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DEFINICJE 

 

 

FIFA    Międzynarodowa Federacja Związków Piłki Nożnej 

 

UEFA    Europejska Unia Piłkarska 

 

Związek Krajowy  Organizacja korporacyjna typu stowarzyszeniowego  

będąca członkiem FIFA i UEFA 

 

WZPN    Wojewódzki związek piłki nożnej (organizacja   

członkowska PZPN zarządzająca sprawami piłki nożnej na 

terenie województwa) 

 

Liga zawodowa Organizacja klubów najwyższej lub najwyższych  klas 

rozgrywkowych działająca w ramach PZPN 

 

Licencja Stosunek prawny łączący PZPN z zawodnikiem, klubem 

sportowym, sędzią piłkarskim, trenerem lub menedżerem ds. 

piłkarzy,     

 

Klub piłkarski   Członek PZPN ( równocześnie członek WZPN ) 

 

Piłkarz    Zawodnik uprawiający piłkę nożną  zarejestrowany 

przez PZPN i/lub Wojewódzki Związek Piłki Nożnej   

 

Działacz piłkarski  Członek władz, organów jurysdykcyjnych i  

wykonawczych PZPN, WZPN, ich organizacji  

członkowskich, lig zawodowych lub klubu piłkarskiego 

organy  

 

Jurysdykcyjne   Statutowe organy PZPN powołane do sprawowania  

władzy  dyscyplinarnej  i  rozstrzygania sporów 

majątkowych    
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ROZDZIAŁ I  

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 

 

Art. 1 – Nazwa Związku 

 

§ 1. Polski Związek Piłki Nożnej, zwany dalej w skrócie "PZPN" lub „Związkiem” jest 

organizacją korporacyjną typu stowarzyszeniowego w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa.  

§ 2. W kontaktach międzynarodowych PZPN, obok nazwy polskiej, używa nazwy w 

języku angielskim "Polish Football Association".  

 

Art. 2 – Teren działania 

 

Terenem działania PZPN jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz - miasto 

stołeczne Warszawa. 

 

Art. 3 – Status prawny 

 

§ 1. PZPN posiada osobowość prawną. Jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją 

sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków. 

§ 2. PZPN może posiadać status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność 

w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

§ 3. Czas trwania PZPN jest nieograniczony. 

 

Art. 4 – Członkostwo PZPN w FIFA i UEFA 

 

§ 1. PZPN jest jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej w kraju i za granicą (mężczyzn 

i kobiet) w piłce jedenastoosobowej, halowej (futsal) i plażowej. 

§ 2. PZPN jest członkiem FIFA i UEFA, w związku z czym Związek, a także jego ligi, 

kluby, zawodnicy i działacze piłkarscy zobowiązują się do: 

a) przestrzegania zasad lojalności, uczciwości i sportowej postawy jako realizacji idei 

fair play,  

b) przestrzegania obowiązujących Przepisów Gry, przyjętych przez International 

Football Association Board (IFAB),  

c) bezwzględnego respektowania Statutów, przepisów i decyzji FIFA oraz UEFA, 

uznania jurysdykcji Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie w 

międzynarodowych sporach piłkarskich, stosownie do odnośnych przepisów FIFA i 

UEFA;  

d) kierowania sporów o charakterze krajowym wynikłych lub związanych ze 

stosowaniem Statutu lub innych przepisów związkowych – nie należących do 

kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego – wyłącznie do niezależnego i 

bezstronnego sądu arbitrażowego, działającego zgodnie z prawem powszechnym, z 

wyłączeniem sądów państwowych. 

 

Art. 5 – Podstawy prawne działania 

 

§ 1. PZPN działa zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach, innymi przepisami prawa oraz 

niniejszym statutem. 
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§ 2. Przy wykonywaniu swoich zadań PZPN przestrzega statuty, regulaminy, inne przepisy 

FIFA i UEFA oraz statuty tych organizacji. 

 

Art. 6 – Podporządkowanie przepisom PZPN 

 

§ 1. PZPN samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury   organizacyjne 

oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania. Zasady regulujące sposób 

realizacji przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej zadań zleconych określa Zarząd 

PZPN. 

§ 2. Wszyscy członkowie PZPN, ligi piłkarskie, organy PZPN, zawodnicy, trenerzy, 

instruktorzy, menedżerowie ds. piłkarzy, sędziowie, licencjonowani organizatorzy 

imprez piłkarskich, działacze piłkarscy i osoby zatrudnione w sporcie piłki nożnej 

zobowiązani są przestrzegać przy realizacji swoich funkcji statuty, regulaminy, 

decyzje oraz kodeksy etyczne FIFA, UEFA i PZPN.  

 

Art. 7 – Neutralność i niedyskryminacja 

 

§ 1. PZPN jest związkiem sportowym, neutralnym pod względem politycznym, religijnym, 

etnicznym i rasowym. 

§ 2. Jakakolwiek dyskryminacja kraju, jednostki lub grupy osób w związku z organizacją 

lub uprawianiem sportu piłki nożnej ze względów etnicznych, płci, języka, religii, 

przekonań politycznych lub innego powodu jest wyraźnie zabroniona pod groźbą 

zastosowania sankcji dyscyplinarnych, w tym zawieszenia lub wykluczenia ze 

Związku.       

 

Art. 8 – Przepisy gry  

 

Uprawianie sportu piłki nożnej odbywa się zgodnie z przepisami gry, do których wydania i 

zmiany upoważniona jest wyłącznie International Football Association Board (IFAB). 

 

Art. 9 – Promocja przyjacielskich stosunków  

 

§ 1. PZPN zapewnia przestrzeganie przyjacielskich zasad uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym oraz podejmuje wszelkie dopuszczalne prawem 

działania zmierzające do zapewnienia realizacji reguł fair play oraz uczciwej 

rywalizacji sportowej opartej na zasadzie równych szans konkurentów, a także 

eliminowania zjawisk korupcji oraz innych form oszustwa sportowego. 

§ 2. PZPN realizuje odpowiedzialność dyscyplinarną, organizacyjną i regulaminową  w 

stosunku do członków Związku i podmiotów, o których mowa w art. 6 § 2. 

 

Art. 10 – Symbole PZPN 

 

§ 1. PZPN posiada odznakę organizacyjną, emblemat (logo) i sztandar związkowy, wydaje 

biuletyny i inne materiały organizacyjne oraz używa własnej pieczęci z zachowaniem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów.  

§ 2. Barwami PZPN są kolory: biały i czerwony.  

§ 3. Zarząd PZPN w formie odrębnej uchwały określa treść i kształt odznaki 

organizacyjnej, emblematu (logo) i sztandaru Związku.  
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ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania statutowe PZPN oraz sposoby ich realizacji 

 

Art. 11 – Cele PZPN 

 

§ 1. Celem PZPN jest: 

1. organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w Polsce,  

2. podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego,  

3. szkolenie młodzieży piłkarskiej, 

4. ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku, zawodników, 

trenerów, instruktorów, menedżerów d.s. piłkarzy, licencjonowanych organizatorów 

imprez piłkarskich, sędziów i działaczy  piłkarskich,    

5. pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności 

statutowej PZPN. 

§ 2. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 1 PZPN może wydawać uchwały i 

decyzje wiążące członków PZPN, inne organizacje działające w sporcie piłki nożnej, 

zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów d.s. piłkarzy, licencjonowanych 

organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy piłkarskich.  

 

Art. 12 – Zadania i sposoby ich realizacji  

 

§ 1. PZPN realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1. opracowywanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej w kraju, w tym także w piłce 

halowej i plażowej (mężczyzn i kobiet),  

2. kierowanie i koordynowanie całokształtem działań związanych z uprawianiem i 

promocją piłki nożnej w Polsce, 

3. organizowanie i prowadzenie ogólnokrajowego systemu rozgrywek mistrzowskich i 

pucharowych we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym także wśród kobiet, dla 

wyłonienia Mistrza Polski, zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi oraz 

Superpucharu, a także zawodów międzypaństwowych i międzynarodowych, 

4. opracowywanie i wydawanie przepisów, regulaminów i zasad przeprowadzania 

zawodów mistrzowskich, pucharowych i innych organizowanych przez PZPN (na 

szczeblu centralnym) i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej na terenie ich działania,  

5. przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji narodowej i innych zespołów 

reprezentacyjnych do udziału w eliminacjach i finałach Mistrzostw Świata, Europy, 

Igrzysk Olimpijskich oraz w innych rozgrywkach międzynarodowych,  

6. współpracę oraz wyłączne organizowanie i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z 

narodowymi federacjami piłkarskimi za granicą, a także współudział w realizacji 

celów i zadań FIFA i UEFA,  

7. opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz doszkalania trenerów, 

instruktorów, sędziów, zawodników, menedżerów d.s. piłkarzy , licencjonowanych 

organizatorów imprez piłkarskich, działaczy społecznych i pracowników etatowych 

oraz weryfikację metod szkolenia przy współpracy z instytucjami i uczelniami 

zajmującymi się problematyką piłki nożnej,  

8. wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych oraz ustalanie zasad 

dotyczących uprawiania sportu piłki nożnej w sposób zgodny z normami prawa 

polskiego oraz postanowieniami FIFA i UEFA,  

9. zapewnienie przestrzegania w rozgrywkach piłkarskich organizowanych w Polsce 

międzynarodowych przepisów gry w piłkę nożną,  
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10. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez członków  PZPN, 

zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów d.s. piłkarzy, licencjonowanych 

organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy społecznych niniejszego 

Statutu, regulaminów, uchwał, innych przepisów oraz postanowień i decyzji 

obowiązujących w PZPN, 

11. stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów członków PZPN, 

zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów d.s. piłkarzy, licencjonowanych 

organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy piłkarskich, 

12. rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami PZPN w wyniku ich 

działalności sportowej w dziedzinie sportu piłki nożnej,  

13. nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków PZPN, 

zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów d.s. piłkarzy, licencjonowanych 

organizatorów imprez piłkarskich, sędziów oraz działaczy społecznych 

dopuszczających się naruszenia przepisów i  zasad obowiązujących w sporcie piłki 

nożnej,  

14. prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów 

pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych 

dotyczących działalności PZPN,  

15. utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie 

realizacji polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności PZPN,  

16. wydawanie wytycznych i przepisów dotyczących zapewnienia porządku i 

bezpieczeństwa w czasie zawodów piłki nożnej na obiektach sportowych oraz 

nadzorowanie ich przestrzegania przez członków Związku,  

17. aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem 

sportu piłki nożnej,  

18. podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych 

na realizację celów i zadań statutowych,  

19. zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla sportu piłki 

nożnej w kraju i za granicą, 

20. zgłaszanie kandydatów do prac w Komisjach FIFA i UEFA,  

21. przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla odpowiednich 

władz państwowych i organów samorządowych w sprawach dotyczących rozbudowy 

obiektów i urządzeń sportowych na potrzeby sportu piłki nożnej, 

22. wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych, Szkół Mistrzostwa 

Sportowego oraz Wojewódzkich Ośrodków Szkolenia Młodzieży kształcących 

uzdolnioną młodzież w sporcie piłki nożnej,  

23. nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we 

współzawodnictwie sportowym,  

24. udzielanie licencji zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i menedżerom d.s. 

