4. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym 
itd.) - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów 
Klub, którego zawodnicy w czasie jednych zawodów mistrzowskich Ekstraklasy 
otrzymają cztery lub więcej napomnieo (żółtych kartek), zostanie automatycznie 



ukarany karą finansową w wysokości ustalonej w regulaminie rozgrywek o mistrzostwo 
Ekstraklasy 
2) Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma 
napomnienie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany: 
1) przy trzecim napomnieniu - karą pieniężną w wysokości 300 zł, 
2) przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu 
3) przy szóstym napomnieniu - karą pieniężną w wysokości 600 zł, 
4) przy siódmym napomnieniu - karą dyskwalifikacji 1 meczu, 
5) przy dziewiątym napomnieniu - karą pieniężną w wysokości 1000 zł. 
6) przy dziesiątym napomnieniu - karą dyskwalifikacji 2 meczów. 
7) przy każdym kolejnym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu oraz 
karą pieniężną w wysokości 2000 złotych. 
Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występowad w spotkaniach mistrzowskich  
do czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu 
prowadzącego rozgrywki. Powyżej ustalone kwoty kar finansowych nie dotyczą 
rozgrywek III ligi oraz I i II ligi kobiet, które są uregulowane odrębnymi uchwałami 
Zarządu PZPN. 
3) Zawodnik, który w czasie zawodów pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) 
zostaje automatycznie ukarany: 
- przy drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
- przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
- przy siódmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów oraz karą 
pieniężną w wysokości 500 zł. 
Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występowad w spotkaniach pucharowych do 
czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki. 
2. Zawodnikowi, który w czasie zawodów, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu został wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch 
napomnieo (żółte kartki) wlicza się obie te kartki do rejestru napomnieo zawodnika. 
3. Zawodnikowi, który w czasie zawodów, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki, wymierza się 
automatycznie karę dwóch meczów dyskwalifikacji, chyba że przewinienie polegało na: 
1) naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób biorących 
udział w grze lub poza nią, 
2) wysoce niesportowym, grubiaoskim i ordynarnym zachowaniu się przed, w czasie 
meczu lub poza nim. 
W opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po 
którym organ dyscyplinarny orzeka karę dyskwalifikacji od 3 meczów do kary 
dyskwalifikacji czasowej. 
4. Zasad określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się wobec zawodnika 
wykluczonego z gry (samoistna czerwona kartka) w sytuacji, gdy: 
1) pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku 
bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem 
karnym, 
2) pozbawia drużynę przeciwnika bramki lub realnej szansy jej zdobycia zagrywając 
piłkę ręką, przy czym nie dotyczy to bramkarza we własnym polu karnym, 
3) pozbawia drużynę przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki - jako bramkarz - 
zatrzymując ręką piłkę poza własnym polem karnym. 



W tych przypadkach wymierza się karę jednego meczu dyskwalifikacji. 
5. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry za przewinienia opisane w ust. 3 pkt. 1) i 2) 
niniejszego paragrafu jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu 
orzeczenia kary nie może brad czynnego udziału w żadnych zawodach piłkarskich. 
6. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów, 
rozpoczyna się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się 
odwoład. Kary te nie mogą byd zmniejszone, zawieszone lub darowane. 
7. Kara może byd również wymierzona zawodnikowi, który uczestnicząc w meczu 
towarzyskim w kraju lub za granicą był napomniany żółtą kartką bądź został 
wykluczony z gry czerwoną kartką. W tym przypadku orzeczenie kary może nastąpid po 
przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego. 
8. Wymierzenie kary możliwe jest również, gdy sędzia nie widział przewinienia 
dyscyplinarnego zawodnika, działacza, trenera oraz innych osób. Przepisy § 25 stosuje 
się odpowiednio. 
9. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników 
rezerwowych którejkolwiek ze znajdujących się tam osób jest równoznaczne z 
wykluczeniem z gry (czerwona kartka) i podlega karze. 
10. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia zobaczone przez 
zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru napomnieo i wykluczeo 
zawodnika z gry. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower 
bierze się pod uwagę przy zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych 
zawodników. 
11. Zasady uczestnictwa zawodników w spotkaniach dokaoczanych określa § 7 pkt I 
Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z dnia 03 i 07 lipca 2008 roku. 
§ 7 
1. Postanowienia § 6 stosuje się również do zawodników III ligi oraz klas niższych, z 
tym że zarządy związków piłki nożnej mogą określid inną wysokośd orzekanych kar 
pieniężnych przewidzianych w powyższym przepisie. Kary te nie mogą byd wyższe niż 
przewidziane w niniejszym regulaminie. 
2. Zawodnicy biorący udział w zawodach drużyn kategorii wiekowych trampkarzy i 
młodzików lub młodszych mogą byd ukarani przez sędziego czasowym wykluczeniem z 
gry do 10 min. 
§ 8 
Zwalczanie dopingu w piłce nożnej  
1. Zawodnik obowiązany jest poddad się kontroli antydopingowej w czasie zawodów 
sportowych oraz poza nimi, w tym w czasie treningów, zgrupowao, konsultacji i innych 
zajęd sportowych. 
2. Odmowa poddania się kontrolnym badaniom antydopingowym traktowana jest jak 
pozytywny wynik badania. 
3. Wykrycie u zawodnika zabronionych środków farmakologicznych lub metod uznanych za 
dopingowe względnie udział w innych niedozwolonych praktykach dopingowych powoduje 
jego odpowiedzialnośd dyscyplinarną przewidzianą w modelowych regułach 
antydopingowych w wersji z czerwca 2011 roku, opracowanych przez polską Komisję do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie, na podstawie zrewidowanego Światowego Kodeksu 
Antydopingowego WADA, stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu. 
4. Modelowe reguły antydopingowe, o których mowa w ust. 3 stosuje się ponadto do 
odpowiedzialności za niedozwolone praktyki dopingowe trenerów, instruktorów, lekarzy, 



fizjoterapeutów, menedżerów ds. piłkarzy i działaczy, a także klubów, w których 
występowali zawodnicy, u których stwierdzono stosowanie zabronionych środków 
farmakologicznych lub metod uznanych za dopingowe. 
§ 9 
Klubom, zawodnikom, trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, 
licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich i działaczom piłkarskim wymierza 
się następujące kary: 
Utrzymanie porządku na stadionie 
1. Za przebywanie na terenie obiektu sportowego w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu lub użycie środków odurzających albo niewłaściwe zachowanie lub zakłócenie 
porządku - dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 6 miesięcy lub kara pieniężna. 
2. Za brak zabezpieczenia należytego porządku na stadionie (przed, w czasie lub po 
zawodach) - kara pieniężna do 100.000 zł. Szczegółowy wykaz kar znajduje się w 
taryfikatorze kar pieniężnych dla klubów Ekstraklasy, I i II ligi, stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszego Regulaminu. 
3. Za wznoszenie okrzyków o treści rasistowskiej, faszystowskiej antysemickiej, 
nacjonalistycznej, satanistycznej, rażąco nieetycznej, pochwalającej terroryzm, 
nawołujących do waśni i nienawiści, a także za eksponowanie napisów i znaków o tej 
treści – kara pieniężna od 5.000 złotych lub zakaz rozgrywania w określonym czasie lub 
określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie 
sportowym w miejscowości będącej siedzibom klubu. 
3.1 Za znieważanie lub obrażanie grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej 
(ich) przynależności narodowej, rasowej, etnicznej, wyznaniowej albo z powodu jej (ich) 
bezwyznaniowości względnie za popełnienie jakiegokolwiek innego aktu 
dyskryminującego lub pogardliwego w stosunku do wskazanych osób, w sytuacji nie 
mającej publicznego wymiaru orzekane mogą byd łącznie: 
- kara pieniężna w kwocie nie niższej niż 5.000 zł, 
- dyskwalifikacja na okres co najmniej 2 meczy. 
Kara pieniężna wymierzana wobec działacza piłkarskiego nie może byd niższa niż 6.000 
złotych. 
3.2 W przypadku gdy przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w ust. 3.1 ma 
charakter kwalifikowany ze względu na publiczne zachowanie obwinionej osoby, która 
może wywoład w szczególności nieprzewidzianą reakcję widzów orzekane mogą byd 
łącznie: 
- kara pieniężna w kwocie nie niższej niż 15.000 zł, 
- dyskwalifikacja na okres co najmniej 4 meczy. 
Kara pieniężna wymierzana wobec działacza piłkarskiego nie może byd niższa niż 
20.000 złotych. 
3.3 W przypadku gdy publiczna wypowiedź osoby obwinionej, wyczerpująca znamiona 
przewinienia dyscyplinarnego, o którym mowa w ust. 1, nastąpiła w środkach 
masowego przekazu, w szczególności po zakooczeniu meczu piłkarskiego względnie w 
przypadku popełnienia przez osobę obwinioną drugiego lub kolejnego przewinienia 
dyscyplinarnego, o którym mowa w ust. 3.2 i ust. 3.3 orzeka się łącznie: 
- karę pieniężną w kwocie nie niższej niż 48.000 zł, 
- dyskwalifikację na okres co najmniej 5 meczy. 
Kara pieniężna wymierzana wobec działacza piłkarskiego nie może byd niższa niż 
72.000 złotych. 



3.4 Za wywieszenie przez kibiców transparentów, flag lub innych podobnych 
przedmiotów zawierających dyskryminujące bądź pogardliwe treści, o których mowa w 
ust. 3.1, które zostały zdjęte natychmiast na żądanie delegata lub obserwatora PZPN – 
można orzec wobec klubu, z którego kibice pochodzą karę pieniężną w kwocie nie 
niższej niż 5.000 zł. oraz karę zakazu rozgrywania meczów w określonym czasie, nie 
krótszym niż 2 tygodnie, bez udziału publiczności na części lub na całym obiekcie 
sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu lub zakaz udziału dla 
zorganizowanych grup kibiców w meczach wyjazdowych na okres nie krótszy niż 2 
tygodnie. W przypadku niemożności zidentyfikowania kibiców zespołu gospodarzy lub 
gości powyższą karą zostanie ukarany klub, będący gospodarzem meczu. 
3.5 W przypadku wywieszenia przez kibiców transparentów, flag lub innych podobnych 
przedmiotów zawierających dyskryminujące bądź pogardliwe treści, o których mowa w 
ust. 3.1, które nie zostały zdjęte przez kibiców na żądanie delegata lub obserwatora 
PZPN, co spowodowało czasowe przerwanie meczu – można orzec wobec klubu, z 
którego kibice pochodzą karę pieniężną w kwocie nie niższej niż 20.000 zł. oraz karę 
zakazu rozgrywania meczów w określonym czasie, nie krótszym niż 3 tygodnie, bez 
udziału publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości 
będącej siedzibą klubu lub zakaz udziału dla zorganizowanych grup kibiców w meczach 
wyjazdowych na okres nie krótszy niż 3 tygodnie. Przepis § 9 ust. 3.4 zdanie 2 stosuje 
się odpowiednio. 
3.6 W przypadku zakooczenia meczu przerwanego z powodu nie zdjęcia przez kibiców 
na żądanie delegata lub obserwatora PZPN transparentów, flag lub innych podobnych 
przedmiotów zawierających dyskryminujące bądź pogardliwe treści, o których mowa w 
ust. 3.1 – orzeka się wobec klubu, z którego kibice pochodzą karę pieniężną w kwocie 
nie niższej niż 72.000 zł. oraz karę zakazu rozgrywania meczów w określonym czasie, 
nie krótszym niż 1 miesiąc, bez udziału publiczności na części lub na całym obiekcie 
sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu lub zakaz udziału dla 
zorganizowanych grup kibiców w meczach wyjazdowych na okres nie krótszy niż 1 
miesiąc. Przepis § 9 ust. 3.4 zdanie 2 stosuje się odpowiednio. 
3.7 W przypadku orzeczenia w stosunku do klubu, zawodnika, trenera, instruktora, 
menedżera piłkarskiego, licencjonowanego organizatora imprez piłkarskich, lub 
działacza piłkarskiego kar, o których mowa w ust. 3.3 i ust. 3.6, zespół, w imieniu 
którego lub na rzecz którego działają ww. osoby fizyczne może byd pozbawiony 3 
punktów za pierwsze przewinienie oraz 6 punktów za drugie przewinienie. W razie 
kolejnego przewinienia zespół może zostad przeniesiony do niższej klasy rozgrywek. W 
przypadku popełnienia niniejszego przewinienia w trakcie meczu towarzyskiego zespół 
może zostad ukarany karą dyskwalifikacją na okres nie krótszy niż 2 tygodnie. 
4. Za powtarzające się przypadki braku należytego zabezpieczenia porządku lub 
poważne zakłócenie porządku na stadionie (przed, w czasie lub po zawodach): 
1) kara pieniężna do 100.000 zł 
2) zakaz rozgrywania zawodów z udziałem publiczności na części lub na całym 
własnym obiekcie sportowym - w wymiarze od 1 do 5 meczów, 
3) walkower (3:0), 
4) zawieszenie lub pozbawienie licencji klubu. 
5. Za brak odpowiedniego zabezpieczenia porządku na stadionie, w wyniku czego 
doszło do ekscesów przed, w czasie lub po zawodach (bójki, wtargnięcie kibiców na 
pole gry, chuligaoskie wybryki, czynne znieważenie lub naruszenie nietykalności 



osobistej zawodników drużyny przeciwnej lub innych osób): 
1) klubom: 
a) kara pieniężna w wysokości do 100.000 zł, 
b) zakaz rozgrywania zawodów na części lub całym obiekcie sportowym z udziałem 
publiczności, 
c) zakaz rozgrywania zawodów na własnym obiekcie sportowym w wymiarze do 1 roku, 
d) walkower (3:0), 
e) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 
2) innym osobom funkcyjnym: 
a) upomnienie, 
b) nagana, 
c) kara pieniężna od 500 zł, 
d) dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 2 lat. 
6. Karom, określonym w ust. 3, 4 i 5, podlega klub przyjezdny w przypadku 
niewłaściwego zachowania się kibiców klubu przyjezdnego w związku z zawodami, w 
wyniku czego doszło do naruszenia porządku, a ponadto może byd wymierzona kara 
zakazu udziału dla zorganizowanych grup kibiców w meczach wyjazdowych. 
7. Wszelkie kary za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie, z wyjątkiem 
walkoweru i kar finansowych, otrzymują rygor natychmiastowej wykonalności, chyba że 
wydający orzeczenie organ dyscyplinarny postanowi inaczej. 
Niedbalstwo działaczy 
8. Za brak kart zawodników, niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołów 
zawodów oraz niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o 
rozgrywkach: 
1) klubom - kara pieniężna do 75.000 zł, 
2) innym osobom funkcyjnym lub zawodnikom - od kary upomnienia do 1 miesiąca 
dyskwalifikacji. 
Gra nieuprawnionego zawodnika 
9. Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego lub zawieszonego w prawach 
członka PZPN lub odbywającego karencję względnie dyskwalifikację lub zawodnika pod 
obcym nazwiskiem: 
1) klubom - kara pieniężna, walkower, zawieszenie lub pozbawienie licencji, 
2) zawodnikom - upomnienie, nagana, kara pieniężna, dyskwalifikacja od 1 do 6 
miesięcy, 
3) innym osobom funkcyjnym - upomnienie, nagana, kara pieniężna, dyskwalifikacja od 
1 miesiąca do 1 roku, lub zawieszenie albo pozbawienie licencji. 
Przekupstwo sportowe 
10. Za usiłowanie, rozmyślne odebranie lub zdobycie punktów w zawodach piłkarskich 
w zamian za korzyści materialne lub z innych pobudek sprzecznych z zasadami 
sportowymi: 
1) klubom: 
a) kara pieniężna w wysokości od 100.000 zł., a dla klubów Ekstraklasy i I ligi – do 
wysokości rocznej nagrody wypłaconej klubom za prawa medialne i reklamowe od 
sponsorów (Ornage, Canal+) w sezonie piłkarskim, w którym miało miejsce przewinieni 
dyscyplinarne, 
b) kara walkoweru (w tym obustronnego), w zależności od okoliczności faktycznych 
konkretnego przypadku, 



c) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 
d) kara przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej, 
e) wykluczenie z PZPN. 
2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, licencjonowanym 
organizatorom imprez piłkarskich i działaczom piłkarskim: 
a) kara pieniężna od 10.000 zł., 
b) kara dyskwalifikacji od 6 miesięcy, 
c) inne kary dodatkowe, 
d) wykluczenie z PZPN. 
10a. Przepisu § 9 ust. 10 pkt 2 nie stosuje się wobec osób, o których mowa w pkt V 
uchwały Zarządu PZPN z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie postępowania wobec osób 
podejrzanych o popełnienie przestępstwa przekupstwa sportowego. 
10b. Za zaniechanie poinformowania organów ścigania lub organów dyscyplinarnych o 
zachowaniu osoby podlegającej jurysdykcji organów dyscyplinarnych i jurysdykcyjnych 
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz wojewódzkich związków piłki nożnej 
wyczerpujących znamiona przewinienia dyscyplinarnego z § 9 ust. 10, zawodnikom, 
trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, licencjonowanym organizatorom 
imprez piłkarskich, działaczom piłkarskim, a także sędziom, obserwatorom i delegatom 
wymierza się: 
- karę pieniężną; 
- karę dyskwalifikacji od 3 miesięcy. 
11. Za usiłowanie lub dokonanie czynów mających na celu bezprawne osiągnięcie 
korzyści materialnych w związku z działalnością sportową: 
1) klubom: 
a) kara pieniężna w wysokości do 100.000 zł, 
b) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 
c) wykluczenie z PZPN, 
2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, licencjonowanym 
organizatorom imprez piłkarskich i działaczom piłkarskim: 
a) kara pieniężna, 
b) dyskwalifikacja powyżej jednego roku, 
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 
d) wykluczenie z PZPN. 
Uniemożliwienie gry w reprezentacji Polski 
12. Za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach kadry powołanej do 
reprezentowania barw Polski w zawodach sportowych lub doprowadzenie do sytuacji, 
w której zawodnik nie stawi się na zgrupowaniu kadry: 
1) dla klubu kara pieniężna od 20.000 zł, 
2) dla działaczy kara pieniężna od 2.000 zł, 
3) dla trenera kara pieniężna od 5.000 zł, kara zawieszenia lub pozbawienia licencji. 
13. Za nieusprawiedliwione niestawienie się zawodnika na zgrupowanie kadry 
narodowej - kara pieniężna do 5.000 zł. 
Niesportowy tryb życia. 
14. Za niesportowy tryb życia, naruszenie zasad porządku publicznego - dyskwalifikacja 
od 3 miesięcy do kary wykluczenia z PZPN. 
Czyny niegodne 
15. Za zachowanie niegodne reprezentanta Polski lub członka PZPN popełnione w kraju 



