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Spraw ozdanie z  dzia ła lności Zarządu
----------------------------------------------

Spraw ozdanie z  działalności Kom isji Rew izyjnej

za okres od 27  października 2017 do 31 sierpnia 2018

Łączy nas p iłka
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Szanow ni Państwo, K oleżanki i  K oledzy D elegaci

Z a nami kolejny rok wytężonej, ale i owocnej pracy.
Oddajemy w  Państwa ręce dokument, w  którym 

podsumowujemy dokonania najważniejszych ciał 
statutowych Polskiego Związku Piłki Nożnej w  mijającym 
roku sprawozdawczym. Wszyscy mieliśmy do wykonania 
bardzo dużo zadań, z których staraliśmy się wywiązać jak 
najlepiej. Pracowaliśmy z wielką pasją i poświęceniem. 
Wszystko dla dobra i rozwoju piłki nożnej w  Polsce.

Niemal równo rok temu cieszyliśmy się z pokonania 
4:2 Czarnogóry na PGE Narodowym w  Warszawie 
i z wywalczenia ósmego w  historii awansu na mistrzostwa 
świata. Na mundialu w  Rosji nie poszło nam jednak tak, 
jak wszyscy byśmy tego oczekiwali. W sporcie są zwycięstwa, 
ale są też porażki i z nimi również trzeba się zmierzyć. 
Chciałbym raz jeszcze podziękować Adamowi Nawałce 
za fantastyczną pracę i wielkie emocje, których dostarczyła 
nam wszystkim prowadzona przez niego drużyna.

Teraz reprezentacja Polski rozpoczyna nowy etap. Mamy 
nowego selekcjonera, nowy sztab szkoleniowy i nową 
drużynę. W pierwszych powołaniach trenera Jerzego 
Brzęczka znalazło się aż 13 zawodników, których nie było 
w  kadrze na mistrzostwa świata w  Rosji. Świeża krew jest

PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ



La.czyNa.sPilkft.p l
Sprawozdanie z  dzia ła lności Zarządu /  Sprawozdanie z  dzia ła lności K om isjiR ew izyjnej

za okres od 27 października 2017 do 31 sierpnia 2018

nam potrzebna i pomoże drużynie narodowej lepiej funkcjonować. Chcemy przywrócić 
kibicom radość z gry reprezentacji. Aby znowu byli z niej dumni, chwalili się swoją drużyną. 
Jerzy Brzęczek to krok w  pewność. Ma wszystko, by wywiązać się dobrze z powierzonego mu 
zadania. Celem jest awans do kolejnych mistrzostw Europy.

Na mundialu w  Rosji z dobrej strony pokazali się z kolei nasi sędziowie 
-  Paweł Gil i Szymon Marciniak. Polska bardzo mocno zaangażowała 
się w  projekt wprowadzenia do futbolu Video Assistant Referee (VAR), 
czyli systemu powtórek wideo, który ma pomóc w  podejmowaniu jak 
najlepszych decyzji na boisku. Poświęciliśmy na prace koncepcyjne, 
testy i szkolenia wiele godzin, aby dobrze przygotować się do tego 
projektu. Dziś to my jesteśmy autorytetami w  tej dziedzinie, a nasi 
sędziowie są cenieni w  Europie i na świecie.
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Przed nami również kolejne wielkie wyzwanie, ale i niesamowita 
przygoda. Międzynarodowa Federacja Piłkarska przyznała nam 
organizację finałów Mistrzostwa Świata FIFA U-20 World Cup. To dowód 
ogromnego zaufania, jakim obdarzyła nas FIFA. Jesteśmy dla całej 
społeczności piłkarskiej na naszym globie wiarygodnym i sprawdzonym 
partnerem. Po zorganizowanych przez nas finałach UEFA EURO 2012, 
UEFA EURO U21 Polska 2017, finale Ligi Europy w  2015 roku czas na 
kolejny sprawdzian, któremu jako federacja i kraj podołamy. Tym bardziej, 
że finały te odbędą się w  roku stulecia powstania Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. Wszyscy trzymamy kciuki za trenera Jacka Magierę i jego 
drużynę. Wierzymy, że jak najlepiej przygotuje się do turnieju.

W naszych celach i założeniach statutowych mamy obowiązek promowania 
i popularyzacji piłki nożnej. Chcemy to robić od postaw i zachęcać dzieciaki 
do grania w  piłkę od najmłodszych lat. Cieszę się z bardzo dobrego 
funkcjonowania Akademii Młodych Orłów, Letniej i Zimowej AMO, a także 
wprowadzonej w  ostatnim okresie sprawozdawczym Mobilnej AMO, która 
pomoże jeszcze bardziej rozwijać futbol w  Polsce i podnosić jego poziom. 
Przed nami wiele ciężkiej pracy, ale wiemy, że warto.