piłkarzy oraz licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich, a także nadawanie 

klas sportowych zawodnikom, 

25. prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej i 

popularyzatorskiej,  

26. podejmowanie przez statutowe organy decyzji i uchwał o przeznaczaniu środków 

finansowych na realizację celów i zadań statutowych PZPN, 

27. ponoszenie kosztów reprezentowania PZPN w relacjach z organizacjami piłkarskimi 

(międzynarodowymi i krajowymi) oraz osobami trzecimi, w tym w szczególności 

kosztów: 
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a) upominków wręczanych działaczom FIFA, UEFA i zagranicznych federacji 

piłkarskich oraz osobom trzecim w ramach zwyczajowo przyjętej wymiany 

prezentów, 

b) podróży oraz pobytu gości PZPN w kraju i za granicą, 

c) korespondencji okazjonalnej, 

28. realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków PZPN, zawodników, trenerów, 

instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników PZPN w związku z ich 

codzienną działalnością na rzecz PZPN poprzez ponoszenie kosztów: 

a) nieodpłatnego przekazywania biletów na mecze reprezentacji Polski w 

różnych kategoriach wiekowych, mecze o Puchar Polski, Puchar Ligi oraz 

Superpuchar, 

b)  dofinansowania wyjazdów zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, 

działaczy piłkarskich i pracowników PZPN jako osób nie wchodzących  w 

skład ekipy piłkarskiej na zagraniczne  mecze reprezentacji Polski w różnych 

kategoriach wiekowych, 

c) ubezpieczenie zawodników zespołów reprezentacyjnych – na czas ich 

powołania, 

d) zakupu biletów na imprezy kulturalne dla zawodników i osób wchodzących w 

skład ekipy piłkarskiej odbywające się w trakcie zgrupowań i obozów 

przygotowawczych, 

e) organizacji Walnego Zgromadzenia Związku, posiedzeń, narad, konferencji i 

innych spotkań okazjonalnych realizowanych przez PZPN dla członków 

statutowych organów PZPN oraz zawodników, trenerów, instruktorów, 

sędziów, menedżerów ds. piłkarzy, licencjonowanych organizatorów imprez 

piłkarskich i działaczy piłkarskich oraz pracowników PZPN, w tym także 

m.in. kosztów wynajęcia lokali, zakwaterowania uczestników, obsługi 

technicznej, oprawy artystycznej i usług gastronomicznych, 

f) organizacji spotkań okazjonalnych realizowanych podczas meczów 

reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych,  meczów o Puchar 

Polski, Puchar Ligi oraz Superpuchar, przy uwzględnieniu zasad, o których 

mowa w pkt e), 

g) zakupu ubiorów i strojów dla osób realizujących cele reprezentacyjne 

Związku,  

h) nagród i stypendiów sportowych dla zawodników reprezentacji Polski w 

różnych kategoriach wiekowych,  

i) nagród i zapomóg dla zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów,  

działaczy piłkarskich i pracowników PZPN, 

j) zakupu okolicznościowych  wiązanek i kwiatów wręczanych w imieniu PZPN. 

29. popularyzację sportu piłki nożnej poprzez: 

a) nieodpłatne przekazywanie na rzecz członków PZPN, zawodników, trenerów, 

instruktorów, działaczy piłkarskich, pracowników PZPN  oraz osób trzecich 

proporczyków, koszulek, gadżetów i podobnych prezentów,  

b) finansowanie organizacji konferencji, seminariów, narad szkoleniowych i 

metodyczno-szkoleniowych przeprowadzanych na rzecz rozwoju i 

popularyzacji  polskiej piłki nożnej. 

30. ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, 

działaczy i menedżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez 

piłkarskich  oraz pracowników PZPN, w tym kosztów prowadzenia Szkoły Trenerów 

PZPN, 
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31. ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością 

Związku, 

32. organizowanie i prowadzenie instytucji wolontariatu dla potrzeb organizowania 

zawodów piłkarskich rozgrywanych w Polsce. 

§ 2.  PZPN może zlecać realizację zadań, o których mowa w § 1 swoim członkom oraz 

osobom trzecim na podstawie uchwał Zarządu lub decyzji Sekretarza Generalnego i 

odrębnie zawartych umów.     

§ 3. PZPN ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach 

dotyczących sportu piłki nożnej niezastrzeżonych prawnie dla organów administracji 

rządowej lub innych podmiotów. 

 

Art. 13 – Organy PZPN  

 

§ 1. PZPN prowadzi działalność statutową poprzez następujące organy: 

a) Walne Zgromadzenie Delegatów (organ legislacyjny), 

b) Zarząd i Komisję d.s. Nagłych (wykonawcze organy władzy),  

c) Komisję Rewizyjną (organ kontrolny),   

d) organy jurysdykcyjne (Wydział Dyscypliny, Izba ds. Rozwiązywania Sporów 

Sportowych, Związkowy Trybunał Piłkarski, Piłkarski Sąd Polubowny, Komisje ds. 

Licencji ),  

e) Sekretarza Generalnego (organ administracyjny), 

f) Wydziały, Komisje i inne organy wykonawcze.  

§ 2. Wydziały, Komisje i inne organy wykonawcze wspierają działalność Zarządu, 

Komisji d.s. Nagłych oraz Sekretarza Generalnego. Kompetencje, skład oraz zasady 

funkcjonowania organów wykonawczych są określone w niniejszym Statucie oraz w 

odpowiednich regulaminach. 

§ 3. Organy, o których mowa w § 1 i ich członkowie są niezależni od siebie. Członek 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem organu 

jurysdykcyjnego lub Sekretarzem Generalnym i na odwrót. 

§ 4. Członek statutowego organu PZPN nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym 

dotyczącym jakichkolwiek spraw lub zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić 

konflikt interesów.   

 

Art. 14 – Prawa majątkowe i niemajątkowe  

 

§ 1. PZPN, z zastrzeżeniem treści statutów FIFA i UEFA, jest wyłącznym właścicielem 

wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do spotkań międzypaństwowych i 

międzynarodowych reprezentacji Polski we wszystkich kategoriach wiekowych i 

spotkaniach o Puchar Polski organizowanych przez PZPN, a w szczególności praw 

telewizyjnych, reklamowych i marketingowych realizowanych odnośnie powyższych 

spotkań i rozgrywek za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, 

radiowych, dźwiękowych, internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w 

przyszłości środków technicznych.  

§ 2.1  PZPN oraz kluby uczestniczące w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych  są 

współwłaścicielami – innych, niż wymienionych w § 1 - praw majątkowych i 

niemajątkowych do spotkań, a w szczególności praw telewizyjnych, reklamowych i 

marketingowych realizowanych odnośnie powyższych spotkań i rozgrywek za 

pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, 

internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków 

technicznych.  
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2. Prawami opisanymi w  ust. 1 można dysponować w sposób określony w odrębnych 

umowach zawartych pomiędzy PZPN, Klubami uczestniczącymi w dwóch 

najwyższych  klasach  rozgrywkowych  reprezentowanymi przy tej czynności przez 

podmiot zarządzający rozgrywkami a podmiotem nabywającym prawa. Do zawarcia 

umów o sprzedaży w/w praw wymagane jest uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa 

od Klubów oraz PZPN. 

3. Podziału środków finansowych uzyskanych z tytułu wykorzystania praw majątkowych 

i niemajątkowych, o których mowa w ust.1 dokonuje się na podstawie odrębnych 

umów zawartych pomiędzy PZPN i Klubami uczestniczącymi w dwóch najwyższych 

klasach rozgrywkowych, a podmiotem zarządzającym rozgrywkami. 

4. Podział środków finansowych uzyskanych z tytułu wykorzystania praw majątkowych i 

niemajątkowych, o których mowa w ust.1 między PZPN a klubami dokonywany jest 

na zasadach ustalonych przez umowę o której mowa w ust. 3 obowiązującej w dniu 

wprowadzenia niniejszej zmiany do Statutu. 

§ 3. Wszyscy zawodnicy reprezentacji Polski w piłce nożnej w różnych kategoriach 

wiekowych oraz osoby wchodzące w skład sztabu szkoleniowo-medycznego w/w 

reprezentacji zobowiązani są – z chwilą powołania lub nominacji do nich – 

przestrzegać bezwzględnie praw reklamowych i marketingowych FIFA, UEFA i 

PZPN w zakresie ekspozycji nazw, logo, znaków handlowych i reklamowych 

należących do tych organizacji, ich sponsorów i partnerów sprzętowych, a także 

udostępniać własny wizerunek, nazwisko, pseudonim, podobiznę i inne prawa 

osobiste dla celów promocyjnych i marketingowych. 

§ 4. PZPN może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z Prawem o 

stowarzyszeniach i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 5. W  celu prowadzenia działalności określonej w § 4  PZPN może powoływać zakłady, 

agencje oraz uczestniczyć w spółkach i w innych przedsięwzięciach gospodarczych.  

§ 6. PZPN może tworzyć fundacje. 
 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie PZPN, ich prawa i obowiązki 

 

Art. 15 – Członkowie PZPN 

 

§ 1. Członkami PZPN są: 

1. kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej,  

2. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej: Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, Kujawsko - 

Pomorski Związek Piłki Nożnej, Lubelski Związek Piłki Nożnej, Lubuski Związek 

Piłki Nożnej, Łódzki Związek Piłki Nożnej, Małopolski Związek Piłki Nożnej, 

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, Opolski Związek Piłki Nożnej, Podkarpacki 

Związek Piłki Nożnej, Podlaski Związek Piłki Nożnej, Pomorski Związek Piłki 

Nożnej, Śląski Związek Piłki Nożnej, Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, 

Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, 

Zachodnio - Pomorski Związek Piłki Nożnej.  

§ 2. Członkami PZPN mogą być także inne osoby prawne, działające na rzecz sportu piłki 

nożnej przyjęte w poczet członków PZPN na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Delegatów .  
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§ 3. Członkowie PZPN posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów, zgodnych ze Statutem 

PZPN. 

§ 4. Siedziby i strukturę organizacyjną Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej ustalają 

Walne Zebrania Członków w/w związków.  

§ 5. W ramach Związków Piłki Nożnej mogą działać okręgowe związki piłki nożnej i 

podokręgi obejmujące terenem swojego działania obszar jednego lub kilku powiatów 

znajdujących się na terenie jednego województwa. 

§ 6. Kluby posiadające sekcje piłki nożnej, mające formy organizacyjno - prawne zgodne z 

prawem polskim są członkami PZPN i równocześnie związków piłki nożnej oraz 

OZPN.  

§ 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 w PZPN i właściwym Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej 

powstaje z chwilą przyjęcia go na członka przez Zarząd związku piłki nożnej na 

zasadach określonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN. Niniejsze postanowienie 

dotyczy nowych członków PZPN, w tym także działających w piłce halowej i 

plażowej (mężczyzn i kobiet). 

§ 9. Osoba fizyczna bądź osoba prawna posiadająca akcje lub inne tytuły uczestnictwa w 

klubie sportowym nie może posiadać akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innym 

klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie 

piłki nożnej ani też zasiadać  w jego organach.      