lub zagranicą, w tym za naruszenie przepisów celno-dewizowych - od nagany do 
dyskwalifikacji do 2 lat. 
Naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych lub umów 
kontraktowych 
16. Za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych, w szczególności za 
podpisanie w sposób niezgodny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami 
oraz za niewykonanie umów kontraktowych lub innych regulujących stosunki na linii 
klub - zawodnik: 
1) klubom: 
a) kara pieniężna od 3000 zł, 
b) zakaz dokonywania transferów zagranicznych i krajowych do klubu, 
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 
d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, 
e) wykluczenie z PZPN, 
2) zawodnikom : 
a) upomnienie, 
b) nagana, 
c) kara pieniężna od 1000 zł do 15000 zł, a w przypadku zawodników Ekstraklasy do 
50.000 zł. Przepisy § 5 ust. 9 zd. 2 stosuje się odpowiednio. 
d) dyskwalifikacja od trzech miesięcy, 
e) zawieszenie lub pozbawienie licencji. 
3) działaczom: 
a) kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 15000 zł, 
b) dyskwalifikacja od 3 miesięcy. 
Nieuprawniona ocena pracy sędziów 
17. Za podważanie decyzji sędziowskich i kompetencji sędziów przez zawodników, 
trenerów, działaczy - kara pieniężna w wysokości od 1.000 złotych. 
Używanie słów niecenzuralnych. 
18. Za używanie na boisku piłkarskim lub w związku z zawodami piłkarskimi słów 
niecenzuralnych lub uznawanych powszechnie za obraźliwe - kara pieniężna w 
wysokości od 500 zł. 
Nieprzybycie na konferencję prasową 
19. Za nieprzybycie trenera na konferencję prasową - kara pieniężna w wysokości od 
500 złotych. 
Wypowiedzi obraźliwe (szkalujące) 
20. Za wypowiedzi lub działania, mogące poniżyd w opinii publicznej lub narazid na 
utratę zaufania potrzebnego dla wykonania powierzonej funkcji lub działalności 
względnie mogące znieważyd członków władz PZPN i związków piłki nożnej, ligi 
zawodowej, klubów zrzeszonych w PZPN oraz zawodników, trenerów, sędziów, jak 
również działaczy sportowych ww. klubów i innych organizacji będących w strukturach 
PZPN: 
a) kara pieniężna od 500 złotych, 
b) kara dyskwalifikacji. 
Naruszenie nietykalności cielesnej 
21. Za naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby w związku z meczem piłkarskim 
lub członkostwem w PZPN - kara pieniężna od 2.000 zł. 
22. Za naruszenie nietykalności cielesnej sędziego - kara dyskwalifikacji od 6 miesięcy 



lub kara wykluczenia z PZPN. 
Rażące naruszenie przepisów związkowych 
23. Za rażące niedopełnienie, rażąco niedbałe wykonanie lub niewykonanie 
obowiązków określonych w statucie PZPN, regulaminie i wytycznych organów 
związkowych (PZPN, związku piłki nożnej, klubu), jak również w decyzjach władz 
paostwowych i samorządowych, w szczególności związanych z zapewnieniem udziału 
kibiców drużyny przyjezdnej w meczach ligowych lub pucharowych, jeśli inne 
szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej: 
1) klubom: 
a) kara pieniężna od 5.000 zł, 
b) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 
c) wykluczenie z PZPN, 
2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, licencjonowanym 
organizatorom imprez piłkarskich i działaczom piłkarskim, a także sędziom piłkarskim, 
delegatom i obserwatorom szczebla centralnego. 
a) kara pieniężna w wysokości od 1.000 zł, 
b) kara dyskwalifikacji lub pozbawienie licencji, 
c) wykluczenie z PZPN. 
3) Za rażące niewykonanie obowiązków uważa się w szczególności: 
a) nie regulowanie zobowiązao finansowych wobec zawodników i trenerów 
zatrudnionych w klubach, a także wobec PZPN, związków piłki nożnej lub innych 
klubów, 
b) nie regulowanie zobowiązao finansowych wobec zawodników i trenerów, a także 
wobec PZPN, związków piłki nożnej lub innych klubów przez kluby, które, w wyniku 
przekształceo dokonanych na podstawie uchwały Zarządu PZPN o członkostwie 
wstąpiły do rozgrywek w miejsce klubów poprzednio w nich występujących, przejmując 
ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych poprzednika prawnego. 
c) naruszenie zakazu gry w zakładach bukmacherskich zawieranych w kraju i za 
granicą, a odnoszących się do meczów piłkarskich mistrzowskich i pucharowych 
rozgrywanych z udziałem drużyn krajowych w kraju i za granicą, 
d) opuszczenie boiska przez drużynę na znak protestu lub, 
e) odmowę dalszego rozgrywania meczu przez drużynę. 
Niesportowe zachowanie 
24. Za niesportowe lub grubiaoskie, ordynarne zachowanie zawodnika, trenera, 
asystenta trenera, instruktora, kierownika drużyny, lekarza lub masażysty - 
upomnienie, nagana, kara pieniężna lub kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 
meczów. Wykonanie tej kary polega w szczególności na zakazie: 
1) reprezentowania drużyny wobec innych oficjalnych osób funkcyjnych i ekipy 
przeciwnika, 
2) przebywania na płycie stadionu w miejscach wydzielonych dla kierownictwa drużyny 
i zawodników oraz w szatni, 
3) kierowania drużyną w czasie meczu. 
II. Przewinienia sędziów, obserwatorów i delegatów 
§ 10 
Sędziowie, obserwatorzy, i delegaci, którzy popełnią niżej wymienione przewinienia 
dyscyplinarne związane bezpośrednio z prowadzeniem lub obserwacją zawodów, jak 
również działalnością obserwacyjną, szkoleniową i kwalifikacyjną, podlegają 



następującym karom dyscyplinarnym: 
1. Za nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo 
niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji - 
upomnienie. 
2. Za ponowne nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo 
niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji - 
nagana lub kara pieniężna w wysokości do 500 zł. 
3. Za uniemożliwienie umieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów 
złożonych przez kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeo, w 
tym odnośnie udzielonych napomnieo (żółte kartki) lub wykluczeo z gry (czerwone 
kartki) - od nagany do czasowej dyskwalifikacji. 
4. Za publiczne wypowiadanie się przez sędziego w sprawach dotyczących przebiegu 
zawodów prowadzonych przez niego, jak również innych sędziów - od nagany do 
czasowej dyskwalifikacji. 
5. Za nieusprawiedliwioną nieobecnośd na szkoleniu, zaprawie kondycyjnej, plenarnym 
zebraniu - od upomnienia do dyskwalifikacji na okres do 2 miesięcy. 
6. Za prowadzenie zawodów bez asystentów lub zawinione przez sędziego nie 
doprowadzenie zawodów do kooca - od nagany do dyskwalifikacji na okres do 2 
miesięcy. 
7. Za nie poddanie się w wyznaczonym terminie bez dostatecznego usprawiedliwienia 
badaniom lekarskim - nagana, czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji, skreślenie 
z listy sędziów. 
8. Za nie poddanie się w wyznaczonym terminie bez dostatecznego usprawiedliwienia 
egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu - nagana, czasowe 
zawieszenie lub pozbawienie licencji, skreślenie z listy sędziów. 
9. Za rozmyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z przepisami gry - czasowe 
zawieszenie lub pozbawienie licencji, skreślenie z listy sędziów lub wykluczenie z PZPN. 
10. Za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia zawodów lub obserwacji - 
od nagany do dyskwalifikacji na okres do 2 miesięcy. 
11. Za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów 
PZPN bądź wydziału sędziowskiego właściwego związku piłki nożnej lub prowadzenia 
zawodów nie zgłoszonych do tych organów - od upomnienia do dyskwalifikacji na 
okres 1 miesiąca. 
12. Za niedozwolone spotkania (kontakty) sędziów i obserwatorów z przedstawicielami 
klubów od chwili wyznaczenia na sędziego, obserwatora do chwili złożenia w PZPN lub 
związku piłki nożnej sprawozdania - upomnienie, nagana, dyskwalifikacja lub skreślenie 
z listy sędziów lub obserwatorów. 
13. Za dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeo zaistniałych przed, po i podczas 
prowadzenia zawodów lub obserwacji, a także za zatajenie faktu zastosowania kar 
dyscyplinarnych w stosunku do zawodników, trenerów jak również innych działaczy - 
dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 2 lat, czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji. 
14. Za świadome pobranie zawyżonych należności finansowych lub przyjmowanie od 
klubów innych świadczeo finansowych i rzeczowych - dyskwalifikacja na okres od 3 
miesięcy, pozbawienie licencji, skreślenie z listy sędziów lub wykluczenie z PZPN. 
15. Za systematyczny brak aktywności, odmawianie prowadzenia zawodów lub 
obserwacji, nie odpowiadanie 3-krotnie na pisma przesyłane w tym jedno pismo 
przesłane listem poleconym, odstępowanie legitymacji innym osobom - dyskwalifikacja 



na okres od 1 miesiąca do wykluczenia z PZPN. 
16. Za popełnienie przestępstwa umyślnego, w wyniku którego nastąpiło skazanie 
prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie karnej lub karno-skarbowej - skreślenie z 
listy sędziów, obserwatorów i delegatów lub wykluczenie z PZPN. 
17. Za popełnienie przestępstwa nieumyślnego, w wyniku którego nastąpiło skazanie 
prawomocnym wyrokiem w sprawie karnej lub karno-skarbowej - skreślenie z listy 
sędziów, obserwatorów i delegatów lub wykluczenie z PZPN, przy czym kary te 
orzekane są fakultatywnie. 
18. Za każde ponowne naruszenie ust. 2-7, 10, 12 i 13 niniejszego paragrafu, kara ulega 
stosownemu podwyższeniu, aż do skreślenia z listy sędziów, obserwatorów, delegatów 
i wykluczenia z PZPN. 
19. W sprawach niewłaściwego prowadzenia lub niewłaściwej obserwacji zawodów 
piłkarskich, sędziowie i obserwatorzy odpowiadają przed Kolegium Sędziów PZPN bądź 
wydziałami sędziowskimi właściwych związków piłki nożnej, zaś delegaci przed 
Wydziałem Bezpieczeostwa PZPN lub wydziałami bezpieczeostwa tych związków. 
ROZDZIAŁ IV 
Zasady postępowania dyscyplinarnego 
§ 11 
Postępowanie dyscyplinarne w sprawach należących do właściwości organów 
dyscyplinarnych toczy się według postanowieo niniejszego regulaminu. 
§ 12 
1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 
2. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w pierwszej 
instancji są: 
1) zarząd klubu w stosunku do zawodników i działaczy piłkarskich. W przypadkach 
określonych statutem zarząd klubu może przekazad swoje uprawnienia w zakresie 
rozpatrywania przewinieo i orzekania kar powołanemu lub wybranemu organowi 
dyscyplinarnemu. Orzeczenia takiego organu muszą byd zatwierdzone przez zarząd 
klubu, 
2) Wydział dyscypliny związku piłki nożnej w stosunku do sędziów, zawodników, 
działaczy piłkarskich i kierownictw klubów uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu 
związku piłki nożnej. Na mocy swojego statutu, wojewódzki związek piłki nożnej może 
przekazad częśd uprawnieo dyscyplinarnych ozpn-om, podlegającym danemu związkowi 
piłki nożnej, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego regulaminu, 
3) Wydział dyscypliny związku piłki nożnej, prowadzący w imieniu PZPN rozgrywki III 
ligi, w stosunku do sędziów, zawodników, działaczy piłkarskich i kierownictw klubów 
uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu III ligi, 
4) Komisja dyscyplinarna Spółki Ekstraklasa w stosunku do zawodników, działaczy 
piłkarskich i kierownictw klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez 
spółkę Ekstraklasa, 
5) Wydział Dyscypliny PZPN w stosunku do wszystkich zawodników, sędziów, działaczy 
i kierowników klubów uczestniczących w organizowanych przez PZPN rozgrywkach na 
szczeblu centralnym, kierownictw i zawodników będących członkami reprezentacji 
Polski wszystkich szczebli, a także do władz wybieralnych i powoływanych związków 
piłki nożnej oraz władz wydziałów, komisji, kolegiów, zespołów i innych organów PZPN, 
jak również do wszystkich spraw przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd PZPN. 
§ 13 



Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w drugiej instancji są: 
1. Wydział dyscypliny związku piłki nożnej od orzeczeo zarządów klubów 
uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu związku piłki nożnej. 
2. Komisja odwoławcza związku piłki nożnej od orzeczeo wydziału dyscypliny związku 
piłki nożnej, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 12 ust. 2 pkt. 3) oraz od orzeczeo, 
podjętych w ramach uprawnieo dyscyplinarnych ozpn-ów, podlegających danemu 
związkowi piłki nożnej. 
3. Do kompetencji Związkowego Trybunału Piłkarskiego należy rozpatrywanie odwołao 
od decyzji: Wydziału Dyscypliny PZPN, Wydziału Gier PZPN, Izby ds. Rozwiązywania 
Sporów Sportowych, innych jednostek organizacyjnych Związku uprawnionych do 
orzekania na podstawie odrębnych przepisów, organu dyscyplinarnego wojewódzkiego 
związku piłki nożnej prowadzącego rozgrywki III ligi, klubu sportowego (będącego 
spółką akcyjną lub stowarzyszeniem), organu dyscyplinarnego ligi zawodowej, a także 
skarg kasacyjnych od orzeczeo organów dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki 
nożnej w zakresie przewidzianym przez odrębne przepisy. 
§ 14 
Organy dyscyplinarne wymierzają następujące kary dyscyplinarne: 
1. Kary pieniężne: 
1) Zarząd klubu - zgodnie z obowiązującym w klubie wewnętrznym regulaminem kar i 
nagród, przy zastosowaniu przepisów niniejszego regulaminu, 
2) Wydział dyscypliny związku piłki nożnej - do 20.000 złotych, 
3) Komisja odwoławcza związku piłki nożnej - do 20.000 złotych, 
4) Wydział Dyscypliny PZPN - do 500.000 złotych, 
5) Związkowy Trybunał Piłkarski - do 500.000 złotych. 
2. Karę zawieszenia lub pozbawienia licencji: 
1) Wydział Dyscypliny PZPN oraz wydziały dyscypliny związków piłki nożnej, 
2) Związkowy Trybunał Piłkarski lub związkowe komisje odwoławcze. 
3. Kary dyskwalifikacji czasowej: 
1) Zarząd klubu - do 6 miesięcy, 
2) Wydział Dyscypliny związku piłki nożnej oraz komisja odwoławcza związku piłki 
nożnej - czasowo w tygodniach, miesiącach, do 5 lat, 
3) Wydział Dyscypliny PZPN oraz Związkowy Trybunał Piłkarski - czasowo w tygodniach, 
miesiącach, latach lub na stałe, a także sankcje dyscyplinarne przewidziane w § 56 
Statutu PZPN i Art. 49 Statutu UEFA niezależnie od ich zakresu podmiotowo - 
przedmiotowego. 
4. Zakaz uczestnictwa w zawodach piłkarskich, organizowanych i podlegających innym 
narodowym związkom piłki nożnej: 
1) Zarząd klubu - do jednego roku, 
2) Wydział Dyscypliny związku piłki nożnej, komisja odwoławcza związku piłki nożnej - 
do czterech lat, 
3) Wydział Dyscypliny PZPN i Związkowy Trybunał Piłkarski - powyżej 4 lat. 
5. Kary wykluczenia z kadry oraz zakaz piastowania określonych funkcji odpowiednio w 
PZPN i związku piłki nożnej wymierzają organy dyscyplinarne odpowiednio PZPN i 
związku piłki nożnej. 
6. Kary walkoweru (3:0) orzekają wydziały dyscypliny i komisje odwoławcze związków 
piłki nożnej oraz Wydział Dyscypliny PZPN i Związkowy Trybunał Piłkarski. 
7. Kary zakazu dokonywania transferów (definitywnych lub czasowych) do klubu: 