Łączy Nas Piłka!

PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

Zbigniew Boniek
Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

W  OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ODBYtO SIĘ 9 POSIEDZEŃ ZARZĄDU 

PZPN, NA KTÓRYCH PODJĘTO ŁĄCZNIE 161 UCHWAt. KOMISJA DS. 

NAGŁYCH ODBYŁA 10 POSIEDZEŃ, PODEJMUJĄC ŁĄCZNIE 13 UCHWAŁ.
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[ S tru k tu ra  o rg a n iz a c y jn a  Z a rz ą d u  i B iu ra  PZPN 8-9

[  K o m is ja  D y s c y p lin a rn a 10-11

[ N a jw yższa  K o m is ja  O d w o ła w c z a 12-15

[ K o m is ja  ds. L ic e n c ji K lu b o w y c h 18-21

[  K o m is ja  O d w o ła w c z a  ds. L ic e n c ji K lu b o w y c h 22-25

[ Izba ds. R o z w ią z y w a n ia  S p o ró w  S p o r to w y c h 28-27

[ P iłka rsk i Sąd P o lu b o w n y 28-28

[ R ze czn ik  D y s c y p lin a rn y 30-33

[ R ze czn ik  E tyk i, K o m is ja  ds. E tyk i i Fair P lay 3M-35

[ R ze czn ik  O c h ro n y  P raw a Z w ią z k o w e g o 36-38

K o m is ja  T e c h n ic z n a , w  ra m a c h  k tó re j fu n k c jo n u ją  Z e s p o ły : 

ds. R e p re z e n ta c ji N a ro d o w y c h , M e d y c z n y

o ra z  ds. K sz ta łce n ia  i L ic e n c jo n o w a n ia  T re n e ró w MO-53

K o m is ja  ds. R o z g ry w e k  i P iłk a rs tw a  P ro fe s jo n a ln e g o , 

w  ra m a c h  k tó re j fu n k c jo n u ją  Z e s p o ły :

ds. S ta tu s u  P iłk a rz y  o ra z  ds. U s ta la n ia  E k w iw a le n tu 5M-57

[ K o m is ja  ds. P iłk a rs tw a  K o b ie c e g o 58-63

[ K o m is ja  ds. F u tsa lu  i P iłk i P la ż o w e j 6M-69

[ K o m is ja  ds. B e z p ie c z e ń s tw a  na  O b ie k ta c h  P iłka rsk ich 70-73
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l  K o m is ja  P iłk a rs tw a  A m a to rs k ie g o  i M ło d z ie ż o w e g o 74-79

|  K o m is ja  ds. P ra w n y c h , w  ra m a c h  k tó re j fu n k c jo n u je  

[  Z e s p ó ł ds. L ic e n c jo n o w a n ia  M e n e d ż e ró w 80-83

l  K o m is ja  F in a n s o w a 81-85

l  K o m is ja  ds. M e d ió w  i M a rk e t in g u 86-93

[  K o m is ja  ds. O d z n a c z e ń  i Z a s o b ó w  A rc h iw a ln y c h 91-97

l  K o le g iu m  S ę d z ió w 98-103

l  K lu b  S e n io ra , R ada F u n d u s z u  P o m o c y  K o le ż e ń s k ie j 104-111

l  K lu b  W y b itn e g o  R e p re z e n ta n ta 112-113

[  K o m is ja  R e w iz y jn a 114-115

[  W s p o m n ie n ie  z m a r ły c h 118-117

[  D a n e  k o n ta k to w e : PZPN i W o je w ó d z k ie  Z P N 118—121

Opracował zespół pod kierownictwem Janusza Basałaja 
oraz pracownicy biura i członkowie Komisji i Zespołów PZPN 

Redakcja Paweł Drażba, Jacek Janczewski, Emil Kopański

Projekt graficzny okładki i szaty graficznej Iwona Polok 
Skład, łamanie i korekta Piotr Przychodzeń 

Foto PZPN, CyfraSport, 400mm.pl, East News
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄOU PZPN
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STRUKTURA URGANIZACYJNA BIURA PZPN
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Spraw ozdanie K om isji D yscyplinarnej

Skład:
1. Mikołaj Bednarz -  Przewodniczący
2. Piotr Grochulski -  Wiceprzewodniczący
3. Mariusz Modelski -  Wiceprzewodniczący
4. Arkadiusz Karasiński -  Sekretarz
5. Miłosz Borowiecki -  Członek
6. Kamil Kosior -  Członek
7. Michał Pratkowski -  Członek
8. Mateusz Stankiewicz -  Członek (do 14 lipca 2018 r.)