§ 10. Osoba fizyczna będąca członkiem władz jednego klubu nie może jednocześnie 

zasiadać we władzach innego klubu. 

 

Art. 16 – Członkowie honorowi  

 

§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może nadać osobom fizycznym - na wniosek 

Zarządu PZPN - tytuł Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego za 

szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu piłki nożnej w 

Polsce.  

§ 2. Prezes Honorowy PZPN może uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku i 

reprezentować go na zewnątrz, z zastrzeżeniem treści art. 33 § 6.  

 

Art. 17 – Prawa członków 

 

Członkowie mają prawo do: 

1. brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem delegatów 

wybranych na Walnych Zebraniach Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, 

posiedzeniach organów statutowych klubów najwyższych klas rozgrywkowych 

(Ekstraklasy i I ligi), zebraniu wszystkich klubów uczestniczących w rozgrywkach 

piłki nożnej kobiet oraz w zebraniu wszystkich klubów uczestniczących w 

rozgrywkach piłki nożnej pięcioosobowej, a także walnych zebraniach Stowarzyszenia 

Trenerów Piłki Nożnej  oraz Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w Polsce, którym 

przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów  władzy PZPN, 

2. przedstawiania propozycji dotyczących porządku dziennego Walnego Zgromadzenia 

Delegatów,     



11 

 

3. wypowiadania się o sprawach polskiej piłki nożnej na zasadach przewidzianych w 

niniejszym Statucie oraz w uchwałach Zarządu PZPN, 

4. zgłaszania kandydatów wybieranych do statutowych organów Związku,  

5. uzyskiwania informacji na temat działalności i spraw PZPN za pośrednictwem 

oficjalnego biuletynu,  

6. uczestniczenia w zawodach sportowych i szkoleniach prowadzonych przez PZPN lub 

związki piłki nożnej, 

7. wykonywania wszystkich innych praw wynikających ze Statutu oraz regulaminów 

Związku. 

 

Art. 18 – Obowiązki członków  

 

§ 1. Członkowie są zobowiązani do:  

1. przestrzegania statutów, regulaminów, zaleceń oraz decyzji FIFA, UEFA oraz PZPN  i  

zapewnienia  respektowania tych przepisów oraz  rozstrzygnięć przez ich członków,   

2. dbania o dobre imię PZPN oraz właściwy klimat wokół polskiej piłki nożnej,  

3. przestrzegania, na podstawie własnych rozwiązań statutowych, zasad uczciwości, 

integralności i ducha sportowego wyrażających idee fair play, 

4. dbania o poziom moralno-wychowawczy, etyczny i sportowy działaczy społecznych, 

sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w 

sporcie piłki nożnej,  

5. opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz PZPN i związków piłki 

nożnej w wysokości ustalonej przez ich Zarządy,  

6. formułowania w swoich statutach lub umowach związanych z uprawianiem sportu 

piłki nożnej klauzul przewidujących kompetencję Piłkarskiego Sądu Polubownego 

PZPN dla rozpatrywania sporów majątkowych oraz kompetencję TAS w Lozannie lub 

niezależnego sądu arbitrażowego dla rozpoznawania międzynarodowych lub 

krajowych sporów dyscyplinarnych i regulaminowych oraz bezwzględnego 

przestrzegania zakazu kierowania sporów piłkarskich do sądów państwowych, z 

zastrzeżeniem treści art. 19, 

7. przekazywania do PZPN wszelkich zmian swoich statutów i regulaminów oraz danych 

dotyczących członków władz oraz innych osób uprawnionych do składania 

skutecznych  oświadczeń woli wobec osób trzecich, 

8. nie utrzymywania żadnych relacji natury sportowej z podmiotami nie uznanymi przez 

Związek lub z członkami, którzy są zawieszeni lub zostali wykluczeni,  

9. prowadzenia aktualnego rejestru swoich członków. 

§ 2. Udział Klubu w zawodach organizowanych na szczeblu krajowym lub w rozgrywkach 

klubowych UEFA uzależniony jest od realizacji obowiązku uzyskania licencji od 

Komisji d.s. Licencji Klubowych PZPN, wydawanej po spełnieniu zespołu warunków 

i kryteriów opisanych ściśle  w unormowaniach zatwierdzonych przez Zarząd PZPN 

dla zawodów krajowych oraz przez UEFA dla klubowych rozgrywek pucharowych. 

 

Art. 19 – Rozstrzyganie sporów piłkarskich  

 

§ 1. Spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem 

ugody, które  wynikły lub mogą wyniknąć na tle powstania, istnienia, ważności,  

wykonywania i rozwiązania  umów pomiędzy członkami PZPN, zawodnikami, 

trenerami i menedżerami ds. piłkarzy, powstałe w związku z organizacją i 

uprawianiem sportu piłki nożnej, są poddawane pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu 

Polubownego PZPN, działającego na zasadach przewidzianych w kodeksie 
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postępowania cywilnego, nin. Statucie oraz w regulaminie przyjętym przez Zarząd 

PZPN. 

§ 2. Krajowe spory  piłkarskie inne niż określone w § 1, w  tym wynikające z zaskarżenia 

ostatecznych decyzji regulaminowych lub  dyscyplinarnych  Związkowego Trybunału 

Piłkarskiego lub licencyjnych Komisji Odwoławczej d.s. Licencji Klubowych mogą 

być kierowane do niezależnego i bezstronnego sądu arbitrażowego, działającego 

zgodnie z prawem powszechnym, z wyłączeniem sądów państwowych. W przypadku 

braku takiego sądu, spory poddawane są pod rozstrzygnięcie Trybunału 

Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie.  

§ 3. Spory piłkarskie, w których stroną przeciwną dla osoby mającej miejsce zamieszkania 

lub siedzibę w Polsce jest FIFA, UEFA, zagraniczny podmiot piłkarski, lub spory, o 

których mowa w art. 43 par.9 są poddawane pod rozstrzygnięcie Trybunału 

Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, po wyczerpaniu istniejącego trybu 

wewnątrzorganizacyjnego przed FIFA, UEFA lub PZPN.       

§ 4. Kierowanie sporów do rozstrzygnięcia przez inne organy, niż wymienione w §§ 1-3, a 

także podnoszenie w skardze o uchylenie wyroku sądu polubownego zarzutu braku 

zapisu na sąd polubowny w odniesieniu do sporów, o których mowa w § 1, 

niezależnie od konsekwencji procesowych, podlega odpowiedzialności 

dyscyplinarnej.  

§ 5. Zarząd PZPN  w drodze uchwały określi zasady poddawania sporów, o których mowa 

w § 2 polskiemu sądowi arbitrażowemu lub Trybunałowi Arbitrażowemu ds. Sportu w 

Lozannie.  

 

Art. 20 – Wygaśnięcie członkostwa  

 

§ 1. Członkostwo w PZPN wygasa w przypadku: 

1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu PZPN lub Zarządu 

Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej (kluby piłkarskie) z dniem jej przyjęcia,  

2. rozwiązania, likwidacji lub upadłości Wojewódzkiego Związku Piłki  

Nożnej, klubu posiadającego sekcję piłki nożnej, Stowarzyszenia Trenerów Piłki 

Nożnej lub Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w  

Polsce  - z datą prawomocnego orzeczenia w przedmiocie rozwiązania, likwidacji lub 

upadłości,  

3. rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu  sportowego - 

z datą rozwiązania lub likwidacji,  

4. skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą  składek 

członkowskich lub innych zobowiązań wobec PZPN bądź Wojewódzkich Związków 

Piłki Nożnej przez okres przekraczający 6 miesięcy,  

5. wykluczenia z PZPN i Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej za działalność 

sprzeczną z prawem, niniejszym Statutem lub uchwałami względnie orzeczeniami 

władz PZPN bądź Wojewódzkiego Związku Piłki   Nożnej - z datą uprawomocnienia 

się decyzji podjętej w tym przedmiocie, 

6. wykluczenia z PZPN Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej lub Stowarzyszenia 

Sędziów Piłki Nożnej w Polsce za działalność sprzeczną z prawem , niniejszym 

Statutem, statutami  tych organizacji  członkowskich lub uchwałami, względnie 

orzeczeniami władz PZPN – z datą  uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym 

przedmiocie. 

7. braku zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłkarskich.  

§ 2. Wygaśnięcie członkostwa klubu w PZPN powoduje jednocześnie wygaśnięcie 

członkostwa w Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej.   
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§ 3. Wygaśnięcie członkostwa klubu w Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej  powoduje 

jednocześnie wygaśnięcie członkostwa klubu w PZPN. 

§ 4. Walne Zgromadzenie Delegatów ma kompetencję do podjęcia ostatecznej decyzji w 

sprawie wykluczenia lub skreślenia członka ze Związku większością 2/3 ważnie 

wyrażonych głosów, w obecności bezwzględnej większości delegatów.      

§ 5. Dobrowolna rezygnacja z członkostwa w PZPN powinna być przekazana listem 

poleconym do Biura PZPN lub Związku Piłki Nożnej najpóźniej na 3 miesiące przed 

końcem roku kalendarzowego.  

§ 6. Rezygnacja z członkostwa w PZPN staje się prawnie skuteczna od momentu, w 

którym członek wypełnił wszystkie zobowiązania wobec Związku lub innych jego 

członków. 

 

Art.  21 – Zawieszenie członka   

 

§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest kompetentne do zawieszenia w prawach 

członkowskich Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej,  Klubu Ekstraklasy lub I ligi, 

Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej lub Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w 

Polsce. Każdy członek podejrzany o poważne naruszenie prawa i powtarzające się nie 

wypełnianie obowiązków może być jednak zawieszony ze skutkiem 

natychmiastowym przez Zarząd PZPN. Jeśli nie zostanie ono cofnięte następnie przez 

Zarząd, pozostaje ono ważne do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia 

Delegatów.  

§ 2. Każde zawieszenie musi być potwierdzone w czasie najbliższego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów większością 2/3 ważnie wyrażonych głosów, w obecności 

bezwzględnej większości delegatów. Przy braku tej większości zawieszenie 

automatycznie upada.  

§ 3. Zawieszenie członkostwa pociąga za sobą automatyczną utratę prerogatyw statusu 

członka. Zabronione jest utrzymywanie przez innych członków relacji na płaszczyźnie 

sportowej z zawieszonym członkiem. Wydział Dyscypliny może nałożyć na tych 

członków określone sankcje.   

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze PZPN 

 

Art. 22 – Status delegatów na Walne Zgromadzenie  

 

§ 1. Najwyższą władzą PZPN jest Walne Zgromadzenie Delegatów. W okresie między 

jego zebraniami władzę w Związku sprawuje Zarząd PZPN.  

§ 2. Kadencja władz PZPN trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.  

§ 3. Delegaci na Walne Zgromadzenie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania 

nowego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPN, z 

zastrzeżeniem  §§ 4 - 7. 

§ 4. Członkami władz PZPN mogą być tylko obywatele polscy, którzy w momencie 

wyboru lub powołania nie przekroczyli 70 roku życia.  