1) Wydział Dyscypliny związku piłki nożnej (transfery krajowe), 
2) Komisja Odwoławcza związku piłki nożnej (transfery krajowe). 
3) Wydział Dyscypliny PZPN, 
4) Związkowy Trybunał Piłkarski 
8. Kara przeniesienia drużyny do niższej klasy rozgrywkowej: 
1) Wydział dyscypliny związku piłki nożnej dla danej klasy rozgrywek 
2) Komisja odwoławcza związku piłki nożnej, 
3) Wydział Dyscypliny PZPN, 
4) Związkowy Trybunał Piłkarski 
9. Kara pozbawienia drużyny tytułu mistrza lub wicemistrza Polski albo Młodej 
Ekstraklasy lub zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ekstraklasy i Superpucharu oraz kara 
zakazu reprezentowania piłkarstwa polskiego w rozgrywkach międzynarodowych 
(pucharowych i towarzyskich) czasowa i stała: 
1) Wydział Dyscypliny PZPN, 
2) Związkowy Trybunał Piłkarski 
10. Kara skreślenia z listy sędziów: 
1) Wydział Dyscypliny PZPN, 
2) Związkowy Trybunał Piłkarski. 
11. Kara wykluczenia z PZPN: 
1) Wydział Dyscypliny PZPN, 
2) Związkowy Trybunał Piłkarski 
12. Pozostałe kary dyscyplinarne orzekają: 
1) Wydział Dyscypliny związku piłki nożnej 
2) Komisja odwoławcza związku piłki nożnej, 
3) Wydział Dyscypliny PZPN, 
4) Komisja dyscyplinarna spółki Ekstraklasa, 
5) Związkowy Trybunał Piłkarski 
Nie dotyczy to kar upomnienia i nagany, które mogą także orzekad zarządy klubów. 
13. Jeżeli przewinienia dyscyplinarne zostały popełnione w związku ze sobą przez kilka 
podmiotów organ dyscyplinarny - przewidując możliwośd orzeczenia kary wyższej niż 
przyznane mu w § 14 uprawnienia - przekazuje całośd sprawy organowi nadrzędnemu 
uprawnionemu do wymierzenia kary wyższej. 
§ 15 
Niezależnie od powyższych uprawnieo Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN rozpoznaje 
sprawy przewidziane w art. 54 Statutu PZPN określone w rozdziale IX niniejszego 
regulaminu. 
ROZDZIAŁ V 
Środki zapobiegawcze 
§ 16 
1. Wobec podmiotów wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu może byd 
stosowany środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach: 
1) zawodnika - do uczestniczenia w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych, 
2) klubu - do uczestniczenia w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych, 
3) trenera - do prowadzenia drużyny w czasie meczów mistrzowskich i pucharowych, 
4) działacza klubowego - do oficjalnego reprezentowania klubu, 
5) działacza związkowego – do sprawowania funkcji w PZPN i związkach piłki nożnej, 
6) sędziego - do prowadzenia zawodów piłkarskich, 



7) obserwatora i delegata – do prowadzenia obserwacji i innej działalności 
obserwacyjnej i kwalifikacyjnej. 
2. Ponadto wobec klubów może byd stosowany środek zapobiegawczy w postaci 
zakazu dokonywania transferów zagranicznych i krajowych (definitywnych i czasowych) 
do klubu, lub zakazu rozgrywania zawodów z udziałem publiczności na części lub na 
całym obiekcie sportowym. 
3. Środki zapobiegawcze, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się w przypadkach nie 
cierpiących zwłoki, gdy wymaga tego dobro sportu, a zwłaszcza porządek i dyscyplina 
związkowa, a tok postępowania dyscyplinarnego dłuższego czasu. 
4. Okres zastosowania środków zapobiegawczych nie może byd dłuższy od okresu 
przewidzianego na wymierzenie kary. 
§ 17 
1. Środki, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2 stosują: 
1) wobec zawodników, trenerów, działaczy, sędziów, obserwatorów i delegatów - 
właściwe organy dyscyplinarne, 
2) wobec klubów - Wydział Dyscypliny PZPN, Komisja dyscyplinarna spółki Ekstraklasa 
oraz Związkowy Trybunał Piłkarski. 
2. Środek zapobiegawczy w postaci zakazu transferów krajowych (definitywnych lub 
czasowych) do klubu mogą stosowad: 
1) Wydziały dyscypliny związków piłki nożnej, 
2) Komisje odwoławcze związków piłki nożnej. 
§ 18 
Środki zapobiegawcze niezwłocznie uchyla się, gdy ustaną przyczyny ich stosowania. 
ROZDZIAŁ VI 
Przepisy postępowania dyscyplinarnego 
§ 19 
Organ dyscyplinarny I instancji może: 
1) wszcząd postępowanie dyscyplinarne, 
2) odmówid wszczęcia postępowania, 
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3) umorzyd postępowanie dyscyplinarne, 
4) zawiesid postępowanie, 
5) odstąpid od wymierzenia kary, 
6) wymierzyd karę dyscyplinarną, 
7) uwzględnid wniosek o dobrowolne poddanie się karze. 
§ 20 
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów 
uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, przy czym 
może byd ono poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym. 
2. Przewodniczący organu dyscyplinarnego ustala termin posiedzenia, zawiadamia 
zainteresowane strony o przysługującym im prawie udziału w posiedzeniu. 
Przewodniczący może zawiadomid o posiedzeniu i zezwolid na udział w nim także 
innych osób. Osoby te nie mogą brad udziału w głosowaniu i zabierad głosu w naradzie. 
3. Jeżeli strona jest powiadomiona o terminie posiedzenia, jej nieobecnośd nie stoi na 
przeszkodzie w rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia. 
4. Orzeczenie o środkach zapobiegawczych może nastąpid na posiedzeniu niejawnym. 
§ 21 



1. Posiedzenia organów dyscyplinarnych są jawne dla stron. O niejawności posiedzenia 
decyduje przewodniczący organu dyscyplinarnego. W szczególnych przypadkach organ 
dyscyplinarny może podjąd decyzję o przeprowadzeniu całości lub części postępowania 
dowodowego bez obecności i powiadamiania stron. 
2. W trakcie postępowania strony mają prawo do złożenia wyjaśnieo. Mogą też składad 
żądania i wnioski. 
3. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeo strony 
przeciwnej dotyczących okoliczności faktycznych. 
4. Orzeczenie może byd wydane w oparciu o raport sędziego głównego, asystenta, 
obserwatora i delegatów na mecz, jak również na podstawie innych dokumentów. 
5. Pełnomocnikiem osoby fizycznej będącej stroną w postępowaniu jurysdykcyjnym i 
dyscyplinarnym może byd adwokat lub radca prawny, a ponadto rodzice, małżonek, 
rodzeostwo, zstępni, a także upoważniony przez nią działacz lub pracownik klubu, 
którego jest on członkiem. 
6. Pełnomocnikiem osoby prawnej będącej stroną w postępowaniu jurysdykcyjnym i 
dyscyplinarnym może byd adwokat lub radca prawny, a ponadto upoważniony działacz 
lub pracownik tej osoby. 
§ 21a Do chwili zakooczenia postępowania przed organem dyscyplinarnym obwiniony 
może złożyd wniosek o wydanie orzeczenia orzekającego karę bez przeprowadzenia 
dalszego postępowania. Organ dyscyplinarny może uwzględnid wniosek oskarżonego, 
gdy okoliczności popełnienia przewinienia nie budzą wątpliwości i cele postępowania 
zostaną osiągnięte mimo nie przeprowadzenia postępowania w całości; organ 
dyscyplinarny może uzależnid uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w 
nim wskazanej przez siebie zmiany. Uwzględniając wniosek organ dyscyplinarny wydaje 
orzeczenie o uwzględnieniu wniosku. Od orzeczenia uwzględniającego wniosek 
odwołanie nie przysługuje. 
§ 22 
Przewodniczący zamyka posiedzenie, gdy uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną. 
§ 23 
1. Po zamknięciu posiedzenia organ dyscyplinarny odbywa niejawną naradę, po czym 
wydaje orzeczenie. 
2. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków nie może 
wstrzymad się od głosu. 
3. Członkowie organu dyscyplinarnego zobowiązani są do zachowania tajemnicy 
narady. 
4. Jeżeli członek organu dyscyplinarnego jest zainteresowany w sprawie, nie bierze 
udziału w orzeczeniu o karze. 
§ 24 
1. Po zakooczeniu postępowania organ dyscyplinarny wydaje orzeczenie dyscyplinarne, 
które ogłasza, a następnie doręcza wraz z uzasadnieniem - sporządzonym w ciągu 7 dni 
od ogłoszenia - obwinionemu, pouczając go o sposobie i terminie odwołania. Orzeczeo 
co do kar określonych w § 6 ust. 1,3 i 4 niniejszego regulaminu, wynikających z tzw. 
"automatu" - nie uzasadnia się. 
2. W wyjątkowej sytuacji, z uwagi na zawiłośd sprawy, organ dyscyplinarny może 
odroczyd ogłoszenie orzeczenia do 2 tygodni. 
3. Nieobecnośd stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia. 
4. Organ pierwszej instancji w szczególnych przypadkach może nadad orzeczeniu rygor 



natychmiastowej wykonalności. 
5. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie rzecznikowi ochrony 
prawa związkowego . 
§ 25 
1. Orzekający organ dyscyplinarny może odstąpid od wymierzenia kary, jeżeli w wyniku 
przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na 
przyjęcie, że przy udzieleniu napomnienia (żółta kartka) lub wykluczeniu z gry ( 
czerwona kartka) w sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną. W 
szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka) lub 
wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika. W takiej sytuacji kara 
musi byd wymierzona temu zawodnikowi, który faktycznie popełnił przewinienie 
dyscyplinarne, a nie temu, który został napomniany lub wykluczony omyłkowo. 
2. Organ dyscyplinarny może orzec karę w sytuacji, gdy zawodnik dopuścił się 
szczególnie ciężkiego przewinienia podlegającego karze wykluczenia z gry, a nie zostało 
ono dostrzeżone przez sędziego (uderzenie bez piłki, kopnięcie bez piłki, oplucie itp.). 
Podstawą decyzji organu dyscyplinarnego może byd w takiej sytuacji zapis obserwatora 
lub delegata PZPN poparty uwagami zamieszczonymi w załączniku do sprawozdania 
sędziego z tych zawodów, przed podpisaniem tego dokumentu przez upoważnione 
osoby (kierowników lub kapitanów obu drużyn). Organ dyscyplinarny przy orzekaniu 
kary może korzystad z zapisu video z tych zawodów. 
3. Podstawą wydania orzeczenia dyscyplinarnego w sytuacji, o której mowa w ust. 2 
zdanie 1 może byd również zapis video ujawniony po zakooczeniu meczu, niezależnie 
od tego czy fakt dopuszczenia się szczególnie ciężkiego przewinienia zawodnika został 
opisany w sprawozdaniu sędziego lub w załączniku do niego. 
§ 26 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zawiesid 
wykonanie prawomocnej kary na okres nie krótszy niż 6 miesięcy lub ją darowad, przy 
czym zawieszenie lub darowanie kary orzeczonej w wymiarze czasowym może nastąpid 
po odbyciu jej połowy. 
2. Warunek odbycia połowy kary nie dotyczy sytuacji, w której ukarany podmiot 
wykonał zobowiązania. 
3. Na wniosek Zarządu PZPN w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ 
dyscyplinarny może zawiesid wykonanie orzeczonej kary, o której mowa w ust. 1 po 
odbyciu 1/3 okresu jej trwania. 
4. Zawieszając wykonanie kary organ dyscyplinarny może zobowiązad ukaranego do 
wykonania określonych obowiązków. 
5. W razie nie wykonania obowiązków lub popełnienia kolejnego przewinienia 
dyscyplinarnego zawieszona kara podlega wykonaniu. 
6. Orzeczenie w sprawie wykonania zawieszonej kary może byd wydane na posiedzeniu 
niejawnym. 
§ 27 
1. Od orzeczenia wydanego przez organ dyscyplinarny pierwszej instancji przysługuje 
stronom odwołanie, z wyjątkiem protestów składanych przeciwko faktycznym decyzjom 
podjętym przez sędziego podczas gry, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1 i 2. Kara 
dyscyplinarna nałożona przez zarząd klubu może zostad przez zarząd klubu zmieniona 
lub uchylona przed uprawomocnieniem się decyzji. 
2. Odwołania od orzeczeo wydanych przez organy dyscyplinarne składa się na piśmie 



za ich pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z 
uzasadnieniem. W przypadku niemożności doręczenia orzeczenia na adres 
obwinionego, który wynika z akt sprawy, doręczenie uznaje się za skuteczne w dacie 
dokonania adnotacji doręczyciela o przyczynach braku doręczenia. Wniesienie 
odwołania wstrzymuje wykonanie kary, za wyjątkiem przypadku opisanego w § 24 ust. 
4, gdzie werdyktowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie może 
złożyd także rzecznik ochrony prawa związkowego w terminie 7 dni od powzięcia 
wiadomości o wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego, jednakże nie później niż 60 dni od 
dnia wydania orzeczenia dyscyplinarnego. 
3. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia w terminie, o którym mowa w 
ust. 2 kaucji pieniężnej w wysokości: 
. 4 000 zł - dla klubów Ekstraklasy, 
. 2 000 zł – dla klubów I ligi 
. 1.500 zł – dla klubów II ligi, 
. 1 000 zł - dla związków piłki nożnej i klubów III ligi, 
. 700 zł - dla osób fizycznych, 
. 300 zł - dla pozostałych klubów. 
Powyższe opłaty nie dotyczą rzecznika ochrony prawa związkowego. 
4. Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania w całości. 
5. Odwołanie złożone po upływie terminów określonych w ust. 2 nin. paragrafu lub w 
tym czasie nie opłacone, nie podlega rozpoznaniu. 
6. Organ dyscyplinarny II instancji może: 
1) utrzymad w mocy orzeczenie I instancji, 
2) zmienid orzeczenie I instancji 
3) uchylid orzeczenie i przekazad sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I 
instancji. 
7. Organ dyscyplinarny II instancji sporządza uzasadnienie orzeczenia w ciągu 7 dni od 
jego ogłoszenia, doręczając je niezwłocznie stronie i rzecznikowi ochrony prawa 
związkowego. 
§ 28 
1. Zarządy klubów oraz właściwe organy związku piłki nożnej zobowiązane są do 
niezwłocznego powiadomienia organów PZPN i/lub Ekstraklasy o wszystkich 
przypadkach nałożenia kar dyscyplinarnych na zawodników kadry narodowej lub 
zawodników, sędziów i trenerów biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy, I i, II ligi. 
2. Zawiadomienie powinno zawierad szczegółowy opis okoliczności sprawy (przewinieo, 
niewłaściwego zachowania lub postępowania) oraz motywy uzasadniające wymierzoną 
karę. Za niedopełnienie tego obowiązku wymierza się kary, przewidziane w niniejszym 
regulaminie. 
§ 29 
1. Organy dyscyplinarne obowiązane są prowadzid ewidencję wymierzonych kar. 
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2. Po upływie trzech lat licząc od daty odbycia kary, na wniosek ukaranego kara może 
byd wykreślona z ewidencji kar przez organ, który orzekł o karze. Z chwilą skreślenia 
kary, uważa się ją za niebyłą. 
ROZDZIAŁ VII 
Postępowanie kasacyjne 
§ 30 



1. Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia wnoszonym od decyzji 
organów dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej w zakresie 
przewidzianym przez odrębne przepisy. 
2. Skargę kasacyjną może wnieśd w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia 
wraz z uzasadnieniem obwiniony, pokrzywdzony oraz rzecznik ochrony prawa 
związkowego. 
3. skreślony 
4. Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN może wstrzymad wykonanie zaskarżonego 
kasacją orzeczenia do czasu jego rozstrzygnięcia. 
5. Przy rozpoznaniu kasacji mają odpowiednio zastosowanie przepisy niniejszego 
regulaminu. 
§ 31 skreślony 
§ 32 
Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem właściwego organu dyscyplinarnego 
wojewódzkiego związku piki nożnej. Organ ten zobowiązany jest przesład powyższy 
środek zaskarżenia do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN w ciągu 7 dni od dnia 
jej otrzymania wraz ze swoim stanowiskiem dotyczącym złożonej skargi. 
§ 33 
1. Rozpatrzenie skargi kasacyjnej uzależnione jest od wpłacenia w terminie, o którym 
mowa w § 30 ust. 2 kaucji pieniężnej w wysokości 3500 zł - w razie zaskarżenia przez 
klub decyzji podjętej na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej. Osoba fizyczna 
wnosząca powyższą skargę, uiszcza jednocześnie kaucję w wysokości 1500 zł. W razie 
uwzględnienia skargi kasacyjnej kaucja podlega zwrotowi. 
Powyższe opłaty nie dotyczą rzecznika ochrony prawa związkowego. 
2. Skarga kasacyjna złożona po terminie lub w tym czasie nie opłacona nie podlega 
rozpoznaniu. 
3. Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN sporządza uzasadnienie wydanego orzeczenia w 
następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej w ciągu 7 dni od ogłoszenia orzeczenia, 
doręczając je niezwłocznie stronie i rzecznikowi ochrony prawa związkowego. 
ROZDZIAŁ VIII 
Wznowienie postępowania 
§ 34 
1. W przypadku ujawnienia się nowych okoliczności nieznanych organowi 
dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów PZPN może 
byd złożony wniosek o wznowienie postępowania. 
2. Wniosek taki do organu dyscyplinarnego, który wydał prawomocne orzeczenie, może 
skierowad jedynie rzecznik ochrony prawa związkowego, działając z urzędu lub na 
prośbę stron postępowania. 
3. Przy wniesieniu prośby o wznowienie postępowania do rzecznika ochrony prawa 
związkowego obowiązują opłaty jak przy kasacji. 
4. W przypadku wznowienia postępowania przez właściwy organ dyscyplinarny opłata 
podlega zwrotowi. 
5. Uznając, iż istnieją podstawy do wznowienia postępowania właściwy organ 
dyscyplinarny uchyla poprzednie orzeczenie i ponownie rozpoznaje tę sprawę. 
ROZDZIAŁ IX 
Wykonanie orzeczeo organów jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych PZPN, a także 
Komisji d.s. Ustalenia Ekwiwalentu 



§ 35 
1. Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeo organów 
jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych PZPN, a także Komisji d.s. Ustalenia Ekwiwalentu 
wymierza się kary: 
1) klubom - pieniężne do 50.000 zł lub zakaz dokonywania transferów krajowych i 
zagranicznych (definitywnych lub czasowych) do klubu, przeniesienie drużyny do 
niższej klasy rozgrywkowej, zawieszenie lub pozbawienie licencji, wykluczenie z PZPN, 
2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom - od dyskwalifikacji 
czasowej do wykluczenia z PZPN. 
2. Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeo organów 
jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych związku piłki nożnej wymierza się kary: 
1) klubom - pieniężne do 20.000 zł., przeniesienie drużyny do niższej klasy 
rozgrywkowej 
2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom - dyskwalifikacja 
czasowa. 
§ 36 
1. Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w § 35 jest Wydział 
Dyscypliny PZPN. Od wydanego orzeczenia stronie przysługuje odwołanie do Związkowego 
Trybunału Piłkarskiego PZPN w terminie 14 dni od daty otrzymania tego 
orzeczenia z uzasadnieniem. 
2. Kary wymierzone na podstawie § 35 niniejszego regulaminu, mogą byd zawieszone, 
obniżone lub darowane w przypadku wykonania orzeczenia organu jurysdykcyjnego 
względnie dyscyplinarnego. 
ROZDZIAŁ X 
Przepisy koocowe 
§ 37 
Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN po 
zasięgnięciu opinii Wydziału Dyscypliny PZPN oraz Związkowego Trybunału Piłkarskiego 
PZPN. 
§ 38 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2000 
roku . 
§ 39 
Traci moc Regulamin Dyscyplinarny PZPN z dnia 22 października 1999 roku. 
ROZDZIAŁ XI 
Przepisy przejściowe 
§ 40 
W sprawach dyscyplinarnych wszczętych przed wejściem w życie niniejszego 
regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że obecne są względniejsze. 
 