Komisja Dyscyplinarna PZPN w  okresie sprawozdawczym liczyła 
początkowo ośmiu członków. Skład Komisji został określony 

Uchwałami Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr I/5 
z 9 listopada 2016 r. oraz III/64 z 9 grudnia 2016 r. 14 lipca 2018 r., 
na skutek rezygnacji, Zarząd PZPN odwołał Pana Mateusza Stankiewicza 
z zajmowanej funkcji członka Komisji Dyscyplinarnej.

Frekwencja na posiedzeniach Komisji przekraczała 90 procent. Według stanu 
na dzień 24 sierpnia 2018 r., Komisja Dyscyplinarna odbyła 39 posiedzeń, 
wszczęła 197 nowych spraw, z których prawomocnie zakończyła 182.

W toku czynności orzeczniczych Komisja Dyscyplinarna na bieżąco 
współpracowała z Rzecznikiem Dyscyplinarnym oraz innymi Organami 
i Komisjami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Prowadzone sprawy dyscyplinarne

Podstawowym przejawem działalności Komisji Dyscyplinarnej w  okresie 
objętym  sprawozdaniem było sprawowanie orzecznictwa dyscyplinarnego, 
związanego z upomnieniam i i wykluczeniami zawodników, trenerów i innych osób 
przebywających na ławce rezerwowych, biorących udział w  rozgrywkach piłkarskich 
oraz innych przewinień dyscyplinarnych, które nastąpiły w  trakcie zawodów 
piłkarskich (naruszenie porządku i bezpieczeństwa).

W okresie objętym  sprawozdaniem w  jednym  przypadku doszło do zamknięcia 
stadionu spowodowanego niewłaściwym zachowaniem kibiców. Orzeczenie 
to  zapadło wobec klubu Arka Gdynia po finale Pucharu Polski z Legią Warszawa 
rozegranym 2 maja 2018 r. na PGE Narodowym w  Warszawie.

W przypadkach rażących naruszeń (wrzucanie środków pirotechnicznych na 
murawę, detonowanie petard hukowych w  tłumie, konfrontacyjna postawa kibiców), 
Komisja Dyscyplinarna stosowała zakaz wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup 
kibiców na mecze piłkarskie (art. 31 Regulaminu Dyscyplinarnego). W rozgrywkach 
I i II ligi oraz Pucharu Polski wydano łącznie 7 zakazów wyjazdowych w  odniesieniu 
do następujących klubów: ROW 1964 Rybnik, Ruch Chorzów, Tyski Sport, ŁKS Łódź, 
Arka Gdynia, Olimpia Elbląg i Gryf Wejherowo.

W zakresie kar finansowych zdecydowana większość kar mieściła się w  przedziale 
500-5000 złotych.

PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
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W okresie sprawozdawczym KD PZPN wszczęła 3 postępowania 
dotyczące niewykonywania orzeczeń Piłkarskiego Sądu 
Polubownego (art. 104 Regulaminu Dyscyplinarnego).
W związku z niewykonywaniem zobowiązań pieniężnych Komisja 
Dyscyplinarna nie orzekła w  okresie sprawozdawczym kary zakazu 
transferów oraz kary zawieszenia bądź pozbawienia licencji.
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FREKWENCJA NA POSIEDZENIACH KOMISJI 

PRZEKRACZAŁA 90 PROCENT. WEDŁDG STANO 

NA DZIEŃ 21 SIERPNIA 2010 R., KOMISJA 

DYSCYPLINARNA ODDYLA 39 POSIEDZEŃ, 

WSZCZĘŁA 197 NOWYCH SPRAW , Z KTÓRYCH 

PRAWOMOCNIE ZAKOŃCZYŁA 102.

W okresie sprawozdawczym Komisja Dyscyplinarna wszczęła 
5 nowych spraw w  przedmiocie korupcji w  piłce nożnej 
(art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego), dotyczącej lat 2004-2006.
W za kresie spraw żart. 107 Regulaminu Dyscyplinarnego (match-fking 
i niedozwolone zakłady bukmacherskie) Komisja Dyscyplinarna PZPN 
uwzględniła 10 wniosków Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN o odmowę 
wszczęcia postępowania oraz wydała 1 orzeczenie uznające 
odpowiedzialność obwinionego podmiotu za czyn z art. 107 RD.