§ 5. Mandat delegata wygasa z chwilą jego wyboru do następujących organów:  

wykonawczych organów władzy, kontrolnych lub jurysdykcyjnych Związku, śmierci 
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delegata, pisemnej rezygnacji z mandatu,  utraty mandatu przez organizację 

członkowską, którą reprezentował,   lub odwołania go z funkcji delegata w tej 

organizacji przyjętej uchwałą jego Zarządu,  a także skazania delegata prawomocnym 

wyrokiem sądu karnego za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu. Odwołanie może 

w szczególności nastąpić w razie:  

1. wszczęcia przez organy ścigania w stosunku do delegata postępowania karnego o 

umyślne przestępstwo ścigane z urzędu, 

2. wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez organy związkowe za naruszenie 

norm etyczno-moralnych obowiązujących w sporcie piłki nożnej, 

3. zaprzestania pełnienia funkcji lub innej działalności w organizacji członkowskiej 

PZPN, 

4. spadku klubu z Ekstraklasy lub I ligi. 

§ 6. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym § 5 nie pozbawia członka 

wykonawczych organów władzy, organów kontrolnych lub jurysdykcyjnych Związku 

prawa ubiegania się o mandat delegata na Walne Zgromadzenie PZPN kolejnej 

kadencji oraz prawa wyboru do ww. organów. 

§ 7. W sytuacji, o której mowa w § 5 pkt 1) – 3)  mandat delegata Wojewódzkiego  

Związku  Piłki Nożnej uzyskuje osoba, która w trakcie wyborów podczas walnego 

zebrania tego związku uzyskała kolejno największą ilość głosów spośród osób, które 

nie uzyskały mandatu delegata na Walne Zgromadzenie PZPN lub w razie braku takiej 

osoby delegat  wybrany przez  Zarząd Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.   

§ 8. Kluby występujące w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych w chwili zwołania 

Walnego Zgromadzenia reprezentowane są w trakcie jego obrad przez taką liczbę 

delegatów (2 lub 1), która odpowiada uczestnictwu klubu w rozgrywkach Ekstraklasy 

lub I ligi . 

§ 9. Zmiany delegatów wojewódzkich związków piłki nożnej, klubów Ekstraklasy i I ligi 

oraz delegatów, o których mowa w art. 27 § 1 ust.  3-6 muszą być zgłoszone do 

Sekretarza Generalnego PZPN w sposób umożliwiający powiadomienie delegatów o 

terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 45 dni przed terminem najbliższego 

walnego zgromadzenia. 

 

Art. 23 – Bierne prawo wyborcze  

  

§ 1. Kandydatami na Prezesa PZPN, Wiceprezesów PZPN oraz pozostałych członków 

Zarządu PZPN, a także na Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji 

Rewizyjnej mogą być delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN lub inne 

osoby zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działające w 

strukturach PZPN, wojewódzkich związków piłki nożnej, lig zawodowych i klubów 

piłkarskich. Kandydatami, o których mowa powyżej mogą być jedynie osoby, które 

nie były karane za przestępstwo umyślne. Osoba, która przez dwie ostatnie kadencje 

pełniła funkcję Prezesa PZPN nie może kandydować na kolejną kadencję.  

§ 2. Kandydaci na Prezesa PZPN spośród delegatów lub osób nie będących delegatami, o 

których mowa w § 1, powinni być zgłoszeni do Sekretarza Generalnego Związku nie 

później niż 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów przez co 

najmniej 15 członków spośród wojewódzkich związków piłki nożnej, klubów dwóch 

najwyższych klas rozgrywkowych, przy czym każdy uprawniony podmiot może 

zgłosić nie więcej niż 3 kandydatów. 

§ 3. Kandydaci na Wiceprezesów PZPN mogą być zgłaszani w trakcie obrad Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego spośród delegatów lub innych osób, o 

których mowa w § 1.  
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§ 4. Kandydaci na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będący delegatami mogą 

być zgłoszeni – spośród osób, o których mowa w § 1 -  przez co najmniej 15 członków 

PZPN do Sekretarza Generalnego Związku nie później niż 30 dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego  PZPN.  

§ 5. Prezes PZPN i  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić równocześnie 

funkcji Prezesa wojewódzkiego związku piłki nożnej lub klubu mającego sekcję piłki 

nożnej, członków Zarządu oraz organów kontroli wewnętrznej wojewódzkich 

związków piłki nożnej, członków władz ligi zawodowej, być właścicielem, 

udziałowcem lub członkiem władz innej organizacji członkowskiej.  

§ 6. Prezes PZPN, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz organów 

jurysdykcyjnych są wybierani i pełnią swoje funkcje z zachowaniem zasad 

niezależności i samorządności, wynikających w szczególności z Prawa o 

stowarzyszeniach oraz Statutów FIFA i UEFA.  

 

Art.  24 – Kooptacja członków władz 

 

Zarząd i Komisja Rewizyjna dokonują kooptacji do swojego składu nowych osób spośród 

delegatów, którzy w wyborach do danego organu uzyskali kolejno największą ilość głosów 

na miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji. Liczba 

dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby 

członków, pochodzących z wyboru. 

 

Art. 25 – Wybory uzupełniające  

 

W przypadku ustąpienia lub odwołania w czasie kadencji więcej niż 1/3 członków Zarządu 

lub Komisji Rewizyjnej Zarząd PZPN zwołuje w terminie 1 miesiąca od zaistnienia tej 

sytuacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających, które musi się odbyć  w terminie 3 miesięcy od posiedzenia Zarządu.  

 

Art. 26 – Kompetencje Walnego Zgromadzenia  

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:  

1. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się 

PZPN, 

2. uchwalanie programu działania Związku i zaleceń dla Zarządu PZPN, 

3. wyznaczenie 3 delegatów dla zweryfikowania  protokołu odbywającego się 

zgromadzenia,  

4. wybór Prezesa, Wiceprezesów, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

5. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej,  

6. uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz zatwierdzanie sprawozdania 

finansowego PZPN,  

7. wybranie niezależnej firmy audytorskiej na wniosek Zarządu PZPN,  

8. udzielanie raz w roku absolutorium poszczególnym członkom Zarządu na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, 

9. udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 

10. zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Związku,  

11. zatwierdzanie i zmienianie Regulaminu Zarządu PZPN,    

12. nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego PZPN,  
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13. podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawach przyjęcia na członka, zawieszenia lub 

wykluczenia ze Związku,  

14. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz członków PZPN. 

 

Art. 27 - Czynne prawo wyborcze 

 

§ 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział,  

 z głosem stanowiącym :  

1. 60 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych 

wojewódzkich związków piłki nożnej przy założeniu, że poszczególnym ZPN 

przysługują następujące ilości mandatów: 

a) Śląski ZPN, Dolnośląski ZPN, Małopolski ZPN, Podkarpacki  ZPN – każdy po 

5 mandatów; 

b) Wielkopolski ZPN, Mazowiecki ZPN, Łódzki ZPN, Pomorski ZPN, 

Zachodniopomorski ZPN – każdy po  4 mandaty;  

c) Lubelski ZPN, Lubuski ZPN, Kujawsko – Pomorski ZPN, Opolski ZPN, 

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

d) Podlaski ZPN – 2 mandaty.   

2. 50 delegatów wybranych na posiedzeniach statutowych organów klubów Ekstraklasy i 

I ligi, przy założeniu , że klubowi Ekstraklasy przysługują 2 mandaty a klubowi I ligi 

– 1 mandat. 

3. 3 delegatów wybranych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej. 

4. 1 delegat wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w 

Polsce.  

5. 2 delegatów piłki nożnej kobiet wybranych na zebraniu wszystkich klubów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej  kobiet w Polsce. 

6. 2 delegatów piłki nożnej halowej wybranych na zebraniu wszystkich klubów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej pięcioosobowej w Polsce. -  z głosem 

doradczym:  

 członkowie honorowi PZPN  

 członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będący delegatami, 

 członkowie Klubu Wybitnego Reprezentanta, 

 zaproszeni goście.  

§ 2. Walne Zebrania Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, o których mowa w § 1 

odbywają się najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej na 2 miesiące przed terminem 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego PZPN.  

§ 3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów nie mogą uczestniczyć delegaci zawieszonych 

członków. 

 

Art. 28 - Reprezentacja na Walnym Zgromadzeniu 

 

Członkowie PZPN są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu PZPN przez swoich 

delegatów. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Tylko obecni delegaci mogą 

głosować. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, ani w drodze 

korespondencyjnej. 

 

 

Art. 29 - Porządek obrad  
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§ 1. Sekretarz Generalny ustala porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów na 

podstawie propozycji Zarządu PZPN oraz członków. Propozycje członków w tym 

zakresie powinny być przesłane na piśmie do Biura Związku najpóźniej na 3 miesiące 

przed  terminem Walnego Zgromadzenia  i  krótko uzasadnione.  

§ 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów może być zmieniony większością 

2/3 głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów. 

§ 3. Walne Zgromadzenie Delegatów nie może podejmować uchwał dotyczących spraw 

nie ujętych w porządku obrad.  

§ 4. Propozycje zmian do Statutu wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być zgłoszone 

do Sekretarza Generalnego nie później niż 30 dni przez terminem Walnego 

Zgromadzenia Delegatów. 

 

Art. 30 - Podejmowanie uchwał  

 

§ 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności bezwzględnej większości delegatów, o ile postanowienia niniejszego 

Statutu nie stanowią inaczej. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są 

uwzględniane przy obliczaniu większości. 

§ 2. W przypadku gdy nie jest możliwe osiągnięcie w II terminie kworum, następne Walne 

Zgromadzenie Delegatów odbywa się w 7 dni po pierwszym terminie, z tym samym 

porządkiem obrad, bez względu na liczbę delegatów, ale bez możliwości dokonywania 

wyboru władz, odwołania członka lub zawieszenia w prawach członkowskich, zmiany 

statutu lub rozwiązania PZPN.  

§ 3. W przypadku braku odmiennego rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

podjęte przez nie uchwały i decyzje są obowiązujące wobec członków z chwilą 

zamknięcia obrad zgromadzenia. 

 

Art. 31 - Kadencja władz PZPN  

 

§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz do roku, przy czym co 

cztery lata  ma ono charakter Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. 

§ 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się na wniosek 2/3 członków 

Zarządu PZPN lub 1/3 łącznej liczby członków Związku. 

§ 4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Delegatów powinien 

zawierać propozycję porządku jego obrad. 

§ 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie do 3 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku o jego zwołanie i nie przerywa kadencji. 

§ 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla 

których zostało zwołane. 

§ 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sekretarz Generalny 

zawiadamia delegatów co najmniej na 45 dni przed terminem Zgromadzenia.  

§ 8. Z zastrzeżeniem treści art. 22 § 2 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w 

głosowaniu jawnym. 

§ 9. Do ważności Walnego Zgromadzenia PZPN w I terminie konieczny jest udział co 

najmniej 1/2  delegatów, w II terminie 1/3 delegatów.  

§ 10. Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za sporządzenie w formie pisemnej 

protokołu Walnego Zgromadzenia Delegatów, który po sprawdzeniu przez 

wyznaczonych w tym celu delegatów jest zatwierdzany na najbliższym 

Zgromadzeniu.  
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Art. 32 – Odwołanie lub czasowe zawieszenie członka statutowego organu Związku   

 

§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może odwołać członka Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej lub zawiesić go w prawach członka.  Prezes Związku  lub Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej  mogą wnieść do porządku dziennego Zgromadzenia punkt 

dotyczący odwołania lub czasowego zawieszenia członka w/w organów. 