Prezes PZPN 
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Uchwała nr XIII/275 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie powołania Pana Jerzego Stępnia na funkcję eksperta Rady Fundacji 

Piłkarstwa Polskiego  



 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt k) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Powołuje się Pana Jerzego Stępnia na funkcję eksperta Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego.  
 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/272 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie powołania Pana Jerzego Staronia do składu Rady Fundacji Piłkarstwa 
Polskiego  

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Powołuje się Pana Jerzego Staronia do składu Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/273 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie zmiany Regulaminu Wydziału Gier PZPN 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. W Uchwale nr I/28 z dnia 7 stycznia 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Wydziału Gier PZPN przyjmuje się nowe brzmienie § 2 ust. 1: 
1.W skład Wydziału wchodzi Przewodniczący oraz członkowie w liczbie od dziewięciu  do 
dwunastu, z których jeden powoływany jest na stanowisko Sekretarza.  
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 
zm. U. nr VIII/166 z dn. 10.08.2010 r. 
zm. U. nr XIII/273 z dn. 26.10.2011 r.  

 
Uchwała nr I/28 z dnia 7 stycznia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Gier (tekst jednolity)    
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt h)  Statutu PZPN uchwala się co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Wydziału Gier w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN WYDZIAŁU GIER  



I.  STRUKTURA I KOMPETENCJE WYDZIAŁU GIER 
§1 

Wydział Gier, zwany dalej „Wydziałem" jest organem wykonawczym Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, powołanym do realizacji zadao, określonych niniejszą uchwałą. 
 

§2 
1. W skład Wydziału wchodzi Przewodniczący oraz członkowie w liczbie od dziewięciu do 

dwunastu, z których jeden powoływany jest na stanowisko Sekretarza. 
2. Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd PZPN. 
3.  Sekretarza oraz członków powołuje Zarząd PZPN na wniosek Przewodniczącego 

Wydziału. 
4. Spośród wszystkich członków Wydziału co najmniej 3 osoby muszą posiadad 

wykształcenie prawnicze. 
5. Członkiem Wydziału Gier nie może byd osoba zatrudniona jako pracownik lub będąca 

członkiem organu klubu piłkarskiego, posiadającego zespół występujący na szczeblu 
centralnych rozgrywek piłkarskich PZPN. 

 
 

§3 
1. Organizację oraz podział kompetencji poszczególnych członków Wydziału ustala 

Przewodniczący. W szczególności może on powoład  spośród członków Wydziału 
jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących, którzy będą upoważnieni do zastępowania 
Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności. 

2.  Przewodniczący powołuje Prezydium Wydziału w składzie: Przewodniczący, jeden z 
Wiceprzewodniczących, członek. 

3.  Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący, każdorazowo wyznaczając do jego składu 
jednego z Wiceprzewodniczących. 

4.    W posiedzeniach Prezydium Wydziału musi brad udział co najmniej 2 prawników. 
5.  Przewodniczący Wydziału jest uprawniony do wydawania komunikatów dotyczących 

działalności Wydziału.  
 

§4 
Do kompetencji Wydziału należy: 
1. w zakresie rozrywek l i II ligi oraz Pucharu Polski szczebla centralnego: 

a. uprawnienie zawodnika w przypadkach skierowanych przez Departament 
Rozgrywek PZPN, 

b. weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich, skierowanych przez 
Departament Rozrywek PZPN, 

c. podejmowanie decyzji, w tym rozpatrywanie odwołao i protestów, w sprawach 
określonych przepisami związkowymi 

d.  opracowywanie regulaminów l i II ligi oraz regulaminu rozgrywek Pucharu Polski. 
 
2. w zakresie nadzoru nad rozgrywkami terenowymi: 

a. opracowanie i opiniowanie systemów rozgrywek 
b. współpraca ze związkami piłki nożnej w zakresie organizacji rozgrywek 
c. podejmowanie decyzji, w tym rozpatrywanie odwołao 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. 
 
4. wykonywanie innych zadao zleconych przez organy władzy PZPN. 

 
ZASADY DZIAŁANIA WYDZIAŁU GIER 
 

§5 
1. Co do zasady, sprawy prowadzone przed Wydziałem rozpatrywane są na posiedzeniach 

Wydziału, które są jawne dla stron. W posiedzeniach Wydziału mają prawo uczestniczyd 
także członkowie organów władzy PZPN oraz zaproszeni goście. 

2. W drodze wyjątku od zasady wyrażonej w ust. 1, w sprawach nie cierpiących zwłoki 
Przewodniczący zarządza ich rozpatrzenie przez Prezydium Wydziału.  
W przypadku braku jednomyślności przy podejmowaniu decyzji w takich sprawach, 
Przewodniczący kieruje je do rozpatrzenia na posiedzenie Wydziału. 

3. Posiedzenia Wydziału zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego 
nieobecności Sekretarz lub upoważniony  jednorazowo  członek Wydziału. 

4. Posiedzenia Wydziału odbywają się 2 razy w miesiącu – terminy ustala Przewodniczący i 
informuje członków Wydziału z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

5. W razie konieczności, Przewodniczący jest upoważniony do zwołania nadzwyczajnego 
posiedzenia Wydziału. 

 
 
POSTĘPOWANIE PRZED WYDZIAŁEM GIER, OBOWIĄZKI STRON 

§6 
W postępowaniu przed Wydziałem pełnomocnikiem strony może byd adwokat lub radca 
prawny (zawodowy pełnomocnik). Ponadto, pełnomocnikiem zawodnika może byd 
menadżer, członek najbliższej rodziny, a zawodnika niepełnoletniego rodzice lub 
przedstawiciele ustawowi. Pełnomocnikiem klubu może byd także umocowany przez zarząd 
pracownik. Dowód umocowania do reprezentowania strony winien byd przedstawiony przy 
pierwszej czynności podejmowanej w sprawie. 
 

§7 
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. Wydział może odrzucid bez merytorycznego rozpoznania wniosek, który nie spełnia 
warunków określonych w ustępie 2. 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 Wydziału Gier, 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 Wydział wniosku oraz (w przypadku sprawy spornej), odpowiedzi 
strony przeciwnej, Wydział kieruje sprawę do rozpatrzenia na posiedzenie. Przy braku 
odpowiedzi strony przeciwnej na wniosek, Wydział może rozpoznad sprawę bez 
przeprowadzania postępowania dowodowego, przyjmując twierdzenia strony 
wnioskującej za prawdziwe, o ile nie budzą uzasadnionych wątpliwości. 

5. Nieusprawiedliwiona nieobecnośd na posiedzeniu prawidłowo powiadomionej strony, 
nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. 

6. W przypadku, jeśli Wydział uzna, że sprawa wymaga złożenia przez strony dodatkowych 
wyjaśnieo lub środków dowodowych, albo uzna nieobecnośd strony za usprawiedliwioną, 
przewodniczący posiedzenia odracza rozpoznanie sprawy oraz wyznacza termin 
następnego posiedzenia. 

7. Wydział Gier ma prawo interpretacji przepisów PZPN w sprawach przez siebie 
rozpatrywanych. Wydział Gier nie dokonuje interpretacji w sprawach indywidualnych 
będących przedmiotem rozpoznania przez inne organy PZPN. 

 
§8 

1. Strony mają prawo i obowiązek odpowiadania na pytania oraz składania wyjaśnieo i 
wniosków, co do twierdzeo strony przeciwnej. 

2. Wydział może pominąd środki dowodowe powoływane przez strony, które nie zostały 
złożone w sposób określony w § 7, lub nie zostały złożone w terminie zakreślonym przez 
Wydział Gier, lub powoływane są jedynie dla zwłoki. 

3. Nie budzące uzasadnionych wątpliwości twierdzenia, co do których strona przeciwna nie 
ustosunkowała się, Wydział uznaje za przyznane. 

 
 
IV. ROZSTRZYGANIE SPRAW - DECYZJE WYDZIAŁU GIER 
 

§9 
1. Sprawy prowadzone przez Wydział rozstrzygane są w drodze decyzji, które są wydawane 

po dostatecznym wyjaśnieniu sprawy. Wydział orzeka na podstawie dowodów i 
twierdzeo złożonych przez strony, a w uzasadnionych przypadkach może również 
powoływad 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, Wydział może, jeśli wymagają tego okoliczności i nie jest to sprzeczne z 
bezwzględnie obowiązującymi przepisami PZPN, podjąd decyzję na zasadzie słuszności, 
kierując się dobrem polskiej piłki oraz zasadami sportowej rywalizacji. 

3. Wydział podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, przy 
udziale, co najmniej połowy członków Wydziału (quorum). 

4. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 
 
 

§10  



1. Decyzje Wydziału ogłaszane są na posiedzeniu do wiadomości stron, w miarę możliwości 
niezwłocznie po rozpatrzeniu sprawy. Stronę występującą bez zawodowego 
pełnomocnika, Wydział poucza również o środkach odwoławczych. 

2. Wydział ma prawo odroczyd ogłoszenie decyzji. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje 
ogłoszenia decyzji. 

3. Wydział sporządza pisemne uzasadnienie decyzji. Decyzje są podpisywane przez 
Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Wydziału oraz Sekretarza 
Generalnego PZPN. Decyzja wraz z uzasadnieniem jest doręczana stronom. 

 
V. POSTANOWIENIA KOOCOWE 
 

§11 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  
 

§12 
Traci moc Regulamin Wydziału Gier PZPN z dnia 1 lipca 2005 roku (z późn. zm.) 
 

§13 
Regulamin wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Prezes PZPN  Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/274 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie odwołania Pana Jerzego Pulikowskiego z Wydziału Gier PZPN 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt l) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Działając na wniosek Przewodniczącego Wydziału Gier odwołuje się Pana Jerzego 
Pulikowskiego – w związku ze złożoną rezygnacją – z funkcji Członka Wydziału Gier PZPN.  

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/275 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Licencji dla Klubów Ekstraklasy 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt k) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Licencji dla Klubów Ekstraklasy do składu ww. 
Komisji powołuje się Pana Jerzego Kozioskiego. 



 
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XIII/276 z dnia 26 października 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu PZPN na Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawcze PZPN zwołane na dzieo 25 listopada 2010 roku   
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zarząd PZPN rekomenduje pod obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego projekt 
zmian do Statutu PZPN, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/276 z dnia 26 października 2011 r. 
 

Projekt 
 

Uchwała 
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN z dnia 25 listopada 2011 roku 

w sprawie zmian w Statucie PZPN 
 
Na podstawie art. 26 pkt 1) w związku z art. art. 76 i 77 Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 
 
I. W Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.W Spisie  treści wprowadza się następujące zmiany:  

1)Rozdział V otrzymuje nazwę „Organ Kontrolny PZPN”. 
2)Rozdział VI otrzymuje nazwę „Organy jurysdykcyjne PZPN”. 
3)Rozdział VII otrzymuje nazwę „Rzecznicy Polskiego Związku Piłki Nożnej”. 
4) Rozdział VIII otrzymuje nazwę „Liga zawodowa”. 
5)Rozdział IX otrzymuje nazwę „Organ administracyjny PZPN”. 
6)Rozdział X otrzymuje nazwę „Komisje oraz inne organy doradcze Związku”. 
7) Rozdział XI otrzymuje nazwę „Status polskich piłkarzy”. 
8) Rozdział XII otrzymuje nazwę „Wyróżnienia i nagrody”. 
9) Rozdział XIII otrzymuje nazwę „Majątek i fundusze PZPN”.  
10)Rozdział XIV otrzymuje nazwę „Zawody międzynarodowe i krajowe”. 
11)Rozdział XV otrzymuje nazwę „Zmiana Statutu i Rozwiązanie PZPN”. 
12)Rozdział XVI otrzymuje nazwę „Postanowienia koocowe”.  

 
2.W preambule Statutu skrót FIFA otrzymuje rozwinięcie w brzmieniu: „Międzynarodowa 
Federacja Związków Piłki Nożnej,  Federation Internationale de Football Associations”. 



 
3. W preambule Statutu skrót UEFA otrzymuje rozwinięcie w brzmieniu: „Europejska Unia 
Piłkarska, Federation Internationale de Football Associations”. 
 
4. W preambule Statutu w skrócie o nazwie „licencja” po wyrazie „trenerem” dodaje się po 
przecinku sformułowanie „członkiem sztabu medycznego”.  
 
5. W preambule Statutu po skrócie „klub piłkarski” dodaje się nowy skrót o nazwie 
„nazewnictwo klubów” oraz brzmieniu: „Ilekrod w niniejszym Statucie mowa jest o klubach 
Ekstraklasy i I ligi, to należy przez to rozumied kluby występujące w dwóch najwyższych 
klasach rozgrywkowych prowadzonych przez PZPN”. 
 
6. W preambule Statutu po skrócie „piłkarz” dodaje się nowy skrót o nazwie „status 
zawodniczek” oraz  brzmieniu: „Ilekrod w niniejszym Statucie jest mowa o zawodniku to 
rozumie się również przez to odpowiednio zawodniczkę uprawiającą sport piłki nożnej, 
chyba że właściwe przepisy FIFA, UEFA i PZPN stanowią inaczej”.  
 
7. W preambule Statutu w skrócie o nazwie „działacz piłkarski” wyrazy „wykonawczych 
PZPN” zastępuje się wyrazami „doradczych PZPN”.  
 
8. W preambule Statutu w skrócie o nazwie „organy jurysdykcyjne” po wyrazie 
„majątkowych” dodaje się sformułowanie „oraz niemajątkowych”.  
 
9. W art. 3 § 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
§ 3.PZPN  zostaje powołany na czas nieograniczony.  
 
10. W art. 4 § 2 pkt b) po wyrazie „(IFAB)” dodaje się sformułowanie „oraz obowiązujących 
Przepisów Gry w Futsal i Piłkę Nożną Plażową, przyjętych przez FIFA”.  
 
11. Art. 4 § 2 pkt c) przyjmuje nowe następujące brzmienie: 

c) bezwzględnego respektowania w każdym czasie Statutów, przepisów, dyrektyw i 
decyzji organów FIFA oraz UEFA. 
 

12. W art. 4 § 2 pkt d) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „uznania jurysdykcji 
Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie, w Szwajcarii, w międzynarodowych 
sporach piłkarskich, stosownie do odnośnych Statutów FIFA i UEFA oraz do pełnego 
przestrzegania jego  decyzji”. 
 
13.   W art. 4 § 2 pkt e) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „nie kierowania żadnych 
sporów piłkarskich do sądów paostwowych, za wyjątkiem przypadków, w których prawo 
krajowe stanowi inaczej”. 
 
14. W art. 5 § 2  otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Przy wykonywaniu swoich zadao 
PZPN przestrzega postanowieo statutów, przepisów, wytycznych i decyzji FIFA oraz UEFA”. 
 
15. W art. 6 § 1 sformułowanie „Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej” zastępuje się wyrazem 
„członków”.  



 
16. W art. 6 § 2 sformułowanie „regulaminy, decyzje oraz kodeksy etyczne FIFA, UEFA i 
PZPN” zastępuje się sformułowaniem „postanowienia statutów, przepisów, wytycznych i 
decyzji FIFA, UEFA oraz PZPN, a także przestrzegad postanowieo Kodeksu Etycznego  FIFA”.  
 
17. W art. 6 wprowadza się nowe § 3 i 4 w następującym brzmieniu: 
§ 3. PZPN sprawuje kontrolę nad zgodnością statutów członków, o których mowa w art. 22 § 
2 pkt 1)-4)  ze statutami FIFA, UEFA i PZPN oraz  zobowiązuje swoich członków do 
sprawowania kontroli nad ich członkami”  
§ 4. PZPN egzekwuje odpowiedzialnośd organizacyjną, dyscyplinarną i regulaminową wobec 
członków Związku oraz podmiotów, wymienionych w artykule 6 § 2 niniejszego Statutu. 
 
18. Art. 8 otrzymuje nową, następującą nazwę: „Przepisy gry, przepisy gry w piłkę nożną 
plażową i futsal” . 
 
19. Dotychczasowy art. 8 otrzymuje numerację art. 8 § 1. 
 
20. W art. 8 dodaje się nowy § 2 w następującym brzmieniu: „Uprawianie futsalu i piłki 
nożnej plażowej odbywa się zgodnie z przepisami gry, przyjętymi przez FIFA. Tylko FIFA ma 
prawo do ustanawiania oraz  zmian przepisów gry w Futsal i piłkę nożną plażową”. 
 