W okresie objętym sprawozdaniem nieliczne incydenty o charakterze 
rasistowskim dotyczyły głównie wznoszenia wrogich okrzyków oraz 
prezentowania treści o charakterze niedopuszczalnym.

POLSKI ZWIĄZEK PIEKI NOŻNEJ PZPN
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Spraw ozdanie N ajw yższej K om isji O dw oław czej

Skład:
1. Włodzimierz Głowacki -  Przewodniczący
2. Marek Kopczyński -  Wiceprzewodniczący
3. Jerzy Stelmaszuk -  Sekretarz
4. Sylwia Grzybowska -  Członek
5. Rafał Machecki -  Członek
6. Dariusz Michalak -  Członek
7. Paweł Przełomski -  Członek
8. Szymon Raniszewski -  Członek
9. Sylwester Wiśniewski -  Członek 

10. Maciej Żyłka -  Członek

N ajwyższa Komisja Odwoławcza jest organem jurysdykcyjnym Polskiego 
Związku Piłki Nożnej powołanym do rozpoznawania następujących 

środków zaskarżenia:
1) odwołań od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN;
2) odwołań od decyzji organu dyscyplinarnego ligi zawodowej;
3) odwołań od decyzji Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego;
4) odwołań od decyzji Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN;
5) odwołań od decyzji Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów PZPN;
6) odwołań od decyzji dyscyplinarnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

prowadzących rozgrywki III ligi;
7) odwołań od decyzji dyscyplinarnych klubu sportowego;
8) odwołań od decyzji Dyscyplinarnych Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN;
9) skarg kasacyjnych od orzeczeń dyscyplinarnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.

Uchwałą Zarządu PZPN nr XII/307 z dniem 13 grudnia 2013 r. rozszerzono 
kompetencje NKO o rozpatrywanie odwołań od decyzji w  przedmiocie ustalenia 
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, które dotychczas 
były niezaskarżalne.

Uchwałą nr V/103 z 23 maja 2018 r. zmieniono Regulamin NKO -  w  ten sposób, 
że odwołania od decyzji organów pierwszej instancji w  sprawach dotyczących weryfikacji 
meczów oraz przy rozpatrywaniu protestów w  sprawie zawodów mogą być wnoszone 
w  terminie trzech dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji 
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
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■
 PZPN

Komisja działa na podstawie Statutu PZPN i Regulaminu Najwyższej 
Komisji Odwoławczej. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w  razie 
jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Komisja orzeka w  pełnym 
składzie osobowym. Dla ważności rozstrzygnięć wymagana jest 
obecność co najmniej trzech członków, w  tym Przewodniczącego 
lub Wiceprzewodniczącego.

Najwyższa Komisja Odwoławcza może wstrzymać wykonanie 
zaskarżonej decyzji lub orzeczenia. Przy rozpoznawaniu i rozstrzyganiu 
spraw NKO korzysta z pełnej niezależności i samodzielności.
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Wniesienie odwołania jest możliwe, gdy uprawniona strona postępowania, 
Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego lub Rzecznik Dyscyplinarny 
(sprawy korupcyjne), w  terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia wraz 
z uzasadnieniem, zarzuci postępowaniu przed organem pierwszej instancji 
naruszenie prawa związkowego lub przepisów FIFA, naruszenie przepisów 
postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik 
sprawy, a także niewspółmierność orzeczonej kary 
do przypisanego przewinienia dyscyplinarnego. Wniesienie odwołania 
jest uzależnione również od wpłacenia kaucji odwoławczej w  wysokości 
określonej w  przepisach Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Wniesienie kasacji jest możliwe tylko od orzeczeń dyscyplinarnych 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, gdy uprawniona strona 
postępowania, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego lub Rzecznik 
Dyscyplinarny zarzuci rażące naruszenie prawa związkowego lub 
przepisów FIFA, względnie naruszenie przepisów postępowania 
związkowego. Kasacja nie może dotyczyć wyłącznie wymiaru kary.

W związku z prowadzoną polityką transparentności i powiązanymi 
z nią licznymi działaniami mającymi na celu kształtowanie pozytywnego 
wizerunku Polskiego Związku Piłki Nożnej w  oczach opinii publicznej 
po każdym posiedzeniu NKO przygotowywany jest niezwłocznie 
komunikat zawierający informacje o podjętych decyzjach, który zostaje 
opublikowany na stronie internetowej PZPN.
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NKO w  omawianym okresie sprawozdawczym odbyła 17 posiedzeń 
i rozpoznała 31 środków zaskarżenia oraz wydawała zarządzenia, a także 
rozpoznawała środki o ochronę tymczasową. Głównymi problemami, którymi 
zajmowała się Komisja, były kwestie dotyczące naruszenia bezpieczeństwa 
i porządku na stadionach, ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, 
niesportowego zachowania zawodników, a także wnioski o darowanie lub 
zawieszenie pozostałej części kary. Po raz pierwszy w  historii Komisji zaczęły 
się pojawiać sprawy dotyczące uczestnictwa zawodników w  zakładach 
bukmacherskich, a także prowadzenia działalności pośrednika transakcyjnego. 
Natomiast znacząco spadła liczba spraw dotyczących korupcji w  sporcie.