§ 2. Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może w szczególności nastąpić w 

razie:  

1. skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwo umyślne ścigane z 

urzędu, 

2. prawomocnego orzeczenia kary bezwzględnej dyskwalifikacji za umyślne 

przewinienie dyscyplinarne,  

3. nie uzyskania absolutorium z tytułu sprawowania funkcji członka Zarządu, względnie 

rażącego naruszenia przez członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej Statutu 

lub innych przepisów wewnątrzzwiązkowych, bądź zaniechania lub nienależytego 

wypełniania obowiązków członkowskich. 

§ 3. Zawieszenie członka Zarządu  lub Komisji Rewizyjnej może w szczególności  

nastąpić w razie: 

1. wszczęcia przez organy ścigania w stosunku do w.w. osoby postępowania karnego o 

umyślne przestępstwo ścigane z urzędu,    

2. wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez organy związkowe za naruszenie 

norm etyczno-moralnych obowiązujących w sporcie piłki nożnej,  

§ 4. Propozycja odwołania lub zawieszenia na czas określony członka Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej musi być uzasadniona na piśmie. Jest ona wysyłana delegatom na Walne 

Zgromadzenie Delegatów wraz z porządkiem obrad.  

§ 5. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w stosunku do którego zgłoszono wniosek 

o odwołanie lub czasowe  zawieszenie musi mieć zapewnione prawo obrony w trakcie 

obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

§ 6. Jeśli propozycja odwołania w/w osoby  ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  

zostanie podtrzymana w chwili zatwierdzania porządku obrad Walne Zgromadzenie 

Delegatów wypowiada się co do niej w głosowaniu tajnym. Dla odwołania lub 

zawieszenia w.w. osób  konieczna jest większość 2/3 ważnie oddanych głosów przy 

obecności bezwzględnej większości delegatów .   

§ 7. Osoba odwołana lub czasowo zawieszona przestaje pełnić funkcję ze skutkiem 

natychmiastowym. 

§ 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 zawiesić członka Zarządu, do najbliższego 

Walnego Zgromadzenia Delegatów, które winno podjąć uchwałę w sprawie 

zawieszonego członka Zarządu. Niniejsze rozwiązanie odnosi się odpowiednio do 

zawieszenia członka Komisji Rewizyjnej PZPN przez tę Komisję. 

§ 9. Postanowienia § 1 - § 8 stosuje się odpowiednio w razie zgłoszenia propozycji 

odwołania przez Zarząd Związku  członka organu jurysdykcyjnego PZPN. 

 

Art. 33 – Skład Zarządu  

 

§ 1. Zarząd składa się z 18 osób wybranych  przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 

§ 2. W skład Zarządu PZPN wchodzą wybrani w odrębnych głosowaniach: 

 Prezes PZPN   
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 5 Wiceprezesów PZPN, w tym Wiceprezesi do spraw:  

o Organizacyjno-Finansowych, Szkoleniowych i Zagranicznych ( wybrani na 

wniosek Prezesa PZPN ), Wiceprezes do Spraw Piłkarstwa Amatorskiego ( 

wybrany na wniosek Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej) oraz  Wiceprezes 

ds. Piłkarstwa Profesjonalnego (wybrany na wniosek klubów dwóch 

najwyższych klas rozgrywkowych, bezwzględną większością głosów) 

 10 członków z listy kandydatów zgłoszonych przez delegatów lub przedstawionych w 

trybie art. 23 par. 4 

 1 członek wybrany na wniosek Klubów Ekstraklasy, 

 1 członek wybrany na wniosek Klubów I ligi. 

Wszystkie w/w osoby mogą być wybrane na funkcje wiceprezesów lub członków Zarządu 

spośród delegatów lub osób, o których mowa w art. 23 § 1 oraz § § 3 i  4. 

§ 3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu wybranego na wniosek klubów dwóch 

najwyższych klas rozgrywkowych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu nastąpią 

wybory uzupełniające. 

§ 4. W skład Zarządu może być wybrany nie więcej niż jeden przedstawiciel tego samego 

członka. Ograniczenie to nie dotyczy Wiceprezesów wybieranych na wniosek Prezesa 

PZPN.  

§ 5. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem organów jurysdykcyjnych 

Związku.  

§ 6. Kierując całokształtem prac Zarządu Prezes nadzoruje wykonanie uchwał: Walnego 

Zgromadzenia Delegatów, Zarządu oraz Komisji d.s. Nagłych.  

Do kompetencji Prezesa należy w szczególności: 

1. reprezentowanie PZPN na zewnątrz oraz działanie w imieniu Związku, 

2. reprezentowanie PZPN w międzynarodowych organizacjach piłki nożnej,  

3. zwoływanie zebrań Zarządu oraz przewodniczenie ich pracom i posiedzeniom,  

4. składanie władzom Związku informacji o stanie PZPN i podejmowanych na bieżąco 

decyzjach, 

5. nadzorowanie bieżącej działalności rzecznika etyki i rzecznika ochrony prawa 

związkowego.  

§ 7. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje ustanowiony przez Zarząd, 

na wniosek Prezesa Wiceprezes.   

§ 8. Wiceprezesi oraz inni członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalność 

wewnętrznych jednostek organizacyjnych Związku według rzeczowego podziału 

kompetencji ustalonego przez Zarząd PZPN. 

 

Art. 34 – Kompetencje Zarządu 

 

§ 1. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) realizowanie programu i zaleceń przyjętych w Uchwałach Walnego Zgromadzenia 

Delegatów,  

b) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, 

c) przyjmowanie projektów planów działania i planów finansowych,   

d) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycji co do wyboru 

niezależnej firmy audytorskiej,  

e) uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat na rzecz PZPN wiążących się z 

uczestniczeniem w działalności statutowej Związku, 

f) ustalanie wysokości składki i opłat wiążących się z transferami krajowymi,  

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów,  
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h) uchwalanie i zmienianie regulaminów organów jurysdykcyjnych, Wydziałów i 

Komisji, Biura Związku i innych jednostek organizacyjnych PZPN,  

i) uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i 

wytycznych normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz przepisów gry zgodnych z przepisami FIFA i UEFA,  

j) interpretacja Statutu PZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych 

uchwalanych przez Zarząd,  

k) powoływanie i odwoływanie przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków 

organów jurysdykcyjnych,  

l) powoływanie i odwoływanie przewodniczących oraz członków Wydziałów i Komisji 

stałych PZPN,  

ł) w razie potrzeby, tworzenie nowych Komisji ad hoc,  

m) powoływanie i odwoływanie rzecznika etyki oraz rzecznika ochrony prawa 

związkowego, 

n) określanie kompetencji rzecznika etyki oraz rzecznika ochrony prawa związkowego, 

o) powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego PZPN, na wniosek Prezesa 

PZPN, 

p) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania trenerów zespołów reprezentacyjnych 

oraz innych osób kadry szkoleniowo-medycznej,  

r) podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem 

zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów, Komisji 

Rewizyjnej i organów jurysdykcyjnych Związku. 

§ 2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu organem powołanym do załatwiania 

spraw i podejmowania decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki z zakresu 

działalności Związku jest Komisja ds. Nagłych składająca się z Prezesa oraz 

Wiceprezesów.  

§ 3. Wszystkie uchwały i decyzje Komisji d.s. Nagłych, zawierające uzasadnienie muszą 

być zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu PZPN. 

§ 4. Komisja ds. Nagłych działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd 

PZPN. 

 

Art. 35 – Ustąpienie Prezesa PZPN  

 

W razie ustąpienia Prezesa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów, Zarząd 

powierza jego obowiązki jednemu z wiceprezesów, który pełni je do czasu najbliższego 

Zgromadzenia, które dokonuje wyboru nowego Prezesa Związku.  

 

Art. 36 – Odpowiedzialność organizacyjno – członkowska  

 

W przypadku naruszenia przez członka PZPN, zawodnika, trenera, instruktora, menedżera 

d.s. piłkarzy, licencjonowanego organizatora imprez piłkarskich, sędziego lub działacza 

piłkarskiego statutu, postanowień, regulaminów, przepisów, uchwał lub decyzji władz 

PZPN, Zarządowi przysługuje zależnie od okoliczności prawo zastosowania następujących 

środków organizacyjno-członkowskich: 

1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym 

terminie,  

2. odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,  

3. żądania zawieszenia lub uchylenia niezgodnych ze Statutem PZPN i przepisami 

wewnątrzzwiązkowymi uchwał lub decyzji podjętych w sprawach organizacyjno-

członkowskich. 
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Art. 37 – Pierwsze posiedzenie Zarządu 

 

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się najpóźniej w 

terminie 14 dni od dnia wyborów. 

 

Art. 38  - Tryb pracy Zarządu  

 

§ 1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej 8 razy w roku. 

§ 2. O ile Statut lub regulamin, o którym mowa  w par. 6, nie stanowi inaczej, decyzje 

(uchwały) Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy statutowej liczby członków Zarządu . Głosy nieważne lub wstrzymujące się 

od głosowania nie są brane pod uwagę podczas obliczania większości głosów. W 

przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa PZPN.  

§ 3. W sprawach osobowych głosowanie ma charakter tajny, jeżeli  żądanie w tym 

przedmiocie zgłosi co najmniej 1/3 członków Zarządu obecnych  na posiedzeniu. W 

takim wypadku głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z trzech 

członków Zarządu wybranych przez Zarząd w głosowaniu jawnym. 

§ 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, względnie sporządzany jest stenogram. 

Protokół lub stenogram podpisywany jest przez Prezesa PZPN lub Wiceprezesa 

pełniącego jego obowiązki w razie nieobecności Prezesa PZPN i protokolanta 

(stenotypistę). Zarząd zatwierdza protokół (stenogram) na tym samym lub – w razie 

braku takiej możliwości – na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

§ 5. We wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym Statucie Zarząd PZPN jest 

uprawniony do podejmowania decyzji na podstawie ogólnych reguł prawa oraz zasady 

słuszności.  

§ 6. Zakres działania i tryb pracy Zarządu PZPN określa regulamin uchwalony przez 

Walne Zgromadzenie Delegatów.  

 

Art.  39 – Komisja Rewizyjna   

 

§ 1. Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków, w tym przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza.  

§ 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu 

działalności statutowej i własnej działalności gospodarczej PZPN, o ile ta ostatnia jest 

prowadzona a w szczególności przeprowadza kontrolę działalności finansowej oraz 

kontrolę wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów. Przedmiotem  

kontroli nie mogą być orzeczenia organów jurysdykcyjnych PZPN.  

§ 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie z 

przeprowadzonej kontroli Związku oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków 

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. 

§ 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi 

z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień lub sprawozdań oraz usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości; nie ma natomiast  uprawnień do występowania z wnioskami  do 

podmiotów i organów spoza Związku. 

§ 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji 

ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z głosem 

doradczym.  
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§ 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków 

zachować bezstronność oraz dołożyć staranności wynikającej ze szczególnego 

charakteru powierzonych im zadań. 

§ 7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie Regulaminu.  