21. Dotychczasowy art. 9 § 1 otrzymuje numerację art. 9. 
 
22. W dotychczasowym art. 9 skreśla się § 2. 
 
23. W art. 10 § 1 po wyrazie „pieczęci” skreśla się sformułowanie „z zachowaniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów”. 
 
24. Art. 11 § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„Celem PZPN jest: 
1. stałe doskonalenie gry w piłkę nożną oraz jej promowanie, regulowanie i kontrolowanie 
na terytorium Polski, z uwzględnieniem zasad fair play oraz jej wartości integracyjnych, 
edukacyjnych, kulturalnych i humanitarnych, w szczególności za pomocą programów 
rozwojowych  oraz programów opracowywanych dla młodych zawodników; 
2. organizowanie rozgrywek piłki nożnej, we wszystkich jej postaciach na poziomie 
krajowym, przez dokładne określenie, odpowiednio do potrzeb, zakresów uprawnieo, 
przekazanych właściwym ligom piłkarskim; 
3. opracowywanie reguł i przepisów dotyczących piłki nożnej oraz zabezpieczenie ich 
przestrzegania; 
4. ochrona interesów członków związku; 
5. przestrzeganie statutów, przepisów, wytycznych i decyzji FIFA, UEFA i wydanych przez 
organy statutowe Związku oraz Przepisów Gry i zapobieganie ich naruszeniom, a także 
zapewnianie ich przestrzegania przez członków  PZPN; 
6. zapobieganie wszelkim metodom i praktykom, które mogłyby zagrażad uczciwości meczów 
lub rozgrywek względnie byd przyczyną nadużyd w piłce nożnej; 
7. kontrolowanie i nadzorowanie wszystkich towarzyskich meczów piłkarskich, rozgrywanych 
w różnych formach na terytorium Polski; 



8. zarządzanie międzynarodowymi relacjami sportowymi, związanymi z piłką nożną, we 
wszystkich jej postaciach; 
9. pełnienie roli gospodarza rozgrywek na poziomie międzynarodowym oraz na różnych 
poziomach krajowych.”. 
 
25. W art. 11 § 2 po wyrazie „może” dodaje się wyrazy „opracowywad programy, 
organizowad kursy i szkolenia,”.  
 
26. W art. 12 § 1 pkt pkt 7),10),11),13), 28) ppkt e)  i 30)  po wyrazie „sędziów” dodaje  się 
sformułowanie „członków sztabu medycznego”.   
 
27. W art. 12 § 1 pkt 24) po wyrazie „sędziom” dodaje się sformułowanie „członkom sztabu 
medycznego”.  
 
28.W art. 12 § 3 otrzymuje nowe, następujące  brzmienie:  
§3. PZPN ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących 
sportu piłki nożnej niezastrzeżonych prawnie dla organów administracji rządowej lub innych 
podmiotów, a w szczególności do :  

1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza 
Polski oraz o Puchar Polski w piłce nożnej, 

2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, 

3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk 
paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, 

4) reprezentowania sportu piłki nożnej w międzynarodowych organizacjach 
sportowych.  

 
29. W art. 13 § 1 pkt d) otrzymuje nowe, następujące  brzmienie:  
d)organy jurysdykcyjne (Komisja Dyscyplinarna, Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, 
Najwyższa Komisja Odwoławcza, Piłkarski Sąd Polubowny, Komisja ds. Licencji Klubowych 
oraz Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych). 
 
30. W art. 13 § 1 pkt f) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Komisje, zespoły i inne 
organy doradcze”. 
 
31. W art. 13 § 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Organy, o których mowa w § 1 
pkt f) wspierają działalnośd Zarządu, Komisji d.s. Nagłych oraz Sekretarza Generalnego. Skład, 
prawa i obowiązki oraz zasady funkcjonowania tych organów są określone w niniejszym 
Statucie oraz w odpowiednich regulaminach”. 
 
32. W art. 13 § 3 po wyrazach „§ 1” dodaje się wyrazy „pkt a) - e)”.  
 
33. W art. 13 dodaje się nowe §§ 5 i 6  w następującym brzmieniu: 
§ 5. Członkowie Zarządu są wybierani, natomiast członkowie innych organów statutowych 
mogą byd wybierani lub mianowani bez jakiegokolwiek wpływu zewnętrznego, zgodnie z 
procedurami określonymi w niniejszym Statucie. 



§ 6. Członek Zarządu PZPN nie może byd osobą prowadzącą działalnośd gospodarczą 
związaną bezpośrednio z realizacją przez PZPN jego zadao statutowych.  
 
34. W art. 14 § 2 dodaje się na wstępie sformułowanie „Podział praw materialnych i 
niematerialnych oraz uzyskanych funduszy wygląda następująco:” – dalsza częśd przepisu 
bez zmian.  
 
35. W art. 15 § 1 dodaje się ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:  
3. Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej. 
4. Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej w Polsce. 
 
36. W art. 15 § 7 i 8 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
§ 7. Członkostwo Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w PZPN powstaje z chwilą przyjęcia 
ich w poczet członków przez Walne Zgromadzenie Delegatów na podstawie pisemnej 
deklaracji i zarejestrowanego przez sąd statutu określonego Wojewódzkiego Związku Piłki 
Nożnej. 
§ 8.  Członkostwo klubu we właściwym Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej powstaje z chwilą 
przyjęcia go na członka przez Zarząd Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej lub w trybie 
odwoławczym przez Walne Zebranie Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej na zasadach 
określonych w statucie danego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Klub, który jest 
członkiem stowarzyszonym Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej może następnie zostad 
członkiem PZPN ze skutkiem natychmiastowym, po tym jak wniosek o członkostwo zostanie 
przyjęty odrębną uchwałą Zarządu PZPN, na zasadach określonych w statucie PZPN. Jeśli 
Zarząd PZPN odmówi członkostwa klubowi będącemu już członkiem Wojewódzkiego Związku 
Piłki Nożnej, dany klub może odwoład się do najbliższego Walnego Zgromadzenia PZPN, 
które podejmie ostateczną decyzję odnośnie jego członkostwa. Niniejsze postanowienie 
dotyczy nowych członków PZPN, w tym także działających w piłce halowej i plażowej 
(mężczyzn i kobiet). 
 
37. W art. 15 dotychczasowy § 9 otrzymuje  nowe, następujące brzmienie:  
§ 9.Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w 
klubie sportowym będącym członkiem PZPN nie może byd członkiem lub posiadad udziałów 
albo akcji lub byd członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego 
we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej.  
 
38. W art. 15 skreśla się dotychczasowy § 10.  
 
39. Wprowadza się nowy art. 16 w następującym brzmieniu: 

Art. 16 – Procedura uzyskiwania członkostwa 
Do wniosku o przyjęcie na członka muszą byd obowiązkowo dołączone następujące 
dokumenty: 

1) uwierzytelniona kopia zarejestrowanego statutu kandydata; 
2) podpisana deklaracja, że kandydat będzie zawsze przestrzegad przepisy statutów, 

regulaminów, wytycznych i decyzji PZPN, FIFA i UEFA oraz zapewniad ich przestrzeganie 
przez własnych członków, a w szczególności kluby, działaczy i zawodników; 

3) podpisana deklaracja przestrzegania obowiązków członkowskich, określonych w art. 19 
statutu PZPN; 



4) deklaracja, w której kandydat zobowiązuje się do organizowania oficjalnych meczów, 
których jest gospodarzem, wyłącznie na terytorium Polski; 

5) deklaracja, stwierdzająca że organy statutowe kandydata na członka są uprawnione do 
jego reprezentacji ; 

6) deklaracja przestrzegania Przepisów Gry; 
7) deklaracja uznawania Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie, w Szwajcarii, 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu; 
8) lista osób fizycznych, upoważnionych do składania oświadczeo woli w imieniu organizacji 

kandydującej wobec osób trzecich; 
9) kopia protokołu zgromadzenia założycielskiego lub ostatniego walnego zgromadzenia 

organizacji kandydującej. 
 
40. Dotychczasowy art. 16 otrzymuje numerację art. 17, w którego § 1 dodaje się zdanie 2 w 
brzmieniu: „Osoby te nie posiadają żadnych praw do głosowania”. 
 
41. Nowy art. 17  § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Prezes Honorowy lub Członek Honorowy PZPN może uczestniczyd w posiedzeniach władz 
Związku w roli doradczej”. 
 
42. Dotychczasowy art. 17 otrzymuje numerację  art. 18 w nowym, następującym brzmieniu: 
§ 1. Członkowie mają prawo do: 
1) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem delegatów 
wybranych  przez kompetentny organ, 
2) przedstawiania propozycji dotyczących porządku dziennego Walnego Zgromadzenia 
Delegatów, w terminie określonym w niniejszym Statucie, 
3) wypowiadania się o sprawach polskiej piłki nożnej na zasadach przewidzianych w 
niniejszym Statucie oraz w uchwałach Zarządu PZPN, 
4) składania wniosków o wniesienie dowolnych poprawek do wersji wstępnej porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, 
5) nominowania i zgłaszania kandydatów wybieranych do statutowych organów PZPN na 
Walnym Zgromadzeniu Delegatów,  
6) uzyskiwania informacji na temat działalności i spraw PZPN za pośrednictwem oficjalnego 
biuletynu,  
7)  uczestniczenia w zawodach sportowych i szkoleniach prowadzonych przez PZPN lub 
powierzonych stowarzyszonym członkom, 
8) wykonywania wszystkich innych praw wynikających ze Statutu, regulaminów, wytycznych 
lub decyzji PZPN. 
§ 2. Wykonywanie powyższych praw podlega innym postanowieniom niniejszego Statutu i 
obowiązujących regulaminów. 
 
43. Dotychczasowy art. 18 otrzymuje numerację  art. 19, w którego § 1 ust. 1 wyraz 
„zaleceo” zastępuje się wyrazem „wytycznych”.  
 
44. W nowym art. 19 § 1 ust. 3 wyraz „rozwiązao” zastępuje się wyrazem „postanowieo”. 
 
45. W nowym art. 19 § 1 ust. 4 po wyrazie „sędziów” dodaje się sformułowanie „członków 
sztabu medycznego”.  



 
46. W nowym art. 19 § 1 ust. 6-9 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
6. zwoływania swojego walnego zebrania nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż na 
2 miesiące przed dniem Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia PZPN (dot. 
członków, o których mowa w art. 22 § 2 pkt 1),3) i 4) Statutu), 
7.sformułowania w swoich statutach lub umowach związanych z uprawianiem sportu piłki 
nożnej klauzuli przewidującej, że wszystkie spory krajowe, dotyczące wszystkich praw 
majątkowych i/lub niemajątkowych, mogących byd przedmiotem ugody, będą podlegały 
właściwości Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, a także klauzuli przewidującej, iż wszelkie 
inne spory piłkarskie wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji innych organów 
jurysdykcyjnych PZPN będą podlegały właściwości niezależnego i należycie ustanowionego, 
zewnętrznego sądu arbitrażowego, działającego zgodnie z prawem powszechnym, z 
wyłączeniem sądów paostwowych. W przypadku braku takiego sądu, spory będą podlegały 
właściwości Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie, w Szwajcarii,  
8. sformułowania w swoich statutach klauzuli przewidującej, że wszystkie spory 
międzynarodowe, pomiędzy stronami z których jedna znajduje się pod jurysdykcją PZPN, a 
druga pod jurysdykcją FIFA, konfederacji lub związku członkowskiego FIFA bądź 
jakiegokolwiek innego uznawanego organu kierowniczego piłki nożnej, będą podlegad 
właściwości Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, w Szwajcarii, po zakooczeniu 
uprzedniej wewnętrznej procedury prowadzonej przed PZPN, FIFA lub odpowiednią 
konfederacją, z wyłączeniem wszelkich sądów paostwowych, o ile nie jest to zabronione 
przez prawo krajowe,  
9. przekazywania do PZPN wszelkich zmian swoich statutów i regulaminów oraz danych 
dotyczących członków władz oraz innych osób uprawnionych do składania skutecznych  
oświadczeo woli wobec osób trzecich, 
 
47. W nowym art. 19 § 1 dodaje się nowe ust. ust. 10 -12 w następującym brzmieniu:  
10. nie utrzymywania żadnych relacji natury sportowej z podmiotami nie uznanymi przez 
Związek lub z członkami, którzy są zawieszeni lub zostali wykluczeni,  
11. prowadzenia aktualnego rejestru swoich członków, członków organów statutowych, a 
także osób upoważnionych do składania oświadczeo woli wobec osób trzecich. 
12. zapewnienia wolnych wyborów Zarządu. 
 
48. W nowym art. 19 dodaje się nowy § 3 w brzmieniu: „Naruszenie wyżej wymienionych 
obowiązków  przez członka PZPN może  skutkowad odpowiedzialnością  przewidzianą  w 
niniejszym Statucie.” 
 
49.  Skreśla się dotychczasowy art. 19.  
 
50. Art. 20 § 1   otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 
§ 1. Członkostwo w PZPN wygasa w przypadku: 
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu PZPN,  
2) rozwiązania, likwidacji lub upadłości - z datą prawomocnego orzeczenia w przedmiocie 
rozwiązania, likwidacji lub upadłości,  
3) skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą  składek 
członkowskich lub innych zobowiązao wobec PZPN przez okres przekraczający 6 miesięcy,  



4) wykluczenia z PZPN za działalnośd sprzeczną z prawem, niniejszym Statutem, przepisami, 
wytycznymi lub decyzjami PZPN, FIFA i UEFA  - z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej 
w tym przedmiocie. 
 
51. Art. 20 § 3 otrzymuje nowe, następujące  brzmienie: 
§ 3.Wygaśnięcie członkostwa klubu w Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej musi zostad 
zgłoszone podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia PZPN w celu podjęcia decyzji o 
skreśleniu również z grona członków PZPN. Decyzja PZPN zastępuje każdą decyzję podjętą w 
tej sprawie przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 
 
52. W art. 20 § 4  skreśla się sformułowanie „lub skreślenia”. 
 
53. Art. 20 § 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
§ 5.Dobrowolna rezygnacja z członkostwa w PZPN powinna byd przekazana listem 
poleconym do Biura PZPN najpóźniej na 3 miesiące przed koocem roku kalendarzowego. 
Taka rezygnacja będzie również uznawana za rezygnację z członkostwa w odpowiednim 
Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej.  PZPN poinformuje o  tym odpowiedni Wojewódzki 
Związek Piłki Nożnej przesyłając kopię rezygnacji. 
 
54. W art. 20 § 6 wyrazy „Związku lub innych” zastępuje się wyrazami „PZPN i”.  
 
55. Art. 21 § 1 zdanie 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Walne Zgromadzenie Delegatów jest 
kompetentne do zawieszenia w prawach członkowskich każdego członka PZPN, w tym 
również do tymczasowego zawieszenia w prawach członka klubu, którego żaden zespół nie 
uczestniczy przez okres dłuższy niż 1 rok w oficjalnych rozgrywkach piłkarskich, względnie 
gdy klub w tym czasie nie bierze udziału w innych działaniach sportowych organizowanych 
lub uznawanych przez PZPN”. 
 
56. W art. 21 § 2 dodaje się nowe zdanie drugie w brzmieniu:  
„Jeżeli większośd 2/3 głosów nie zostanie uzyskana, wówczas zawieszenie automatycznie 
upada”. 
 
57. W art. 21 § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Zawieszenie członkostwa pociąga za sobą 
automatyczną utratę wszystkich praw członkowskich ze skutkiem natychmiastowym. 
Zabronione jest utrzymywanie przez innych członków relacji na płaszczyźnie sportowej z 
zawieszonym członkiem. Komisja Dyscyplinarna może nałożyd na tych członków dalsze 
sankcje”.   
      
58. Art. 22 otrzymuje  nową nazwę oraz  następujące brzmienie: 
Art. 22 Liczba i status delegatów na Walne Zgromadzenie  
§ 1. Najwyższą władzą PZPN jest Walne Zgromadzenie Delegatów. 
§ 2. Walne Zgromadzenie Delegatów składa się ze 118 delegatów, którzy reprezentują 
członków PZPN w następujący sposób: 

1) Wszystkie Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej posiadają łącznie 60 delegatów 
reprezentujących kluby działające na ich terenie. Liczba  delegatów jest ustalona w 
następujący sposób: 



a) Śląski Związek Piłki Nożnej, Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, Małopolski Związek 
Piłki Nożnej, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej – 5 delegatów każdy; 

b) Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, Łódzki 
Związek Piłki Nożnej, Pomorski Związek Piłki Nożnej, Zachodniopomorski Związek 
Piłki Nożnej – 4 delegatów każdy; 

c) Lubelski Związek Piłki Nożnej, Lubuski Związek Piłki Nożnej, Kujawsko – Pomorski 
Związek Piłki Nożnej, Opolski Związek Piłki Nożnej, Świętokrzyski Związek Piłki 
Nożnej, Warmiosko – Mazurski Związek Piłki Nożnej - 3 delegatów każdy; 

d) Podlaski Związek Piłki Nożnej – 2 delegatów.   
2) Stowarzyszone kluby Ekstraklasy i Pierwszej Ligi posiadają łącznie 50 delegatów. 

Przydział tych delegatów we wspomnianych dwóch ligach jest ustalony w następujący 
sposób: 
a) 16 klubów Ekstraklasy: 2 delegatów każdy; 
b) 18 klubów  Pierwszej Ligi: 1 delegat każdy. 