W omawianym okresie sprawozdawczym NKO oddaliła w  całości 13 odwołań 
lub skarg kasacyjnych, w  9 sprawach zmieniła orzeczenie organów pierwszej 
instancji, a w  przypadku 7 spraw skierowała je do powtórnego rozpatrzenia.
W pozostałych przypadkach zostały wydane zarządzenia Przewodniczącego 
NKO. Żaden środek zaskarżenia nie został odrzucony. Dwukrotnie Najwyższa 
Komisja Odwoławcza zawiesiła orzeczoną karę dyscyplinarną.

Przewodniczący Najwyższej Komisji Odwoławczej w  omawianym okresie 
sprawozdawczym kilkukrotnie skorzystał z uprawnienia do zwolnienia 
strony z obowiązku wniesienia kaucji odwoławczej. W szczególności 
dotyczyło to klubów z najniższych klas rozgrywkowych, którym 
wniesienie kaucji odwoławczej zamknęłoby drogę do rozpoznania ich 
spraw merytorycznie.

Orzeczenia Najwyższej Komisji Odwoławczej są natychmiast wykonalne i ostateczne 
w  ramach postępowania wewnątrzzwiązkowego. Dwa orzeczenia Najwyższej 
Komisji Odwoławczej zostały zaskarżone do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy 
Polskim Komitecie Olimpijskim i prawomocnie zakończone, tj. sprawa Jana Frohlicha 
dotycząca korupcji w  sporcie oraz sprawa Anny Sobczyk, o naruszenie norm etyczno- 
-moralnych, która będąc zarejestrowanym pośrednikiem transakcyjnym, osobiście 
nie prowadząc działalności, „firmowała" aktywność na tym polu wykluczonego ze 
struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej Andrzeja Blachy. W pierwszej z wymienionych 
spraw Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w  dniu 
17 listopada 2017 r. oddalił skargę Jana Frohlicha, stwierdzając, że postępowanie, 
które toczyło się przed organami dyscyplinarnymi Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
zostało przeprowadzone w  sposób prawidłowy z dołożeniem należytej staranności, 
a wydane rozstrzygnięcie było słuszne i sprawiedliwe. W drugiej sprawie Trybunał 
Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim wyrokiem z 21 marca 
2018 r. oddalił skargę Anny Sobczyk jako oczywiście bezzasadną, w  pełni podzielając 
sposób przeprowadzenia postępowania oraz wnioski, jakie organy dyscyplinarne 
PZPN wyciągnęły z zebranego w  sprawie materiału dowodowego, a także akceptując 
wysokość wymierzonej kary dyscyplinarnej.

W Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oczekuje na 
rozpoznanie skarga klubu Piast Gliwice od orzeczenia Najwyższej Komisji Odwoławczej 
w  sprawie weryfikacji, jako walkower 0:3 meczu pomiędzy Piastem Gliwice a Górnikiem 
Zabrze, rozegranym 3 marca 2018 r. Termin tej sprawy wyznaczono na dzień 19 września 
2018, sprawa zakończona oddaleniem skargi klubu.
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Przewodniczący oraz członkowie Najwyższej Komisji Odwoławczej 
odbyli 8 marca 2018 r. spotkanie robocze z Rzecznikiem Ochrony Prawa 
Związkowego, Rzecznikiem Dyscyplinarnym PZPN, Przewodniczącym 
Komisji Dyscyplinarnej i Przewodniczącym Komisji Ligi. Przedmiotem 
spotkania była kwestia współpracy pomiędzy wymienionymi organami, 
a także kwestia prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w  sprawach 
dotyczących chuligaństwa stadionowego.



Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

Na kolejnym spotkaniu, które planowane jest na 29 października, będą 
omawiane wpływające w  coraz większej liczbie wnioski o darowanie/ 
zawieszenie pozostałej do odbycia kary dyskwalifikacji w  sprawach 
związanych z korupcją w  sporcie, a także wypracowanie wspólnego 
modelu i sposobu postępowania w  tych sytuacjach.