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Organy jurysdykcyjne  PZPN 

 

Art. 40 – Władze jurysdykcyjne PZPN  

 

Organy jurysdykcyjne PZPN są uprawnione do sprawowania odpowiedzialności 

dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, 

sędziów, menedżerów d.s. piłkarzy, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, 

obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich, a także  do rozstrzygania wynikłych 

między nimi sporów majątkowych i niemajątkowych, mogących być przedmiotem ugody.   

 

Art. 41 – Prawo nakładania sankcji  

 

Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, organy jurysdykcyjne mają prawo stosowania 

sankcji regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych na członków PZPN, zawodników, 

trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów d.s. piłkarzy, licencjonowanych 

organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich 

dopuszczających się naruszeń określonych przepisów i zasad obowiązujących w sporcie 

piłki nożnej, a także nie stosujących się do orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN.   

 

Art. 42 – Organy jurysdykcyjne  

 

§ 1. Organy jurysdykcyjne PZPN składają się z organów dyscyplinarnych , organów ds. 

przyznawania licencji klubom, Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych oraz 

sądu polubownego powołanego do rozpoznawania sporów majątkowych i 

niemajątkowych związanych z uprawianiem sportu piłki nożnej. 

§ 2. Organy jurysdykcyjne są powoływane na czteroletnią kadencję równą kadencji 

Zarządu. Członkowie organów jurysdykcyjnych nie mogą być jednocześnie członkami 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu jurysdykcyjnego.     

§ 3. Organami dyscyplinarnymi PZPN są Wydział Dyscypliny i Związkowy Trybunał 

Piłkarski. Przewodniczący i przynajmniej 1/3 członków tych ciał muszą być 

prawnikami.  

§ 4. Organami d.s. przyznawania licencji klubom są: Komisja d.s. Licencji Klubowych 

Ekstraklasy, Komisja d.s. Licencji Klubowych I ligi, Komisja ds. Licencji Klubowych 

II ligi oraz Komisja Odwoławcza d.s. Licencji Klubowych. W skład każdej ze 

wskazanych Komisji, składającej się z od 5 do 7 osób, musi wchodzić przynajmniej 

jeden dyplomowany księgowy oraz przynajmniej jeden prawnik.   

§ 5. Członkami organów jurysdykcyjnych oraz innych komisji i wydziałów PZPN mogą 

być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do członków innych 

organów PZPN, w tym organów wykonawczych. 
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Art. 43 – Powołanie organów jurysdykcyjnych  

 

§ 1. Przewodniczących, wiceprzewodniczących, sekretarzy i członków Związkowego 

Trybunału Piłkarskiego, Piłkarskiego Sądu Polubownego, Wydziału Dyscypliny 

powołuje i odwołuje Zarząd PZPN na wniosek Prezesa Związku. 

§ 2. Izba d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych powołana jest do orzekania w 

przedmiocie istnienia, ważności lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich (mających 

charakter umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej),  podejmowania innych decyzji 

w sprawie zapewnienia stabilności kontraktowej zawodników będących stronami 

takiej umowy oraz w sprawach dotyczących mechanizmu solidarności.  

§ 3. Izba d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych składa się z wybranych na okres 

kadencji władz Związku:  

a) przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących, wybranych zgodnie przez 

przedstawicieli piłkarzy i klubów, o których mowa w pkt b) i c)  z listy 

przynajmniej 8  osób, wskazanych przez Zarząd PZPN,  

b) sześciu  przedstawicieli piłkarzy wybranych przez  Zarząd PZPN na wniosek 

Polskiego Związku Piłkarzy,  

c) sześciu przedstawicieli klubów, wybranych przez Zarząd PZPN na wspólny 

wniosek Spółki Ekstraklasa S.A. oraz Piłkarskiej Ligi Polskiej.  

§ 4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Izby muszą posiadać wykształcenie 

prawnicze.  

§ 5. W skład Izby nie może wchodzić więcej niż jedna osoba z jednego klubu.  

§ 6. W razie ustąpienia lub odwołania któregokolwiek z członków Izby uzupełnienie jej 

składu następuje w drodze wyboru członka, przy uwzględnieniu zasad, o których 

mowa w par. 3-5.   

§ 7. W pierwszej instancji Izba orzeka w składzie trzyosobowym, z udziałem 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Izby. W skład Zespołu Orzekającego – 

z wyłączeniem przewodniczącego - musi w każdym przypadku wchodzić równa liczba 

przedstawicieli piłkarzy i klubów. 

§ 8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Izby z uzasadnieniem strona 

niezadowolona z jej rozstrzygnięcia może złożyć odwołanie do 5-osobowego składu 

orzekającego Izby, w którego skład wchodzić powinna równa liczba przedstawicieli 

piłkarzy i klubów oraz Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, którzy nie orzekali 

w I instancji.  

§ 9. W terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji 5-osobowego zespołu Izby z 

uzasadnieniem  strona niezadowolona z jej rozstrzygnięcia może złożyć odwołanie do 

Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu MKOL w Lozannie.   

§ 10. Zasady i tryb postępowania przed Izbą d.s. Rozwiązywania Sporów Sportowych, przy 

uwzględnieniu standardowych przepisów FIFA określa w formie regulaminu Zarząd 

PZPN.  

  

Art. 44 - Kompetencja Piłkarskiego Sądu Polubownego 

 

§ 1. Piłkarski Sąd Polubowny jest powołany do rozpoznawania wszelkich sporów 

majątkowych lub sporów o prawa niemajątkowe, mogących być przedmiotem ugody - 

powstałych na tle uprawiania, organizacji, upowszechniania i rozwoju sportu piłki 

nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane 

jest przez statuty i regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.  
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§ 2. Do Piłkarskiego Sądu Polubownego można składać pozwy o zasądzenie świadczenia, 

ustalenie i ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa.  

§ 3. Z zastrzeżeniem treści art. 18 § 1 pkt 6 i 19 § 1 członkowie PZPN, zawodnicy, 

trenerzy, instruktorzy oraz menedżerowie ds. piłkarzy zobowiązani są do 

formułowania w umowach  cywilnoprawnych dot.  sporów w zakresie organizacji i 

uprawiania sportu piłki nożnej klauzul przewidujących wyłączną właściwość 

Piłkarskiego Sądu Polubownego.  

§ 4. Z zastrzeżeniem treści art. 19 § 4 klauzule, o których mowa w par. 3 muszą  zawierać 

następującą treść: „Mogące  wyniknąć na tle powstania, istnienia, ważności,  

wykonywania i rozwiązania  umów pomiędzy członkami PZPN, zawodnikami, 

trenerami i menedżerami ds. piłkarzy spory o prawa majątkowe lub o prawa 

niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody powstałe w związku z organizacją i 

uprawianiem sportu piłki nożnej, strony poddają pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego 

Sądu Polubownego PZPN”.  

 

Art.45 – Skład Piłkarskiego Sądu Polubownego  

 

§ 1. Piłkarski Sąd Polubowny składa się z 25 - 27 arbitrów, powoływanych i 

odwoływanych przez Zarząd PZPN.  

§ 2. Członkiem Piłkarskiego Sądu Polubownego nie może być sędzia państwowy.  

§ 3. Bieżącą działalnością Piłkarskiego Sądu Polubownego kieruje jego Prezydium, w 

skład którego wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz 2 

członków wybranych przez arbitrów. 

 

Art. 46 – Zasada dwuinstancyjności Piłkarskiego Sądu Polubownego  

 

§ 1. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów poddanych kompetencji Piłkarskiego Sądu 

Polubownego należy do trzyosobowych Zespołów Orzekających. Każda ze stron 

wyznacza jednego arbitra z listy członków sądu, zaś obaj arbitrzy wybierają z tej listy 

Przewodniczącego (superarbitra).  

§ 2. Strona może wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia jej orzeczenia z uzasadnieniem 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w pięcioosobowym zmienionym składzie 

orzekającym.  

 

Art. 47 – Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego 

 

§ 1. Zasady powoływania i odwoływania członków Piłkarskiego Sądu Polubownego i tryb 

postępowania przed nim określa w formie regulaminu Zarząd PZPN, przy zachowaniu 

przepisów k.p.c. i odpowiednim uwzględnieniu zasad stosowanych w FIFA i UEFA.  

§ 2. Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego ma prawo brać udział w 

posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.  

 

Art. 48 – Zasada dwuinstancyjności postępowania dyscyplinarnego 

 

§ 1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.  

§ 2. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny jako organu I instancji w szczególności należy: 

1. orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych 

podczas i w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu centralnym, 

2. rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami 

piłkarskimi - reguł technicznych i dyscyplinarnych, 
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3. orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie naruszenia przepisów dotyczących statusu 

prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach 

szczebla centralnego, 

4. orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i 

działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN, 

5. rozpoznawanie spraw członków organów: władzy, jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych 

PZPN, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów d.s. piłkarzy, licencjonowanych 

organizatorów imprez piłkarskich oraz działaczy piłkarskich obwinionych o 

naruszenie norm etyczno-moralnych lub nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, 

uchwał i zarządzeń władz PZPN w sprawach nie wiążących się bezpośrednio z ich 

uczestnictwem w zawodach piłkarskich i z naruszeniem reguł gry. 

§ 3. Wydział Dyscypliny PZPN składa się z 7-12 członków, w tym przewodniczącego i 2 

wiceprzewodniczących. Wydział Dyscypliny orzeka w pełnym składzie osobowym 

lub w zespołach orzekających składających się z 3 członków działających pod 

kierownictwem przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Dla ważności orzeczeń 

Wydziału Dyscypliny, który rozpatruje sprawę w pełnym składzie osobowym 

wymagana jest obecność co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego.  

§ 4. Wydział Dyscypliny PZPN działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez 

Zarząd PZPN. 

§ 5. W ramach PZPN działa Rzecznik  Dyscyplinarny powołany do prowadzenia 

postępowania wyjaśniającego, składania i popierania wniosków o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od orzeczeń 

organów dyscyplinarnych PZPN odnośnie popełnionych na wszystkich szczeblach 

rozgrywek przewinień korupcji , dopingu oraz rażących przypadków rasizmu i 

chuligaństwa związanych z meczami piłki nożnej .  

§ 6. Rzecznik Dyscyplinarny jest powoływany i odwoływany przez Zarząd PZPN, który 

uchwala również regulamin jego działania.  

 

Art. 49  Kary dyscyplinarne. 

 

§ 1. Za popełnione wykroczenia dyscyplinarne nakłada się na obwinionego kary 

dyscyplinarne. Dzielą się one na kary zasadnicze i dodatkowe.  

§ 2. Karami zasadniczymi są:  

1. upomnienie,  

2. nagana,  

3. kara pieniężna,  

4. zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji, czasowe lub stałe,  

5. dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowa lub na stałe,   

6. zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem 

publiczności, na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej 

siedzibą klubu,   

7. zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach 

sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,  

8. weryfikacja zawodów jako walkower (3:0), z zastrzeżeniem kar regulaminowych 

walkoweru orzekanych przez Wydział Gier PZPN lub Związku Piłki Nożnej,  

9. zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie, 

10. zakaz dokonywania transferów krajowych( definitywnych lub czasowych ) do klubu,  

11. przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,  
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12. czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,  

13. skreślenie z listy sędziów,  

14. pozbawienie drużyny tytułu Mistrza Polski, wicemistrza Polski lub zdobywcy Pucharu 

Polski, Pucharu Ligi oraz Superpucharu,  

§ 3. Karami dodatkowymi są: 

1. kara pieniężna w wysokości określonej przez Regulamin Dyscyplinarny PZPN, 

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. wykluczenie z uczestnictwa w zawodach określonego szczebla lub wykluczenie z 

kadry czasowe lub stałe, 

5. odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji, czasowe lub stałe, 

6. zakaz transferu zawodnika za granicę w celu uprawiania sportu piłki nożnej, czasowy 

lub stały,  

7. obniżenie klasy uprawnień do prowadzenia zawodów lub obserwacji. 