3) Stowarzyszenie  Trenerów Piłki Nożnej:  3 delegatów. 
4) Stowarzyszenie  Sędziów Piłki Nożnej  w Polsce: 1 delegat. 
5) Piłka nożna kobiet: 2 delegatów, reprezentujących wszystkie kluby uczestniczące w 

rozgrywkach piłki nożnej kobiet w Polsce. 
6) Futsal: 2 delegatów, którzy reprezentują wszystkie kluby uczestniczące w 

rozgrywkach 5-osobowych drużyn w Polsce.  
§ 3. Delegaci oraz taka sama liczba zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów 
PZPN, reprezentujących Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, Stowarzyszenie Trenerów Piłki 
Nożnej i Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej w Polsce są wybierani na okres 4 lat, a ich 
kadencja rozpoczyna się od dnia następującego po ich wyborze podczas odpowiedniego 
wyborczego Walnego Zebrania i kooczy po zakooczeniu kolejnego Walnego Zebrania, na 
którym wybierani są delegaci na nową kadencję.  
§ 4. Delegaci i zastępcy delegatów niżej wymienionych kategorii członków PZPN są wybierani 
na każde indywidualne nadchodzące Walne Zgromadzenie Delegatów. W tym przypadku  
terminem rozstrzygającym jest 1 lipca każdego roku, co ma umożliwid przypisanie liczby 
delegatów w odniesieniu do udziału w rozgrywkach uznawanych przez PZPN. Wybór 
delegatów i zastępców delegatów  odbywa się w następujący sposób: 

1) Zarząd każdego klubu, który został przyjęty do rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 
następującym po dniu 1. lipca wybiera  2 delegatów i 2 zastępców delegatów na 
Walne Zgromadzenie PZPN po otrzymaniu informacji o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia Delegatów. 

2) Zarząd każdego klubu, który został przyjęty do rozgrywek Pierwszej Ligi w sezonie 
następującym po dniu 1. lipca wybiera 1 delegata i 1 zastępcę delegata na Walne 
Zgromadzenie PZPN po otrzymaniu informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 
Delegatów. 

3) Zgromadzenie Prezesów klubów kobiecych, które uczestniczą w rozgrywkach w 
Polsce w sezonie następującym po dniu 1. lipca wybiera  2 delegatów i 2 zastępców 
delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN po otrzymaniu informacji o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

4) Zgromadzenie Prezesów klubów futsalu, które uczestniczą w rozgrywkach drużyn 
pięcioosobowych w Polsce w sezonie następującym po dniu 1. lipca wybiera 2 
delegatów i 2 zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN po otrzymaniu 
informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów.  



§ 5. Delegatami lub zastępcami delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów mogą byd 
wyłącznie osoby stale mieszkające w Polsce. 
§ 6. Każdy członek, o którym mowa w § 2 powinien poinformowad Biuro Związku, że będzie 
reprezentowany przez zastępcę delegata, a nie przez delegata najpóźniej na 7 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia. W wyjątkowych sytuacjach Walne Zgromadzenie może 
dopuścid do udziału w obradach później zgłoszonego zastępcę delegata. Delegaci na Walne 
Zgromadzenie muszą byd zastępowani przez prawidłowo wybranych zastępców, jeśli delegat: 

1) został wybrany członkiem Zarządu PZPN, Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek ze 
statutowych organów jurysdykcyjnych. 

2) został mianowany Sekretarzem Generalnym lub jest członkiem administracji 
PZPN. 

3) zmarł. 
4) złożył pisemną rezygnację. 
5) utracił swój mandat na skutek zmiany liczby delegatów, przydzielonych danemu 

członkowi PZPN.  
6) został pozbawiony swojej funkcji na podstawie uchwały kompetentnego organu 

danego członka PZPN. Takie pozbawienie funkcji  może nastąpid w szczególności 
w przypadku:  
a) wszczęcia przeciwko delegatowi przez organy ścigania postępowania karnego 

o przestępstwo umyślne, ścigane z urzędu, 
b) wszczęcia przez organy związkowe postępowania dyscyplinarnego z powodu 

naruszenia etycznych i moralnych standardów gry w piłkę nożną, 
c) zaprzestania wykonywania funkcji lub innej działalności w organizacji 

członkowskiej PZPN. 
7) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu paostwowego za przestępstwo 

umyślne, ścigane z urzędu lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z 
oskarżenia publicznego.  

 
§ 7. Członkowie PZPN, o których mowa w § 2 są zobowiązani do bezzwłocznego 
powiadamiania  Biura PZPN o imieniu i nazwisku oraz adresie każdego delegata i zastępcy, 
który został przez nich wybrany nie później jednak niż na 60 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia Delegatów.  
§ 8. Jeśli delegat nie może wziąd udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów, może byd 
reprezentowany tylko przez należycie wybranego zastępcę. 
§ 9. Zastrzeżenie, o którym mowa w § 6 pkt 1 nie pozbawia członka wykonawczych organów 
władzy, organów kontrolnych lub jurysdykcyjnych Związku prawa ubiegania się o mandat 
delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów kolejnej kadencji oraz prawa wyboru do ww. 
organów. 
§ 10. Zakaz pełnienia funkcji delegata przez osobę, która została prawomocnie skazana przez 
sąd paostwowy za przestępstwo umyślne, ścigane z urzędu lub umyślne przestępstwo  
skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego ma również zastosowanie do członków 
następujących organów: władzy, kontrolnych, jurysdykcyjnych, doradczych, a także do 
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, członków sztabu medycznego, menedżerów 
piłkarskich, licencjonowanych agentów meczowych, obserwatorów, delegatów i działaczy 
piłkarskich – aż do momentu wykreślenia kary z Krajowego Rejestru Karnego. 
 
59. W art. 23 § 1 sformułowanie „lig zawodowych” zastępuje się wyrazami „ligi zawodowej”. 



 
60.  W art. 23 § 2 wyrazy „Sekretarza Generalnego” zastępuje się wyrazem „Biura”, zaś po 
wyrazie „terminem” dodaje się wyraz „wyborczego”.  
 
61. W art. 23 § 2 dodaje się nowe zdanie 2 w brzmieniu: „Każdy kandydat musi dostarczyd 
krótki życiorys, informujący o jego wykształceniu oraz karierze zawodowej i związkowej”. 
 
62. W art. 23 § 3 otrzymuje  nowe, następujące brzmienie:  
§ 3. Kandydaci na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinni byd zgłoszeni – spośród 
osób, o których mowa w § 1 do Biura Związku nie później niż 30 dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia  Sprawozdawczo - Wyborczego PZPN.  Do wniosku powinna byd 
dołączona zgoda kandydata. Każdy członek PZPN, o którym w art. 22 § 1 pkt 1) – 4) oraz 
delegaci piłki nożnej kobiet i futsalu ( art. 22 § 1 pkt 5) – 6)    mogą dokonad zgłoszenia tylko 
jednego członka do Zarządu  i Komisji Rewizyjnej. Niezależnie od powyższego stosuje się § 2.  
Żaden członek PZPN nie może jednocześnie posiadad więcej niż jednego członka w Zarządzie 
PZPN (w tym Prezesa PZPN) bądź w Komisji Rewizyjnej (w tym Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej). Powyższe ograniczenia nie dotyczą Wiceprezesów PZPN. Biuro Związku 
powiadamia  delegatów  o imionach i nazwiskach zaproponowanych kandydatów 
przynajmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. W przypadku 
niemożności wyboru pełnych składów osobowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej spośród 
wskazanych powyżej kandydatów Walne Zgromadzenie może dokonad wyboru także 
spośród obecnych na sali delegatów. 
  
63. W art. 23  skreśla się dotychczasowy § 4.  
 
64.W art. 23 § § 5-6 otrzymują numerację §§ 4-5.  
 
65. W art. 23 § 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
§ 4. Prezes PZPN i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnid równocześnie funkcji 
Prezesa Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, klubu mającego sekcję piłki nożnej lub 
jakiegokolwiek innego członka, ani też członka Zarządu lub organu kontroli wewnętrznej 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, ligi zawodowej, ani byd właścicielem, udziałowcem lub 
członkiem władz innej organizacji członkowskiej.  
 
66. Art. 24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„Zarząd i Komisja Rewizyjna dokonują kooptacji do swojego składu nowych osób na 
wszystkie wakujące funkcje w tych organach. Powołują  nowych członków spośród osób, 
które podczas ostatniego wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów uzyskały kolejno 
największą ilośd głosów. Tacy dokooptowani członkowie zostają powołani na okres do 
kolejnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, podczas którego muszą odbyd się wybory na 
pozostały okres kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może 
przekroczyd 1/3 ogólnej liczby członków, pochodzących z wyboru”.                
 
67.  Dotychczasowy art. 25  otrzymuje numerację art. 25 § 1.  
 
68. W nowym art. 25  dodaje się nowy § 2 w brzmieniu: 



§ 2. Wybory, o których mowa w § 1 dotyczą pozostałego okresu kadencji. W przypadku gdy 
liczba uprawnionych członków Zarządu PZPN uległa zmniejszeniu i osiągnięcie wymaganego 
kworum nie jest możliwe, takie zgromadzenie może zostad zwołane przez Komisję Rewizyjną, 
a w razie takiej niemożności przez Prezesa PZPN lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
   
69. Art. 26 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:  
1) wyznaczenie przynajmniej 3 członków komisji skrutacyjnej, 
2) wyznaczenie 3 delegatów dla zweryfikowania  protokołu odbywającego się 
zgromadzenia, 
3) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów 
4) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się 
PZPN, 
5) uchwalanie programu działania Związku i zaleceo dla Zarządu PZPN, 
6) wybór Prezesa, Wiceprezesów, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
7) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej,  
8) zatwierdzanie protokołu z poprzedniego zgromadzenia, jeśli został zakwestionowany,  
9) uchwalanie planów działania i planów finansowych, a także zatwierdzanie 
sprawozdania finansowego PZPN za rok miniony oraz budżetu na kolejny rok,  
10) wybranie niezależnej firmy audytorskiej na wniosek Zarządu PZPN oraz przyjmowanie 
raportu po przeprowadzonym audycie,  
11)   udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
12)    zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Związku,  
13)    zatwierdzanie i zmienianie Regulaminu Zarządu PZPN,    
14)    nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego PZPN,  
15)    uchwalanie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, 
16)    podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawach przyjęcia na członka,  
         zawieszenia lub wykluczenia ze Związku,  
17)  rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz członków  
         PZPN. 
  
70. Art. 27  otrzymuje  nową nazwę i  następujące brzmienie: 
„Art. 27 - Zapraszanie do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów 
§ 1. Należycie wybrani i powiadomieni delegaci są zapraszani do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów PZPN. 
§ 2. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN w charakterze doradczym 
Zarząd zaprasza  również niżej wymienione osoby: 

1) Członków honorowych i honorowego prezesa PZPN 
2) Byłych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ostatniej kadencji, którzy nie 

są delegatami na nową kadencję, 
3) Członków Klubu Wybitnego Reprezentanta. 
4) Innych zaproszonych gości. 

  
§ 2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą uczestniczyd delegaci zawieszonych 
członków, o których mowa w art. 22 § 1 pkt. 1) – 4)  ale nie mają oni prawa  zabierania głosu, 
ani brania udziału w wyborach”. 



      
71. Art. 28 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
§ 1. Członkowie PZPN są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu PZPN przez swoich 
delegatów. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.  
§ 2. Tylko obecni delegaci mogą głosowad. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem 
pełnomocnika, ani w drodze korespondencyjnej. 
 
72.  Art. 29 otrzymuje nowe, następujące  brzmienie: 
§ 1. Sekretarz Generalny ustala porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów na 
podstawie propozycji Zarządu PZPN oraz członków PZPN zgłoszonych za pośrednictwem 
kompetentnego organu statutowego.  
§ 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów może byd zmieniony większością 2/3 
głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów. 
§ 3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN winien obejmowad w 
szczególności: 

1) powitanie przez Prezesa PZPN; 
2) wybór członków komisji skrutacyjnej i innych niezbędnych komisji Walnego 

Zgromadzenia Delegatów; 
3) przyjęcie porządku obrad i przepisów proceduralnych; 
4) mianowanie 3 delegatów, których zadaniem jest weryfikacja protokołu z obecnego 

zgromadzenia; 
5) zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów, jeśli był 

kwestionowany; 
6) przyjmowanie uchwał dotyczących spraw, które wpływają na status członków 

(przyjęcia, zawieszenia, przekształcenia, skreślenia lub wykluczenia); 
7) przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
8) zatwierdzanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły; 
9) wybór niezależnej firmy audytorskiej na wniosek złożony przez Zarząd PZPN; 
10) przyjęcie budżetu Związku na kolejny rok działalności; 
11) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu, na wniosek Komisji 

Rewizyjnej; 
12) wybór Prezesa, Wiceprezesów, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jeśli ma to 

miejsce; 
13) inne punkty, wymienione w art. 26 niniejszego statutu, zaproponowane przez 

członków i Zarząd PZPN. 
§ 4. Walne Zgromadzenie Delegatów nie może podejmowad uchwał dotyczących spraw nie 
ujętych w porządku obrad.  
§ 5. Propozycje zmian do Statutu wraz z krótkim uzasadnieniem powinny byd zgłoszone do 
Sekretarza Generalnego nie później niż 30 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia 
Delegatów.     
           
73. Art. 30 otrzymuje nową nazwę i następujące  brzmienie: 
„Art. 30   Wybory 
§ 1. Wybory  odbywają się w głosowaniu tajnym.  
§ 2. Do wyboru danej osoby w pierwszym głosowaniu wymagana jest większośd bezwzględna 
(50% + 1) oddanych i ważnych głosów. W drugim lub każdym następnym głosowaniu 
wystarczająca jest zwykła większośd głosów”.   



 
74. Art.31  otrzymuje nową nazwę i następujące brzmienie: 
„Artykuł 31  – Kworum obecności 
§ 1. Dla ważności Walnego Zgromadzenia Delegatów w pierwszym terminie konieczny jest 
udział co najmniej 2/3 delegatów, zaś w drugim terminie ½ delegatów.    
§ 2. Jeśli kworum nie zostanie uzyskane w drugim terminie,  to kolejne Walne Zgromadzenie 
Delegatów  odbędzie się w ciągu 7 dni – zgodnie z decyzją Zarządu PZPN, o której Sekretarz 
Generalny poinformuje członków PZPN-  z tym samym porządkiem obrad, niezależnie od 
liczby delegatów. Przy braku kworum (1/2 delegatów) w tym nowym terminie nie ma 
możliwości wyboru organów władzy, odwołania jednego lub więcej członków organu PZPN, 
zawieszenia bądź pozbawienia praw członkowskich, zmiany statutu bądź rozwiązania 
Polskiego Związku Piłki Nożnej”.   
        
75. Art. 32 otrzymuje nową nazwę i następujące brzmienie: 
„Art. 32 - Podejmowanie uchwał   
§ 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, o ile 
postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. Głosy nieważne, nie oddane lub 
wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu większości.   
§ 2. W przypadku braku odmiennego rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia Delegatów, 
podjęte przez nie uchwały i decyzje są obowiązujące wobec członków z chwilą zamknięcia 
obrad zgromadzenia”. 
 
76.  Art. 33 otrzymuje nową nazwę i następujące brzmienie: 
„Art. 33    - Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN 
§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może byd Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniem. 
§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz do roku, przy czym co cztery 
lata  ma ono charakter Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów. 
§ 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się na wniosek przynajmniej 2/3 
członków Zarządu PZPN lub przynajmniej 1/3 łącznej liczby członków Związku. W drugiej ze 
wskazanych sytuacji wniosek może byd złożony tylko przez pełnoprawnych członków PZPN, 
w szczególności przyjętych już na członków Związku przez Zarząd PZPN.  
§ 4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Delegatów powinien 
zawierad propozycję porządku jego obrad. 
§ 5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się w terminie do dwóch 
miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie i nie przerywa kadencji. Delegaci muszą 
byd powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad na przynajmniej 20 dni przed datą 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
§ 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie w przedmiocie 
spraw, dla których zostało zwołane. Jeśli o takie zgromadzenie wnioskują członkowie PZPN, 
Zarząd PZPN może dodad dalsze punkty do porządku obrad, o których zostaną 
poinformowani członkowie PZPN. Jednak nie jest możliwe dokonywanie zmian porządku 
obrad podczas zgromadzenia. 
§ 7. W przypadku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów o terminie i miejscu Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Sekretarz Generalny zawiadamia członków i delegatów co najmniej 
na 45 dni przed terminem Zgromadzenia.  



§ 8. Każdą propozycję, którą członek PZPN chce przedstawid  Zwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu Delegatów  lub Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu 
Delegatów należy przesład do Biura PZPN w formie pisemnej, wraz z krótkim wyjaśnieniem, 
na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
§ 9. Dokumenty dot. Walnego Zgromadzenia Delegatów:  Sprawozdawczo-Wyborczego i 
Sprawozdawczego są wysyłane przez Sekretarza Generalnego w terminie co najmniej 20 dni 
przed terminem Walnego Zgromadzenia. Takie powiadomienie winno zawierad program, 
sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie biegłych 
rewidentów oraz wszelkie inne istotne dokumenty. 
§ 10. Z zastrzeżeniem treści art. 29 § 1 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w 
głosowaniu jawnym, o ile przynajmniej 2/3 obecnych delegatów nie zażąda głosowania 
tajnego. 
§ 11. Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za sporządzenie w formie pisemnej protokołu 
Walnego Zgromadzenia Delegatów, który będzie uznawany za zatwierdzony, jeśli w ciągu 30 
dni po wysłaniu wersji, która została sprawdzona przez  mianowanych w tym celu delegatów, 
żadne zastrzeżenie nie zostanie wniesione do Sekretarza Generalnego przez obecnych  na 
Zgromadzeniu delegatów.  W przypadku zakwestionowania protokołu zostanie on 
umieszczony w celu rozpatrzenia w porządku obrad  kolejnego Walnego Zgromadzenia. 
§ 12. Walne Zebrania Członków PZPN, o których mowa w art. 22 § 2 pkt 1),3) i 4)  winny  
odbyd się nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 2 miesiące przed terminem Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPN”. 
 