Najwyższa Komisja Odwoławcza bardzo pozytywnie ocenia 
przyjęcie przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej nowej uchwały 
o ekwiwalencie, której przepisy wejdą w  życie od 1 stycznia 2019 r.
Do tej pory materia ta była niezwykle skomplikowana, o czym 
świadczyła liczba spraw dotyczących tej kwestii.

W  ZWIĄZKU Z PROWADZONA POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI 

I POWIĄZANYMI Z NIĄ LICZNYMI DZIAŁANIAMI MAJĄCYMI 

NA CELU KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W  OCZACH 

OPINII PUBLICZNEJ, PO KAŻDYM POSIEDZENIU NKO 

PRZYGOTOWYWANY JEST NIEZWŁOCZNIE KOMUNIKAT 

ZAWIERAJĄCY INFORMACJE 0 PODJĘTYCH DECYZJACH, 

OPUBLIKOWANY NA STRONIE INTERNETOWEJ PZPN.
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Spraw ozdanie K om isji ds. L icen cji Klubowych

Skład:
1. Krzysztof Rozen -  Przewodniczący
2. Krzysztof Bauza -  W iceprzewodniczący i zarazem

Przewodniczący Zespołu roboczego 
Ekstraklasy

3. Jarosław Cichański -  W iceprzewodniczący i zarazem
Przewodniczący Zespołu roboczego 
I ligi

4. Krzysztof Smulski -  W iceprzewodniczący i zarazem
Przewodniczący Zespołu roboczego 
II ligi

5. Józef Dąbrowski -  Sekretarz
6. Wiesław Żmuda -  Członek
7. Rafał Feldo -  Członek
8. Jacek Górnik -  Członek
9. Anna Tymińska-Bella -  Członek

10. Marcin Sobka -  Członek
11. Tomasz Jóźwik -  Członek
12. Michał Gniatkowski -  Członek
13. Paweł Zaczyński -  Członek
14. Radosław Ostrowski -  Członek
15. Sławomir Nowosielski -  Członek
16. Janusz Pietrzak -  Członek

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN została powołana na czteroletnią kadencję 
Uchwałą nr II/42 z 29 listopada 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

W porównaniu do zeszłorocznego sprawozdania w  sezonie 2017/2018 doszło do 
następujących zmian personalnych w  Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN:

Krzysztof Rozen został powołany na Przewodniczącego Komisji w  miejsce 
Krzysztofa Sachsa, który zrezygnował z tej funkcji;
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za okres od 27 października 2017 do 31 sierpnia 2018

Jarosław Cichański został powołany na W iceprzewodniczącego 
Komisji w  miejsce Jarosława Ostrowskiego, który zrezygnował 
z tej funkcji;

Janusz Pietrzyk został powołany na członka Komisji w  miejsce 
Sebastiana Basiejko, który zrezygnował z tej funkcji.

Komisja ściśle współpracowała z Działem Licencji PZPN 
-  Dyrektorem Departam entu Rozgrywek Krajowych 
Łukaszem Wachowskim oraz mecenasem Fredym Furstem, 
który odgrywa rolę Adm inistratora Komisji.

Na rzecz komisji pracowali następujący eksperci:

I

KO M ISJA  DS. LICENCJI KLUBOWYCH 

PRZYZNAŁA  18 LICENCJI NA ROZGRYW KI 
EKSTRAKLASY, w  Ty m :

7 z  n a d z o r e m  f i n a n s o w y m ,

3 z  n a d z o r e m  i n f r a s t r u k t u r a l n y m ,
1 z  o g r a n ic z e n ie m  k o s z t ó w  o r a z  
1 s a n k c j ę  r e g u l a m in o w a  w  p o s t a c i  

KARY  f i n a n s o w e j .

Eksperci finansowi:
1. Rafał Jaroszewski
2. Sławomir Wodarski
3. Artur Wyszyński
Eksperci infrastrukturalni:
1. Krzysztof Smulski -  jednocześnie członek Komisji
2. Józef Dąbrowski -  jednocześnie członek Komisji
3. Wiesław Żmuda -  jednocześnie członek Komisji
4. Dariusz Kępa
5. Mirosław Starczewski

Eksperci sportow i:
1. Anna Tymińska-Bella -  jednocześnie członek Komisji
2. Marcin Korkuć
3. Grzegorz Faberski

Ekspert prawny:
1. Radosław Ostrowski -  jednocześnie członek Komisji

Ekspert z zakresu personelu i administracji:
1. Joanna Misiewicz

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PZPN
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Spraw ozdanie K om isji ds. L icen cji Klubowych