§ 4. Odpowiedzialność  dyscyplinarna za stosowanie dopingu w sporcie określona jest w 

Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN przy uwzględnieniu regulacji antydopingowych 

FIFA i UEFA.  

 

Art. 50 – Zaskarżanie orzeczeń Wydziału Dyscypliny  

 

§ 1. Po zakończeniu postępowania Wydział Dyscypliny 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 Wydziału Dyscypliny PZPN składa się za jego 

pośrednictwem do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN  w terminie 14 dni od 

otrzymania pisemnego uzasadnienia orzeczenia dyscyplinarnego. 

 

Art. 51 – Kompetencje Związkowego Trybunału Piłkarskiego  

 

§ 1. Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN składa się z przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, sekretarza  oraz od 5 do 7  członków powoływanych i 

odwoływanych  przez Zarząd PZPN na wniosek Prezesa Związku.  

§ 2. Związkowy Trybunał Piłkarski działa w pełnym składzie osobowym, przy czym dla 

ważności jego decyzji wymagana jest obecność co najmniej 3 członków.   

§ 3. Do kompetencji Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN należy rozpoznawanie 

odwołań od decyzji: Wydziału  Dyscypliny PZPN, Wydziału Gier PZPN, 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 orzeczeń organów dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki 

nożnej oraz organów PZPN działających w II instancji w zakresie przewidzianym 

przez odrębne przepisy. Skarga kasacyjna nie przysługuje od orzeczenia 

Związkowego Trybunału Piłkarskiego.  

§ 4. Związkowy Trybunał Piłkarski  może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji lub 

orzeczenia.  

§ 5. Uzasadnienie orzeczenia Trybunału sporządza się w terminie 14 dni od jego 

ogłoszenia.  
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§ 6. Związkowy Trybunał Piłkarski działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez 

Zarząd PZPN.  

§ 7. Przewodniczący  Związkowego Trybunału Piłkarskiego ma prawo brać udział w 

posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym. 

 

Art. 52  -  Regulamin Dyscyplinarny PZPN 

 

Organy dyscyplinarne, ich kompetencje, zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego 

określają przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego Związku, uchwalonego przez Zarząd 

PZPN. 

 

Art. 53  - Uprawnienia Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego 

 

§ 1. Rzecznik ochrony prawa związkowego uprawniony jest w szczególności do: 

 zaskarżania decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN, Wydziału Gier , Izby ds. 

Rozwiązywania Sporów Sportowych oraz innych wydziałów i komisji PZPN 

uprawnionych do orzekania w I instancji oraz organu dyscyplinarnego ligi zawodowej,  

 składania wniosku o wznowienie postępowania.  

§ 2. Kompetencje rzecznika ochrony prawa związkowego określa odrębna uchwała 

Zarządu PZPN. 

 

Art. 54 – Wykonalność prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych 

 

§ 1. Prawomocne orzeczenia Piłkarskiego Sądu Polubownego są wykonalne, chyba że 

nastąpi wstrzymanie ich wykonania z mocy orzeczenia sądu powszechnego podjętego 

na podstawie odrębnych przepisów lub w razie zdeponowania na koncie PZPN sumy 

odpowiadającej kwocie wynikającej z orzeczenia arbitrażowego do czasu rozpatrzenia 

przez sąd powszechny skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.  

§ 2. Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji organów 

jurysdykcyjnych  PZPN, wymierza się kary: 

a) klubom - pieniężne do 50.000 zł, zakaz dokonywania transferów 

krajowych i zagranicznych (definitywnych i czasowych) do klubu, 

przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, czasowe 

zawieszenie lub pozbawienie licencji, wykluczenie z PZPN;  

b) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim - 

od kary dyskwalifikacji czasowej do wykluczenia z PZPN. 

§ 3. Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w § 2 jest Wydział 

Dyscypliny. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie w ciągu 14 dni od jej 

doręczenia odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego działającego na 

ogólnych zasadach.   

§ 4. Kary wymierzane na podstawie § 2 mogą być zawieszone, obniżone lub uchylone 

przez organ I instancji w przypadku wykonania orzeczenia.   

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

Liga Zawodowa 
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Art. 55 – Powierzenie rozgrywek lidze zawodowej 

 

PZPN po uzyskaniu zgody na działalność w zakresie sportu profesjonalnego powierza 

prowadzenie rozgrywek w najwyższej klasie rozgrywkowej  piłki nożnej w formie ligi 

zawodowej osobie prawnej działającej pod postacią spółki akcyjnej w oparciu o przepisy 

Kodeksu Spółek Handlowych. Powierzenie dodatkowych rozgrywek, spółce akcyjnej 

prowadzącej już rozgrywki w danej klasie rozgrywkowej  może się odbyć wyłącznie za jej 

zgodą.  

 

Art. 56 – Zasady funkcjonowania ligi zawodowej  

 

§ 1. Zasady funkcjonowania ligi zawodowej ustalane są w formie umowy zawartej 

pomiędzy Związkiem i spółką, o jakiej mowa w art. 55, która powinna gwarantować 

PZPN co najmniej: 

a) realizację zobowiązań krajowych i zagranicznych, w tym zadań określonych 

w ustawie o sporcie kwalifikowanym, 

b) wykonywanie uprawnień dyscyplinarnych, 

c) realizację zadań związanych z właściwym przygotowaniem reprezentacji 

narodowych do udziału w zawodach międzynarodowych, 

d) udział w przychodach związanych z zarządzaniem ligą zawodową.  

§ 2. PZPN może upoważnić spółkę akcyjną prowadzącą rozgrywki w zakresie ligi 

zawodowej do wykonywania  tych uprawnień statutowych PZPN, które nie są 

ustawowo zastrzeżone do jego wyłącznej właściwości.  

§ 3. Pierwotny tekst Statutu (akt założycielski Spółki) i przepisy ligi zawodowej, a także 

wszelkie ich zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd PZPN.   

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

Organy  wykonawcze i administracyjne PZPN 

 

Art. 57 – Organy wykonawcze i administracyjne  Związku 

 

§ 1. Organami wykonawczymi władz Związku są: 

1. Wydziały i Komisje PZPN,  

2. Kolegium Sędziów PZPN.  

§ 2. Obsługę administracyjną Związku prowadzi Biuro PZPN.  

§ 3. W ramach PZPN działa Klub Seniora, którego zasady funkcjonowania określa 

regulamin uchwalony przez Zarząd PZPN. 

§ 4. W ramach PZPN działa Klub Wybitnego Reprezentanta, grupujący najwybitniejszych 

piłkarzy Polski - reprezentantów kraju. Szczegółowe kompetencje Klubu oraz prawa i 

obowiązki jego członków określa regulamin uchwalony przez Zarząd PZPN. 

 

Art. 58 - Wydziały i Komisje Związku 

 

§ 1. Dla wypełnienia statutowych celów i zadań PZPN związanych z bieżącym 

prowadzeniem zespołów reprezentacyjnych i rozgrywek piłkarskich oraz 
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organizowaniem i upowszechnianiem sportu piłki nożnej w Polsce Zarząd PZPN  

powołuje następujące Wydziały i Komisje: 

1. Wydział Szkolenia, 

2. Wydział Gier, 

3. Wydział d.s. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, 

4. Wydział Piłkarstwa Amatorskiego, 

5. Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego, 

6. Wydział d.s. Funduszy Strukturalnych,  

7. Wydział Piłkarstwa Kobiecego, 

8. Wydział Futsalu, 

9. Wydział Piłkarstwa Profesjonalnego, 

10. Komisja Medyczna, 

11. Komisja d.s. Mediów,  

12. Komisja d.s Etyki i Fair Play, 

13. Komisja d.s. Piłki Plażowej, 

14. Komisja d.s. Licencji Menedżerskich. 

§ 2. Dla realizacji celów i zadań, o których mowa w § 1 mogą być, w razie potrzeby, 

tworzone także inne Wydziały i Komisje oraz Zespoły Doradcze.    

§ 3. Wydziały i Komisje składają się przewodniczących, wiceprzewodniczących, 

sekretarzy oraz   pozostałych członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd 

w liczbie   niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów 

wykonawczych 

§ 4. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych Wydziałów i 

Komisji PZPN określa w formie regulaminów Zarząd PZPN. 

 

Art. 59 – Kolegium Sędziów  

 

§ 1. Kolegium Sędziów PZPN jest organem wykonawczym Związku, kierującym 

działalnością sędziów piłkarskich zorganizowanych w Kolegiach Sędziów 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Do kompetencji tego organu w szczególności 

należy: 

a) zapewnienie przestrzegania   przepisów gry w piłkę nożną, 

b) wyznaczanie sędziów na zawody organizowane przez Związek,  

c) organizowanie spraw sędziowskich w ramach Związku, we współpracy z 

Sekretarzem Generalnym,  

d) prowadzenie edukacji i szkolenia sędziów piłkarskich. 

§ 2. Kadencja Kolegium Sędziów PZPN jest równa kadencji Zarządu PZPN.  

§ 3. Szczegółowy zakres uprawnień oraz trybu działania Kolegium Sędziów PZPN 

określają odrębne regulaminy, uchwalone przez Zarząd PZPN. 

  

Art. 60 -  Sekretarz Generalny PZPN 

 

§ 1. Sekretarz Generalny PZPN jest organem administracyjnym Związku. Swoje funkcje i 

zadania realizuje przy pomocy pracowników  Biura PZPN. 

§ 2. Sekretarz Generalny PZPN jest powoływany i odwoływany przez Zarząd    PZPN i 

realizuje swoje obowiązki na podstawie odrębnej umowy o pracę. 

§ 3. Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Biura 

Związku, korzystając z uprawnień przyznanych mu przez Zarząd Związku w  

odrębnym regulaminie.  
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§ 4. Sekretarz Generalny uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym . Ma 

także prawo brać udział w pracach wszystkich Wydziałów i Komisji PZPN.  

  

Art. 61 – Kompetencje Sekretarza Generalnego  

 

Sekretarz Generalny PZPN odpowiada w szczególności za: 

a) wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu oraz Komisji d.s. Nagłych  PZPN,  

b) utrzymywanie kontaktów między PZPN a międzynarodowymi organizacjami 

piłkarskimi i Związkami Krajowymi,  

c) przestrzeganie regulaminów i innych przepisów FIFA oraz UEFA.  

 

Art. 62 - Dyrektor Sportowy 

 

§ 1. Dyrektor Sportowy PZPN jest powoływany i odwoływany przez Zarząd PZPN i 

realizuje swoje obowiązki na podstawie odrębnej umowy o pracę. 