77. Dotychczasowe art.art. 32-34 otrzymują numerację art. art. 34-36.  
 
78. Art. 34 § 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może odwoład Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 
każdego innego organu PZPN, względnie zawiesid go w prawach członka.   
 
79. W art. 34 § 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„Odwołanie lub tymczasowe zawieszenie każdego Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 
każdego innego organu PZPN może w szczególności nastąpid w razie:”. 
 
80. W art. 34 § 2 pkt 3)  otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
3) rażącego naruszenia przez członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub każdego innego organu 
PZPN, Statutu lub innych przepisów wewnątrzzwiązkowych, bądź zaniechania lub 
nienależytego wypełniania obowiązków członkowskich. 
 
81. W art. 34 § 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
§ 3. Odwołanie lub tymczasowe zawieszenie Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 
każdego innego organu PZPN może w szczególności nastąpid w razie:  

1) wszczęcia przez organy ścigania w stosunku do ww. osoby postępowania karnego 
o umyślne przestępstwo ścigane z urzędu lub umyślne przestępstwo skarbowe 
ścigane z oskarżenia publicznego, 

2) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez orany związkowe za naruszenie 
norm etyczno-moralnych obowiązujących w sporcie piłki nożnej.”. 
 
 



 
82. W art. 34 § 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
§ 6. Jeśli propozycja odwołania ww. osoby ze składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub każdego 
innego organu PZPN, względnie jej tymczasowego zawieszenia zostanie podtrzymana  w 
chwili zatwierdzania porządku obrad, Walne Zgromadzenie Delegatów wypowiada się co do 
niej w głosowaniu tajnym. Dla odwołania lub zawieszenia ww. osób konieczna jest większośd 
2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów.  
 
83. W art. 34 § 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
§ 8. W przypadkach, o których mowa  w § 3 Zarząd PZPN większością 2/3 ważnie oddanych 
głosów przy obecności bezwzględnej większości Członków Zarządu może z wyłączeniem 
Prezesa PZPN czasowo odwoład  lub zawiesid członka Zarządu lub innego organu PZPN, do 
najbliższego Walnego Zgromadzenia, które winno podjąd uchwałę w sprawie zawieszonego 
członka organu PZPN.  
 
84. W art. 34 § 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
§ 9. Postanowienia §§ 1-8 stosuje się odpowiednio w razie zgłoszenia propozycji odwołania 
członków statutowych organów i osób, o których mowa w art. 22 § 10. 
 
85. W art. 35 § 2 zdanie 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„Wszystkie ww. osoby mogą byd wybrane na funkcje Wiceprezesów lub Członków Zarządu 
spośród delegatów lub osób , o których mowa w art. 23 § 1 i § 3”.   
 
86. W art. 35 § 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
§ 3. Kadencja Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu PZPN trwa 4 lata. Mogą oni 
zostad ponownie wybrani zgodnie z art. 23 § 1  i art. 37  § 1 Statutu PZPN. 
 
87. W art. 35 dotychczasowe  §§ 3-8 otrzymują numerację §§ 4-9.  
 
88. W art. 35 § 6 po wyrazie „Związku” dodaje się sformułowanie „ani Komisji Rewizyjnej”. 
 
89. W art. 35 § 7 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie: „nadzorowanie bieżącej 
działalności rzeczników: etyki, ochrony prawa związkowego i dyscyplinarnego”.  
 
90. W art. 35 § 7 dodaje się nowy pkt 6) w brzmieniu:  
6) stosowanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach prawa łaski wobec prawomocnie 
ukaranych dyscyplinarnie osób fizycznych, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 
ds. Etyki i Fair Play.  
 
91. W art. 36 § 1 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie:   
§1.Do kompetencji Zarządu należy:  

1) realizowanie programu i zaleceo przyjętych w Uchwałach Walnego Zgromadzenia 
Delegatów,  

2) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, 
3) przyjmowanie projektów planów działania i planów finansowych,   
4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycji co do wyboru 

niezależnej firmy audytorskiej,  



5) uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat na rzecz PZPN wiążących się z 
uczestniczeniem w działalności statutowej Związku, 

6) ustalanie wysokości składki i opłat wiążących się z transferami krajowymi,  
7) przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów,  
8) uchwalanie i zmienianie regulaminów organów jurysdykcyjnych, Komisji, Biura 

Związku i innych jednostek organizacyjnych PZPN,  
9) uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowieo, regulaminów i 

wytycznych normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz przepisów gry zgodnych z przepisami FIFA i UEFA,  

10) interpretacja Statutu PZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych 
uchwalanych przez Zarząd,       

11) dbanie o przestrzeganie Statutu oraz uchwalanie regulaminów wykonawczych, które 
są niezbędne do prawidłowego stosowania Statutu,  

12) określanie typu rozgrywek piłki nożnej, organizowanych w Polsce, liczby 
uczestniczących drużyn oraz ich terminów, 

13) powoływanie i odwoływanie przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków 
organów jurysdykcyjnych,  

14) powoływanie i odwoływanie przewodniczących oraz członków Komisji stałych PZPN,  
15) w razie potrzeby, tworzenie nowych Komisji ad hoc,  
16) powoływanie i odwoływanie rzecznika etyki, rzecznika dyscyplinarnego oraz 

rzecznika ochrony prawa związkowego, 
17) określanie kompetencji rzecznika etyki, rzecznika dyscyplinarnego oraz rzecznika 

ochrony prawa związkowego, 
18) powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego PZPN, na wniosek Prezesa 

PZPN, 
19) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania trenerów zespołów reprezentacyjnych 

oraz innych osób kadry szkoleniowo-medycznej,  
20) określanie zasad awansowania i eliminacji w rozgrywkach sportowych na szczeblu 

PZPN, 
21) składanie wniosku o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego, 
22) sprawowanie kontroli nad zgodnością statutów bezpośrednich członków PZPN ze 

statutami FIFA, UEFA i PZPN, 
23) podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem 

zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów, Komisji 
Rewizyjnej i organów jurysdykcyjnych Związku. 

 
92. W art. 36 § 2 dodaje się nowe zdanie 2 w następującym brzmieniu: 
„Kadencja Prezesa i Wiceprezesów trwa 4 lata”.  
 
93. Art. 37  otrzymuje nową nazwę  i brzmienie:  
Art. 37 - Wybór Prezesa PZPN 
§ 1. Prezes PZPN jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Delegatów na okres czterech lat. 
Jego kadencja rozpoczyna się od zakooczenia Walnego Zgromadzenia Delegatów, które go 
wybrało. Funkcję Prezesa PZPN można pełnid nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie 
kadencje. 
§ 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.  



§ 3. Dla wyboru danej osoby na funkcję Prezesa PZPN w pierwszym głosowaniu wymagana 
jest większośd bezwzględna (50% + 1) oddanych i ważnych głosów. W drugim i każdym 
następnym głosowaniu wystarczająca jest zwykła większośd głosów.   
§ 4. Jeśli na stanowisko Prezesa PZPN jest więcej niż 2 kandydatów, a żaden z nich nie uzyska 
w głosowaniu bezwzględnej większości głosów wówczas kandydat, który uzyska najniższą 
liczbę głosów jest eliminowany  z kolejnego głosowania. W ostatnim głosowaniu (na 2 
kandydatów) wybór następuje zwykłą większością głosów.  
§ 5.Tylko członkowie PZPN, o których mowa w art. 22 § 2  pkt 1) i pkt 2) mogą zgłaszad 
kandydatów na funkcję Prezesa. Powiadamiają oni Biuro PZPN na piśmie o imieniu i nazwisku 
kandydata na Prezesa PZPN na przynajmniej na 30 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia Delegatów. Przepis art. 23 § 3 zdanie 6 stosuje się odpowiednio.  
§ 6. Biuro PZPN powiadamia delegatów o imionach i nazwiskach zaproponowanych 
kandydatów przynajmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. 
          
94. Dotychczasowy art. 35  otrzymuje numerację art. 38, a w jego treści po wyrazie 
”najbliższego” dodaje się wyraz „Walnego”. 
 
95. Dotychczasowe art. 36-38 otrzymują numeracją art. 39-41.  
 
96. W nowym art. 39 po wyrazie „sędziego” dodaje się sformułowanie „członka sztabu 
medycznego” , zaś po wyrazie „piłkarskiego” wyraz  „statutu” zastępuje się wyrazem 
„Statutu”.   
 
97 . Wprowadza się nowy Rozdział V o nazwie „Organ kontrolny PZPN”.  
 
98. Dotychczasowy art. 39 otrzymuje numerację art. 42 ,a w jego § 1 dodaje się zdanie 2 w 
brzmieniu: 
„Ich kadencja trwa 4 lata”.  
 
99. W art. 42 § 6 dodaje się zdanie 2 w brzmieniu: 
„Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą byd Członkami Zarządu”.  
 
100. Dotychczasowy Rozdział V otrzymuje numerację Rozdziału VI.  
 
101. Dotychczasowe art. 40-41 otrzymują numerację art. 43-44.  
 
102. Art. 43 otrzymuje nazwę „Władza jurysdykcyjna PZPN”.  
 
103. W art. 43  po wyrazie „sędziów” dodaje się sformułowanie „członków sztabu 
medycznego”, zaś po wyrazie „ugody” sformułowanie „oraz naruszeo statutów, 
regulaminów i wytycznych FIFA, UEFA i PZPN.” 
 
104. W art. 44 po wyrazie „sędziów” dodaje się sformułowanie „członków sztabu 
medycznego”. 
 
105. Dotychczasowy art. 42 otrzymuje numerację art. 45   w brzmieniu: 
§ 1. Organami jurysdykcyjnymi PZPN są: 



1) Komisja Dyscyplinarna, 
2) Najwyższa Komisja Odwoławcza, 
3) Komisja ds. licencji klubowych, 
4) Komisja Odwoławcza ds. licencji klubowych,  
5) Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, 
6) Piłkarski Sąd Polubowny. 
§ 2. Organy jurysdykcyjne są powoływane na czteroletnią kadencję równą kadencji Zarządu. 
Członkowie organów jurysdykcyjnych nie mogą byd jednocześnie członkami Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej lub innego organu jurysdykcyjnego.     
§ 3. Organami dyscyplinarnymi są Komisja Dyscyplinarna i Najwyższa Komisja Odwoławcza. 
Przewodniczący i przynajmniej 1/3 członków tych organów muszą byd prawnikami.  
§ 4. Organami ds. przyznawania licencji klubom są: Komisja ds. Licencji Klubowych oraz 
Komisja Odwoławcza ds. licencji klubowych. W skład każdej ze wskazanych komisji, 
składającej się od 5 -12 osób, musi wchodzid przynajmniej 1 dyplomowany księgowy oraz 
przynajmniej 1 prawnik.  
§ 5. Członkami organów jurysdykcyjnych,  Kolegium Sędziów, komisji i zespołów PZPN mogą 
byd wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 
Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do członków innych organów doradczych 
PZPN. 
 
106. Dotychczasowy art. 43 otrzymuje numerację  art. 46. 
 
107. W nowym art. 46  § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przewodniczących, 
wiceprzewodniczących, sekretarzy i członków Najwyższej Komisji Odwoławczej, Piłkarskiego 
Sądu Polubownego, Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, Komisji Dyscyplinarnej, 
Komisji ds. licencji klubowych oraz Komisji Odwoławczej ds. licencji klubowych  powołuje i 
odwołuje Zarząd PZPN”.  
  
108. W  nowym art. 46 §§ 9 i 10 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
§ 9. W terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji 5-osobowego zespołu Izby z 
uzasadnieniem  strona niezadowolona z jej rozstrzygnięcia może złożyd 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.  
§ 10. Zasady i tryb postępowania przed Izbą d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych, przy 
uwzględnieniu Standardowego Regulaminu Krajowej Izby ds. Rozwiązywania Sporów 
Sportowych FIFA określa w formie regulaminu Zarząd PZPN. 
 
109. Dotychczasowy art. 44 otrzymuje numerację art. 47.  
 
110. W nowym art. 47 § 3 skreśla się sformułowanie: „z zastrzeżeniem treści art. 18 § 1 pkt 
6) i 19 § 1”.  
 
111. W nowym art. 47 § 4 sformułowanie „z zastrzeżeniem treści art. 19 § 4, klauzule, o 
których mowa w § 3 muszą” zastępuje się sformułowaniem „ klauzule, o których mowa w § 3 
powinny”.  
 



112. Dotychczasowy art. 45 otrzymuje numerację art. 48  w brzmieniu: 
§ 1.  Piłkarski Sąd Polubowny składa się z 25 - 27 arbitrów, powoływanych i odwoływanych 
przez Zarząd PZPN.  
§ 2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów poddanych kompetencji Piłkarskiego Sądu 
Polubownego należy w I instancji do trzyosobowych Zespołów Orzekających. Każda ze stron 
wyznacza jednego arbitra z listy członków Sądu, zaś obaj arbitrzy wybierają z tej listy 
Przewodniczącego (superarbitra). 
§ 3. Strona może wnieśd w ciągu 14 dni od doręczenia jej orzeczenia z uzasadnieniem 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w pięcioosobowym zmienionym składzie 
orzekającym. Każda ze stron wybiera po dwóch arbitrów, którzy wybierają superarbitra.  
§ 4. Piłkarski Sąd Polubowny jest stałym sądem arbitrażowym w rozumieniu art. 1158 ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z 
późn. zmian.) i działa na podstawie art.art. 1154-1217 ww. kodeksu.  
§ 5. Członkiem Piłkarskiego Sądu Polubownego nie może byd sędzia paostwowy.  
§ 6. Bieżącą działalnością Piłkarskiego Sądu Polubownego kieruje jego Prezydium, w skład 
którego wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz 2 członków 
wybranych przez arbitrów.   
 
113. Dotychczasowe art. 47 – 52 otrzymują numerację art. 49 – 54. 
 
114. W nowym art. 50 §§ 2, 3 i 4 wyrazy „Wydział Dyscypliny” zastępuje się wyrazami 
„Komisja Dyscyplinarna”. 
 
115. W nowym art. 50 § 2 pkt 4) po wyrazie „piłkarskim” dodaje się sformułowanie „oraz 
innym osobom, które podlegają jurysdykcji PZPN”. 
 
116. W nowym art. 50 § 2 pkt 5) po wyrazie „sędziów” dodaje się sformułowanie  
„członków sztabu medycznego”. 
 
117.  Nowy  art. 51 otrzymuje następujące brzmienie: 
§ 1. Za popełnione przewinienia  dyscyplinarne nakłada się na obwinionego kary 
dyscyplinarne. Dzielą się one na kary zasadnicze i dodatkowe.  
§ 2. Kary zasadnicze. 
1.Niżej wymienione kary zasadnicze mogą zostad nałożone zarówno na osoby fizyczne, jak i 
prawne:  
1)  upomnienie,  
2)  nagana,  
3)  kara pieniężna,  
4) nakaz zwrotu otrzymanych nagród, 
5) wykluczenie z PZPN. 
 
2. Niżej wymienione  kary zasadnicze mogą zostad nałożone wyłącznie na osoby fizyczne:  
1) upomnienie, 
2)  ostrzeżenie (żółta kartka),  
3)  wykluczenie z gry (czerwona kartka),  
4)  zakaz gry w kolejnych meczach, 
5) dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowa lub na stałe, 



6) zakaz przebywania w szatniach i/lub na ławce rezerwowych, 
7) zakaz wstępu na stadion, 
8) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, 
9) skreślenie z listy sędziów, 
10) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 
11) anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry. 
 
 
3. Niżej wymienione  kary zasadnicze mogą zostad nałożone wyłącznie na osoby prawne:  
1)   weryfikacja zawodów jako walkower, 
2)rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,  
3)zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie, 
4)  rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,  
5) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem 
publiczności, na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą 
klubu,   
6)  zakaz rozgrywania meczu  na określonym stadionie, 
7) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach 
sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu, 
8)  anulowanie wyniku meczu, 
9)  wykluczenie z rozgrywek, 
10) przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, 
11)  dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowa lub na stałe,   
12) zakaz dokonywania transferów krajowych( definitywnych lub czasowych ) do klubu,  
13)  czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,  
14) pozbawienie drużyny tytułu Mistrza Polski, wicemistrza Polski lub zdobywcy Pucharu 
Polski, Pucharu Ligi oraz Superpucharu. 
§ 3. Kary dodatkowe:  
1) kara pieniężna, 
2) pozbawienie klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych, 
3) zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach PZPN, związkach piłki 
nożnej oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami PZPN, czasowy lub stały,  
4) zakaz udziału w zawodach określonego szczebla czasowy lub stały, 
5) skreślenie z kadry narodowej, 
6)  odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji, czasowe lub stałe, 
7)  obniżenie klasy uprawnieo do prowadzenia zawodów lub obserwacji. 
§ 4.  Odpowiedzialnośd  dyscyplinarna za stosowanie dopingu w sporcie określona jest w 
Modelowych Regułach Antydopingowych stanowiących integralną częśd Regulaminu 
Dyscyplinarnego  PZPN przy uwzględnieniu regulacji antydopingowych FIFA i UEFA. 
           
118. Art. 52 otrzymuje nazwę  „Zaskarżanie orzeczeo Komisji Dyscyplinarnej PZPN”  i   
następujące  brzmienie:  
§ 1. Po zakooczeniu postępowania Komisja Dyscyplinarna PZPN wydaje orzeczenie 
dyscyplinarne, które ogłasza, a następnie doręcza wraz z uzasadnieniem – sporządzonym w 
ciągu 14 dni od ogłoszenia – obwinionemu, pouczając go o sposobie i terminie odwołania. 