W procesie licencyjnym 2018/2019 pod k ierow nictw em  nowego 
Przewodniczącego Krzysztofa Rozena przeprowadzono 4 sesje 
szkoleniowe odpow iedn io  dla k lubów  Ekstraklasy, I i II ligi oraz dla 
potencjalnych ben iam inków  II ligi grających w  III lidze. Odbyło się 
27 posiedzeń Komisji ds. Licencji Klubowych, w  tym  13 posiedzeń 
plenarnych, 5 posiedzeń zespołu ds. k lubów  Ekstraklasy,
3 posiedzenia zespołu ds. k lubów  I ligi oraz 6 posiedzeń zespołu 
ds. k lubów  II ligi. Poniżej przedstawione są prioryte tow e zagadnienia 
którym i zajmowała się Komisja:

♦  przeprowadzenie kontroli term inow ości regulowania zobowiązań 
licencyjnych w  trakcie sezonu 2017/2018 przez kluby Ekstraklasy
i I ligi w  ramach procesu weryfikacji kryterium  F.09;

♦  sprawowanie bieżącej kontroli nad klubam i ob ję tym i nadzorem 
w  trakcie sezonu 2018/2019 i podejm ow anie odpow iedn ich  
uchwał o charakterze prewencyjno-dyscyplinarnym ;

♦  rozpatrywanie w niosków  k lubów  w  trakcie sezonu o zdjęcie 
nałożonych nadzorów;

♦  opracowanie i przekazanie do Działu Licencji PZPN sugestii zmian 
w  Podręcznikach Licencyjnych dla k lubów  Ekstraklasy, I ligi
oraz II ligi na sezon rozgrywkowy 2018/2019;
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Sprawozdanie z  działalnościZarzącfyl Sprawozdanie z  działalności Komisji Rewizyjnej
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♦  organizacja szkoleń wraz z Działem Licencji PZPN 
dla klubów Ekstraklasy, I ligi i II ligi
oraz dla beniaminków poszczególnych lig
-  przedstawienie wprowadzonych zmian
do Podręczników Licencyjnych oraz rozwiązywanie 
wątpliwości interpretacyjnych klubów 
w celu ułatwienia złożenia dokumentacji 
licencyjnej;

♦  analiza w n io skó w  licency jnych  -  w  szczególności 
w eryfikacja  k ry te riów  finansow ych  i in frastruktu ra lnych  
zaw artych  w  Podręczniku L icencyjnym  na sezon 
2018/2019 w  ścisłej w spó łp racy  z ekspertam i 
o d p o w ie d z ia ln ym i za poszczegó lne  kryteria;

♦  rozpatrzen ie  w n io s k ó w  k lu b ó w  Ekstraklasy, I ligi, II ligi 
o ra z fu tsa lu  o p rzyznan ie  licencji upraw n ia jące j d o  g ry  
w  poszczegó lnych  klasach rozg ryw ko w ych  w  sezonie 
2018/2019.

♦  b ieżący ko n ta k t z k lubam i w  trakcie  ca łego  roku
-  udz ie lan ie  p o m o c y  w  in te rp re tac ji p rzepisów , 
o m a w ia n ie  w ą tp liw o ś c i k lubów , rozw iązyw an ie  
b ieżących p ro b le m ó w .
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Spraw ozdanie K om isji ds. L icen cji Klubowych

Najważniejsze osiągnięcia Komisji ds. Licencji Klubowych w sezonie
2017/2018:

1. Rozwiązanie problem u zadłużenia Ruchu Chorzów. We współpracy
i w  porozum ieniu z zarządem klubu, Komisja doprowadziła do uregulowania 
wszystkich przeterm inowanych zobowiązań w zględem  w ierzycieli licencyjnych 
pom im o wszczętego postępowania układowego, umożliw iając jednocześnie 
k lubow i rywalizację sportową.

2. Rozwiązanie problem u zaległych przeterm inowanych zobowiązań licencyjnych 
Lechii Gdańsk.

Komisja ds. Licencji Klubowych pod k ierow nictw em  nowego Przewodniczącego
w  sezonie 2017/2018:

♦  podjęła 9 decyzji, nałożyła 3 sankcje finansowe na ogólną kwotę 223 000 
złotych oraz 3 sankcje odjęcia punktów, 1 sankcję ostrzeżenia;

♦  rozpatrzyła 18 w niosków  k lubów  o przyznanie licencji na rozgrywki Ekstraklasy, 
22 wnioski k lubów  o przyznanie licencji na rozgrywki I ligi, 26 wniosków  
k lubów  o przyznanie licencji na rozgrywki II ligi, 35 w niosków  klubów  
Ekstraklasy oraz I ligi futsalu na sezon 2018/2019.