§ 2. Do kompetencji Dyrektora Sportowego PZPN należy: 

a) analizowanie systemów gry i metod pracy wszystkich reprezentacji Polski 

w piłce nożnej,  

b) opracowywanie i przedstawianie kierunków zmian w szkoleniu piłkarskim 

sprzyjającym podniesieniu poziomu polskiej piłki nożnej,  

c) udział w procesie doszkalania, doboru i oceny poziomu pracy trenerów 

pracujących z reprezentacjami narodowymi,    

d) przedstawianie propozycji w sprawie powołania i odwołania trenerów 

reprezentacji Polski w piłce nożnej w różnych kategoriach wiekowych,  

e) współpraca z trenerami koordynatorami w Wojewódzkich Związkach Piłki 

Nożnej i ośrodkach szkolenia piłkarzy,  

f) realizacja innych funkcji określonych w Regulaminie uchwalonym przez  

Zarząd PZPN. 

§ 3. Dyrektor Sportowy PZPN podlega służbowo Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 

 

Art. 63 – Biuro PZPN  

 

Biuro PZPN działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd PZPN. 

Pracownicy Biura podlegają Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Status polskich piłkarzy 

 

Art.  64 – Amatorzy i zawodnicy profesjonalni  

 

§ 1. Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Polsce mogą posiadać status amatora lub 

zawodnika profesjonalnego. 

§ 2. Status zawodników uprawiających sport piłki nożnej oraz zmiany przynależności 

klubowej określa Zarząd PZPN, po zasięgnięciu opinii ligi zawodowej, zgodnie z 

treścią aktualnego Regulaminu FIFA dot. statusu piłkarzy oraz transferów piłkarskich.     

 



31 

 

Art. 65 – Status amatorów 

 

§ 1. Za amatorów uznawani są ci zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania piłki nożnej lub 

innej działalności z tym związanej otrzymują jedynie zwrot wydatków poniesionych z 

tytułu kosztów podróży, wyżywienia, zakwaterowania w związku z meczami oraz 

kosztów  zakupu sprzętu piłkarskiego, szkolenia i ubezpieczenia. 

§ 2. Każdy zawodnik, który otrzymuje z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej 

działalności z tym związanej wynagrodzenie lub inne świadczenie pieniężne lub 

rzeczowe, przekraczające wydatki i koszty, o których mowa w § 1, jest uznawany za 

zawodnika profesjonalnego.   

 

Art. 66 – Status zawodnika profesjonalnego  

 

§ 1. Każdy piłkarz uznawany za zawodnika profesjonalnego  powinien posiadać pisemną 

umowę z klubem, w którym aktualnie występuje. 

§ 2. Piłkarz będzie uznawany przez PZPN i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej za 

zawodnika profesjonalnego wówczas, gdy otrzymuje jakiekolwiek świadczenia 

określone w art. 65 § 2, a nie została podpisana z nim umowa. 

 

Art. 67 - Licencje zawodników  

 

Zawodnicy, o których  mowa w art. 64 obowiązani są posiadać licencje zezwalające na 

uprawianie sportu piłki nożnej,  wydawane na zasadach określonych przez Zarząd PZPN.    

 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

Wyróżnienia i nagrody 

 

Art. 68 – Prawo wyróżniania  

 

§ 1. PZPN ma prawo wyróżniania, nagradzania i udzielania finansowego wsparcia 

zasłużonym dla sportu piłki nożnej członkom PZPN, zawodnikom, trenerom, 

instruktorom, sędziom , działaczom piłkarskim i pracownikom. 

§ 2. Najwyższymi wyróżnieniami PZPN są tytuły: Prezesa Honorowego i Członka 

Honorowego PZPN.  

§ 3. PZPN ma również prawo wyróżniania innych osób wspierających działalność 

Związku.  

 

Art. 69 – Odznaczenia władz sportowych  

 

PZPN może występować do władz państwowych i sportowych o nadanie odznaczeń 

członkom PZPN, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim i 

pracownikom. 

 

Art. 70 – Warunki przyznawania wyróżnień i nagród 
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Rodzaje odznaczeń, wyróżnień i nagród oraz warunki ich przyznawania określają 

odpowiednie przepisy oraz regulaminy PZPN. 

 

 

 

ROZDZIAŁ X 

 

Majątek i fundusze PZPN 

 

Art. 71 – Majątek PZPN  

 

§ 1. Majątek PZPN stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i 

pieniądze. 

§ 2. Na fundusze PZPN składają się: 

1. składki roczne członków, 

2. wpływy z umów telewizyjnych oraz umów reklamowych i innych  

marketingowych,  

3. wpływy z zawodów organizowanych przez PZPN,  

4. składki i opłaty związane z transferami oraz promocją przez Związek zawodników 

reprezentacyjnych,  

5. wpływy wynikające z międzynarodowej działalności PZPN,  

6. dotacje, subwencje, darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł,  

7. wpływy uzyskane z działalności gospodarczej PZPN, o ile zostanie podjęta, 

8. inne wpływy z działalności statutowej Związku. 

§ 3. W ramach PZPN tworzy się Fundusz Pomocy Koleżeńskiej, z którego wypłacane  są 

zapomogi finansowe dla znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej byłych 

reprezentantów kraju, sędziów, trenerów, instruktorów, działaczy piłkarskich, 

pracowników PZPN lub ich współmałżonków. Na realizację świadczeń z Funduszu 

mogą być przeznaczane środki, o których mowa w § 2 pkt 1)-8). Zasady i tryb obsługi 

Funduszu Pomocy Koleżeńskiej określa w formie uchwały Zarząd PZPN.  

 

 

 

 

Art. 72 – Składanie oświadczeń woli  

 

§ 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i 

obowiązków majątkowych Związku wymagane jest łączne współdziałanie dwóch 

osób spośród: Prezesa, wiceprezesów i Sekretarza Generalnego PZPN. 

§ 2. Zarząd PZPN może przyjąć Regulamin dot. wewnętrznej organizacji, w  którym 

określone zostaną przypadki kolektywnego składania podpisów przez kierownictwo 

Związku w sprawach ważnych dla PZPN oraz w razie nieobecności Prezesa.    

 

Art. 73 – Gospodarka finansowa  

 

§ 1. PZPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  
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§ 2. Okresem rozliczeniowym PZPN jest okres od  1 stycznia do 31 grudnia danego roku 

kalendarzowego.    

§ 3. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd PZPN, przestrzegając obowiązujących 

w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe władze państwowe.  

§ 4. Kontrolę nad gospodarką finansową Związku sprawuje Komisja Rewizyjna oraz 

niezależna firma audytorska powołana przez Walne Zgromadzenie Delegatów na 

wniosek Zarządu.   

§ 5. Ujęte w planach finansowych uchwalanych przez Walne Zgromadzenie:  

a) przychody – stanowią prognozy ich wielkości; 

b) koszty, wydatki – mogą ulec zwiększeniu, jeżeli zrealizowano przychody 

wyższe od prognozowanych albo jeżeli zwiększenie kosztów, wydatków nie 

będzie prowadziło do powstania straty w danym okresie rozliczeniowym. 

§6.1 Zarząd PZPN jest uprawniony do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami planu finansowego, w przypadku, gdy nie będzie to 

prowadziło do powstania straty w danym okresie rozliczeniowym.  

2. Poniesienie wydatków nieprzewidzianych w planie finansowym, a których obowiązek 

płatności wynika m. in. z tytułów wykonawczych, decyzji administracyjnych, innych 

wyroków sądowych lub ugód, może stanowić dla Zarządu PZPN podstawę do 

przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu finansowego. 

§ 7 Opisane w § 5 i § 6 zmiany planu finansowego są dokonywane przez Zarząd PZPN i 

nie wymagają uprzedniej akceptacji Walnego Zgromadzenia.  

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

 

Zawody międzynarodowe i krajowe 

 

Art. 74 - Zawody międzynarodowe  

 

§ 1 Organizacja meczy i rozgrywek międzynarodowych, w których uczestniczą zespoły 

reprezentacyjne, ligi lub zespoły klubowe należy wyłącznie do FIFA. Żaden mecz 

międzynarodowy lub rozgrywki międzynarodowe nie mogą się odbyć bez uprzedniej 

zgody Komitetu Wykonawczego FIFA i/lub UEFA.  

§ 2 PZPN stosuje się do kalendarza międzynarodowego ustalonego przez FIFA.  

§ 3. Każdy mecz lub inny kontakt sportowy PZPN z federacją piłkarską nie będącą 

członkiem FIFA lub członkiem tymczasowym właściwej konfederacji lub z ich 

klubami wymaga zgody FIFA. 

§ 4. Liga zawodowa lub klub będący członkiem PZPN może afiliować się wyjątkowo do 

innej federacji piłkarskiej lub uczestniczyć w  rozgrywkach na terenie jej  działania 

tylko za zgodą FIFA, PZPN i właściwej federacji. 

 

Art. 75  - Zawody krajowe 

  

§ 1. PZPN organizuje i koordynuje wszystkie oficjalne rozgrywki w piłce nożnej, które 

odbywają się na terenie Polski. 
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§ 2 Zarząd PZPN może przekazać ligom zawodowym poddanym kompetencji Związku 

organizację rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej. Rozgrywki prowadzone przez 

podporządkowane ligi nie mogą kolidować z zawodami organizowanymi przez PZPN. 

§ 3. Zarząd PZPN wydaje regulamin dot. systemu licencyjnego klubów uczestniczących w 

rozgrywkach prowadzonych przez Związek lub ligi zawodowe z jego upoważnienia. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XII 

 

Zmiana Statutu i Rozwiązanie PZPN 

 

Art. 76 – Zmiany do Statutu PZPN. 

 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się PZPN podejmuje Walne 

Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby 

delegatów.  

 

Art. 77 – Uchwalanie zmian Statutu 

 

Uchwalanie zmian w statucie może być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Delegatów 

wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.   

 

Art. 78 – Rozwiązanie PZPN  

 

Decyzja w sprawie rozwiązania PZPN może zostać podjęta wyłącznie w trakcie obrad 

Walnego Zgromadzenia Delegatów zwołanego specjalnie w tym celu. Uchwała o 

rozwiązaniu PZPN określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIII 

 

Postanowienia końcowe 

 

Art. 79 – Przepisy gry w piłkę nożną  

 

Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzania 

zawodów, zgłoszeń i statusu zawodników oraz dyscypliny określają uchwały, regulaminy i 

inne przepisy wydane przez Zarząd PZPN lub upoważnione organy Związku. 
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Art. 80 – Status zawodniczek 

 

Ilekroć 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.  

 

Art. 81 – Prawo interpretacji Statutu  

 

§ 1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu  Zgromadzeniu 

Delegatów i Zarządowi PZPN.  

§ 2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych 

przysługuje Zarządowi PZPN. 

§ 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniające interpretacje Zarządu - nie 

działają wstecz. 

 

Art. 82 – Nazewnictwo klubów  

 

Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o klubach Ekstraklasy i I ligi to należy przez to 

rozumieć kluby występujące w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych prowadzonych 

przez PZPN.  

 

 

Niniejszy tekst jednolity Statutu  uwzględnia zmiany przyjęte przez Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN w dniu 26 listopada 2010 roku.  