§ 2. Odwołanie od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN składa się za jej pośrednictwem 
do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 
uzasadnienia orzeczenia dyscyplinarnego. 
 
119. Art. 53 otrzymuje  nazwę „Kompetencje Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN”. 
 
120. W art. 53 wyrazy  „Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN”  zastępuje się wyrazami 
„Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN”, wyrazy „Wydziału Dyscypliny PZPN” wyrazami 
„Komisji Dyscyplinarnej PZPN”, zaś wyrazy „Wydziału Gier PZPN” wyrazami „Komisji ds. 
Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego”.  
 
121. W art. 53 § 3 skreśla się zdanie drugie.  
  
122. W art. 54 po wyrazie „PZPN” dodaje się sformułowanie „zgodne z Kodeksem 
Dyscyplinarnym FIFA”.  
 
123. Skreśla się dotychczasowy art. 53.  
 
124. Dotychczasowy art. 54 otrzymuje numerację art. 55.  
 
125. W art. 55 § 1 wyrazy „sądu polubownego” zastępuje się sformułowaniem „Piłkarskiego 
Sądu Polubownego zgodnie z prawem krajowym”.  
 
126. W art. 55 § 3 wyrazy „Wydział Dyscypliny” zastępuje się wyrazami „Komisja 
Dyscyplinarna”, zaś wyrazy „Związkowego Trybunału Piłkarskiego” zastępuje się wyrazami 
„Najwyższej Komisji Odwoławczej”.  
 
127. Art. 56-58 otrzymują nowe nazwy i nowe brzmienie:  
Art. 56.  Arbitraż 
PZPN wyznaczy lub zaakceptuje Trybunał Arbitrażowy, który będzie właściwy do 
rozstrzygania wewnętrznych sporów krajowych, pomiędzy PZPN, jego członkami, 
zawodnikami, sędziami, członkami sztabu medycznego, działaczami, agentami meczowymi i  
menedżerami ds. piłkarzy, które nie podlegają kompetencji jego organów jurysdykcyjnych. W 
przypadku braku takiego sądu, spory będą rozstrzygane przez Trybunał Arbitrażowy ds. 
Sportu (CAS) w Lozannie, w Szwajcarii. 
Art. 57. Jurysdykcja 
PZPN, jego członkowie, zawodnicy, działacze, agenci meczowi i  menedżerowie ds. piłkarzy 
nie będą kierowad żadnych sporów do sądów paostwowych, chyba że wyraźnie 
postanowiono inaczej w niniejszym Statucie i w przepisach FIFA. Wszelkie wątpliwości w tym 
zakresie będą poddawane rozstrzygnięciu FIFA, UEFA lub PZPN.  
PZPN posiada jurysdykcję w stosunku do wewnętrznych sporów krajowych, tzn. sporów 
między stronami należącymi do PZPN. FIFA posiada jurysdykcję w stosunku do sporów 
międzynarodowych, tzn. sporów między stronami które należą do różnych związków i/lub 
federacji narodowych piłki nożnej. 
Art. 58. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu CAS  



§ 1. Zgodnie z odpowiednimi artykułami Statutów FIFA i (lub) UEFA, każde odwołanie od 
ostatecznej i wiążącej decyzji FIFA lub UEFA jest rozstrzygane przez Trybunał Arbitrażowy ds. 
Sportu (CAS) w Lozannie, w Szwajcarii. 
§ 2. PZPN zapewni pełne przestrzeganie każdej ostatecznej decyzji wydanej przez organ FIFA 
i (lub)UEFA, względnie CAS, przez swoje organy oraz swoich członków, zawodników, sędziów, 
członków sztabu medycznego,  działaczy, agentów meczowych oraz menedżerów ds. 
piłkarzy. 
 
128. Wprowadza się nowy Rozdział VII o nazwie „Rzecznicy Polskiego Związku Piłki Nożnej” 
oraz nowy art. 59 w brzmieniu:  
Art. 59 – Rzecznicy PZPN 
§ 1. W Polskim Związku Piłki Nożnej istnieją następujące stanowiska, na które osoby są 
powoływane na okres 4 letniej kadencji  i z których są odwoływane przez Zarząd Polskiego 
Związku Piłki Nożnej: 

1) Rzecznik dyscyplinarny, 
2) Rzecznik ds. etyki, 
3) Rzecznik ochrony prawa związkowego. 

§ 2. Rzecznik dyscyplinarny jest powoływany w celu prowadzenia postępowao 
wyjaśniających, składania i udzielania poparcia dla wniosków o wszczęcie  postępowania 
dyscyplinarnego oraz odwołao od decyzji organów dyscyplinarnych Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawach dotyczących przewinieo popełnionych na wszystkich poziomach 
rozgrywek, w zakresie korupcji i dopingu oraz rażących przypadków rasizmu i chuligaostwa, 
związanych z meczami piłki nożnej. 
§ 3. Rzecznik ds. etyki jest powoływany w celu podejmowania wszelkich działao dozwolonych 
przez prawo w celu zagwarantowania uczciwego współzawodnictwa sportowego, opartego 
na zasadzie równych szans konkurentów, a także w celu eliminacji zjawiska korupcji oraz 
innych postaci nieuczciwych zachowao  w sporcie.  
§ 4. Rzecznik ochrony prawa związkowego jest w szczególności uprawniony do: 

1) wnoszenia odwołao od decyzji Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych  oraz innych komisji, uprawnionych do 
orzekania w pierwszej instancji, a także organu dyscyplinarnego ligi zawodowej, 

2) składania wniosku o wznowienie postępowania, zakooczonego decyzjami organów 
wskazanych w punkcie 1). 

§ 5. Kompetencje rzecznika dyscyplinarnego, rzecznika ds. etyki oraz rzecznika ochrony 
prawa związkowego są określone w oddzielnych  regulaminach uchwalanych przez  Zarządu 
Związku. 
 
129. Dotychczasowy Rozdział VI otrzymuje numerację Rozdziału VIII. 
 
130. Dotychczasowy art. 55 otrzymuje numerację art. 60 § 1. 
 
131. W art. 60 § 1  sformułowanie „po uzyskaniu zgody na działalnośd w zakresie sportu 
profesjonalnego powierza” zastępuje się sformułowaniem „może powierzyd”.  
 
132. W art. 60 wprowadza się nowy § 2 w następującym brzmieniu: 
§ 2. Następujące sprawy nie mogą byd powierzone Lidze Zawodowej: 



1) Sprawy sędziowskie 
2) Przyznawanie licencji klubom 
3) Sprawy dyscyplinarne oraz 
4) Zwalczanie dopingu w sporcie piłki nożnej. 
 
133. Dotychczasowy art. 56 otrzymuje numerację art. 61. 
 
134. W art. 61 § 1 wyrazy „art. 55” zastępuje się wyrazami „art. 60 §1”.  
 
135. W nowym art. 61  § 1 dodaje się pkt e) i f) w następującym brzmieniu: 

e) przestrzeganie statutów, regulaminów i decyzji PZPN, FIFA i UEFA oraz 
zagwarantowanie, że będą one przestrzegane również przez ich członków, 
f) przestrzeganie przepisów gry, a także przepisów gry w Futsal i piłkę plażową.  

 
136. Wprowadza się nowy Rozdział IX o nazwie „Organ administracyjny PZPN”.  
 
137. Przyjmuje się nowe art. 62-63 w następującym brzmieniu:  
Art. 62 – Sekretarz Generalny PZPN 
§ 1. Organem administracyjnym Związku jest Sekretarz Generalny PZPN. Wykonuje on swoje 
funkcje i zadania przy pomocy pracowników Biura Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
§ 2. Sekretarz Generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej jest powoływany i odwoływany przez 
Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Prezesa PZPN i pełni swoje obowiązki na 
podstawie oddzielnej umowy o pracę.  
§ 3. Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Biura Związku, 
korzystając z uprawnieo nadanych mu przez Zarząd Związku w odrębnych uchwałach. 
Art. 63  - Kompetencje Sekretarza Generalnego PZPN 
Sekretarz Generalny PZPN jest odpowiedzialny w szczególności za: 
1) realizację uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarządu i Komisji ds. 
Nagłych,  
2) organizowanie Walnego Zgromadzenia Delegatów i posiedzeo Zarządu oraz innych 
organów, na których powinien byd obecny, 
3) przygotowywanie protokołów z Walnego Zgromadzenia Delegatów, posiedzeo Zarządu i 
innych organów, z wyłączeniem organów jurysdykcyjnych,  
4) właściwe zarządzanie i prowadzenie spraw finansowych Związku, 
5) prowadzenie korespondencji PZPN, 
6) utrzymywanie kontaktów z członkami Związku, federacjami międzynarodowymi i 
krajowymi związkami piłki nożnej, 
7) organizację pracy Biura Związku, 
8) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura PZPN w porozumieniu z Prezesem PZPN, 
9) proponowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w Biurze PZPN, do zatwierdzenia 
przez Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.  
  
138. Dotychczasowy art. 63 otrzymuje numerację art. 64.  
 
139. Wprowadza się nowy Rozdział X o nazwie „Komisje oraz inne organy doradcze Związku”.  
 
140. Wprowadza się nowy art. 65 w następującym brzmieniu: 



Art. 65 - Komisje PZPN 
§ 1. Dla wypełnienia celów statutowych oraz zadao PZPN, związanych z bieżącym 
zarządzaniem drużynami reprezentacyjnymi oraz rozgrywkami piłki nożnej i organizacją oraz 
promocją sportu piłki nożnej w Polsce, działają następujące stałe Komisje, pomagające 
Zarządowi PZPN:    

1) Komisja Techniczna, w ramach której funkcjonują Zespoły: ds. Reprezentacji 
Narodowych, Medyczny oraz ds. Licencjonowania Trenerów,  

2) Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego, w ramach której 
funkcjonują Zespoły:  ds. Statusu Piłkarzy oraz ds. Ustalania Ekwiwalentu,   

3) Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego, 
4) Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej, 
5) Komisja ds. Bezpieczeostwa na Obiektach Piłkarskich,   
6) Komisja ds. Etyki i Fair Play,  
7) Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego, w ramach której 

funkcjonuje Zespół ds. Funduszy Strukturalnych,  
8) Komisja ds. Prawnych, w ramach której funkcjonuje Zespół ds. 

Licencjonowania Menedżerów,   
9) Komisja Finansowa,  
10)  Komisja ds. Mediów i Marketingu, 
11) Komisja ds. Odznaczeo i Zasobów Archiwalnych.  

 
§ 2. Dla realizacji celów i zamierzeo, wymienionych w § 1 mogą byd powoływane inne 
komisje i grupy robocze, w tym doraźne,  jeśli będzie to niezbędne.  
§ 3. Komisje składają się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarzy oraz innych 
członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd, w liczbie niezbędnej do 
prawidłowego działania tych organów. Przewodniczącymi i Wiceprzewodniczącymi   mogą  
byd członkowie Zarządu PZPN.  Przewodniczący , Wiceprzewodniczący i Członkowie Komisji 
stałych są mianowani na 4 letnie kadencje.  
§ 4. Komisja Techniczna zajmuje się podstawowymi aspektami szkolenia w zakresie piłki 
nożnej, sprawami trenerskimi oraz opieką zdrowotną nad zawodnikami reprezentacyjnymi.  
§ 5. Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego realizuje zadania w zakresie 
prowadzenia rozgrywek I i II ligi oraz o Puchar Polski. Analizuje również problemy związane 
ze stosowaniem Uchwały ds. statusu piłkarzy występujących w polskich klubach oraz ich 
transferów.   
§ 6. Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego organizuje rozgrywki w piłce nożnej kobiet w Polsce 
oraz rozwiązuje inne problemy związane z uprawianiem piłki nożnej przez kobiety.  
§ 7. Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej organizuje rozgrywki w piłce nożnej pięcioosobowej i 
plażowej w Polsce oraz rozwiązuje problemy związane z uprawianiem tych odmian piłki 
nożnej. 
§ 8. Komisja ds. Bezpieczeostwa na Obiektach Piłkarskich podejmuje działania na rzecz 
utrzymania porządku na polskich stadionach i zwalczania wszelkich przejawów 
dyskryminacji, przemocy i chuligaostwa.  
§ 9. Komisja ds. Etyki i Fair Play zajmuje się wszystkimi kwestiami etycznymi w piłce nożnej 
oraz promocją zasad fair play oraz uczciwej rywalizacji sportowej, opartej na regule równych 
szans konkurentów. 



§ 10.  Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego zajmuje się kwestiami związanymi z 
prowadzeniem rozgrywek na szczeblu regionalnym i centralnym oraz problemami 
związanymi z działalnością wojewódzkich związków piłki nożnej.  
§ 11. Komisja ds. Prawnych zajmuje się analizą wszystkich problemów jurydycznych 
związanych z piłką nożną, ewolucją statutów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych oraz 
regulacji organizacji członkowskich. Definiuje i monitoruje przestrzeganie Regulaminu w 
sprawie statusu zawodników i zmian przynależności klubowej, zgodnie z Regulaminem FIFA 
dot. transferu zawodników i określa status zawodników w odniesieniu do różnych rozgrywek 
PZPN.  
§ 12. Komisja Finansowa wspiera działalnośd Zarządu w zakresie zarządzania finansami i 
majątkiem Związku. Analizuje również projekty: preliminarza budżetowego i sprawozdania 
finansowego Związku. 
§ 13. Komisja ds. Mediów i Marketingu zajmuje się warunkami pracy przedstawicieli środków 
masowego przekazu podczas meczów organizowanych przez PZPN, a także udziela pomocy 
w prowadzeniu polityki marketingowej Związku.    
§ 14 Komisja ds. Odznaczeo i Zasobów Archiwalnych zajmuje się sprawami wyróżnieo, 
nagród i odznaczeo dla członków PZPN, działaczy piłkarskich i  pracowników PZPN, a także 
gromadzi, kataloguje i udostępnia dokumentację archiwalną Związku.  
§ 15. Szczegółowy zakres uprawnieo oraz tryb działania poszczególnych komisji i zespołów 
określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
     
141. Dotychczasowy art. 59 otrzymuje numerację art. 66, a w § 1 wyraz „wykonawczym” 
zastępuje się wyrazem „doradczym”.  
 
142. Wprowadza się nowy art. 67 w następującym brzmieniu: 
Art. 67 – Inne organy doradcze   
§ 1. W ramach Związku funkcjonuje Klub Seniora, którego zasady funkcjonowania określa 
regulamin, uchwalony przez Zarząd Związku. 
§ 2. Klub Wybitnego Reprezentanta działa w PZPN, skupiając najwybitniejszych piłkarzy 
Polski - reprezentantów kraju. Szczegółowe zasady działania Klubu są określone w 
regulaminie uchwalonym przez Zarząd Związku. 
 
143. Dotychczasowy Rozdział VIII otrzymuje numerację Rozdziału XI, zaś art. 64-66 
numerację art. 68-70.  
 
144. W art. 70  § 2 wyrazy „art. 65 §2” zastępuje się wyrazami „art. 69 §2”.  
 
145. Art. 71 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
§ 1.Członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju 
reprezentacji kraju Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, który jest uprawniony do 
wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym 
przez regulaminy Związku.   
§ 2. Zawodnik przed zakwalifikowaniem do kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej 
wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w 
rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zmian.).  
 



146. Dotychczasowe Rozdziały IX-XIII otrzymują numerację Rozdziału XII – XVI.  
 
147. Dotychczasowe art. 68-73 otrzymują numerację art. 72-77.  
 
148. Dotychczasowy art. 74 otrzymuje numerację art. 78. 
 
149. Art. 78 § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 § 1. Organizacja meczy i rozgrywek międzynarodowych, w których uczestniczą zespoły 
reprezentacyjne, ligi lub zespoły klubowe należy wyłącznie do FIFA i (lub) UEFA. Żaden mecz 
międzynarodowy lub rozgrywki międzynarodowe nie mogą się odbyd bez uprzedniej zgody 
FIFA i (lub) UEFA oraz – jeśli jest to wymagane – właściwej konfederacji. 
 
150. W art. 78 § 4 wyraz „federacji” zastępuje się wyrazem „konfederacji”.  
 
151.  Wprowadza się nowy art. 79 w następującym brzmieniu: 
Art. 79 - Przepisy gry w piłkę nożną 
Wszystkie zasady dotyczące strony technicznej gry w piłkę nożną, prowadzenia meczów, 
zgłaszania i statusu zawodników a także zasady dyscyplinarne będą określone w uchwałach, 
regulaminach oraz innych postanowieniach wydawanych przez Zarząd Polskiego Związku 
Piłki Nożnej lub uprawnione organy Związku. 
 
152. Dotychczasowe art. 75-78 otrzymują numerację art. 80-83.  
 
153. Skreśla się dotychczasowe art. 79 i 80.  
 
154. Dotychczasowy art. 81 otrzymuje numerację art. 84.  
 
155. Dodaje się nowe art. 85 i 86 w następującym brzmieniu: 
Art. 85 - Nieprzewidziane okoliczności  
§ 1. Decyzje w sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym Statucie, na przykład w 
przypadkach wystąpienia siły wyższej podejmuje Zarząd PZPN.   
§ 2. Takie decyzje muszą byd podejmowane zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami FIFA 
i/lub UEFA. Jeśli brak takich uregulowao, Zarząd PZPN będzie podejmowad decyzje kierując 
się zasadami prawa i sprawiedliwości.  
Art. 86 - Wejście w życie  
§ 1. Niniejszy Statut został przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu ... ... . 
*data+ w ……….*miejscowośd+ i wchodzi w życie …………*data lub od publikacji/rejestracji itd.+. 
§ 2. W tekście jednolitym przyjmuje się postanowienie koocowe w brzmieniu: „Niniejszy 
tekst jednolity Statutu uwzględnia zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Delegatów w 
dniu …………….”.  

 
 