Ponadto wydała następujące decyzje dotyczące licencji:
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za okres od 27 października 2017 do 31 sierpnia 2018

W  PROCESIE LICENCYJNYM 2017/2018 
POD KIEROWNICTWEM NOWEGO 
PRZEWODNICZĄCEGO KRz y s z TOFA ROZENA
p r z e p r o w a d z o n o  4 s e s j e  s z k o le n io w e  
o d po w ied n io  d l a  KLODOW Ek s t r a k l a s y , I I II 
ligi o r a z  d l a  p o t e n c ja l n y c h  d e n ia m in k o w

II LIGI GRAJĄCYCH W  III LIDZE. ODDYłO SIĘ 
27 POSIEDZEŃ KOMISJI DS. LICENCJI 
KŁODOWYCH, W  TYM 13 POSIEDZEŃ 
PLENARNYCH, 5 POSIEDZEŃ ZESPOłO 
DS. KLODOW EKSTRAKLASY, 3 POSIEDZENIA 
ZESPOłO DS. KLODOW I LIGI ORAZ 6 POSIEDZEŃ 
ZESPOłO DS. KLODOW II LIGI.

I

♦  przyznała 18 licencji na rozgrywki I ligi, w  tym :
-  10 z nadzorem finansowym,
-  11 z nadzorem infrastrukturalnym,
-  1 z nadzorem sportowym ,
-  1 z nadzorem prawnym,
-  1 z karą ostrzeżenia oraz 4 z sankcjami finansowym i;

♦  przyznała 23 licencje na rozgrywki II ligi, w  tym:
-  4 z nadzorem finansowym ,
-  11 z nadzorem infrastrukturalnym,
-  1 z nadzorem w  ramach kryterium  personelu i adm inistracji 

oraz 1 z karą finansową i 1 z sankcją ostrzeżenia;

♦  przyznała 33 licencje na rozgrywki futsalu w  sezonie 2018/2019;

♦  odm ów iła  przyznania licencji na rozgrywki I ligi 4 klubom ;

♦  odm ów iła  przyznania licencji na rozgrywki II ligi 3 klubom ;

♦  przyznała 18 licencji na rozgrywki Ekstraklasy, w  tym:
-  7 z nadzorem finansowym,
-  3 z nadzorem infrastrukturalnym,
-  1 z ograniczeniem kosztów oraz
-  1 sankcję regulam inową w  postaci kary finansowej;

♦  odm ów iła  przyznania licencji na rozgrywki futsalu 2 klubom.

Łącznie Komisja ds. Licencji Klubowych rozpatrzyła 101 wniosków  
o przyznanie licencji na rozgrywki PZPN, w  tym  przyznała 
92 licencje, a odm ów iła  przyznania 9 licencji.

po lsk i z w ią z e k  piłk i NOŻNEJ PZPN
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Spraw ozdanie K om isji O dw oław czej ds. L icen cji Klubowych

Skład:

1. Jan Letkiewicz -  Przewodniczący Komisji

oraz Zespołu roboczego Ekstraklasy

2. Krzysztof Ruciński -  W iceprzewodniczący Komisji

oraz Zespołu roboczego Ekstraklasy

3. Andrzej Palczewski -  Członek Komisji

oraz Przewodniczący Zespołu roboczego 

II Ligi

4. Jacek Jakubowski -  Członek

5. Jacek Bigajczyk -  Członek

6. Ziemowit Zakościelny -  Członek

7. Ernest Podgórski -  Członek

8. Edward Szmul -  Członek

9. Dariusz Kluge -  Członek

10. Miłosz Wolański -  Członek

11. Tadeusz Dubisz -  Członek

12. Piotr Rusin -  Członek

13. Paweł Kosmala -  Członek

14. Jan Suchecki -  Członek

15. Kamil Hajduk -  Członek

16. Anatol Obuch -  Członek

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN została powołana na 
czteroletnią kadencję Uchwałą nr III/62 z 9 grudnia 2016 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Jeszcze w  sezonie licencyjnym 2017/2018 Komisja Odwoławcza ds. Licencji 
Klubowych PZPN rozpatrzyła 2 odwołania k lubów  I ligi od decyzji Komisji 
pierwszej instancji nakładającej ujemne punkty w  ramach kryterium  F.09.
W obydw u przypadkach Komisja utrzymała w  m ocy decyzję Komisji ds. Licencji 
Klubowych PZPN.
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W sezonie licencyjnym 2018/2019 odbyły się 2 posiedzenia Komisji
Odwoławczej ds. Licencji Klubowych. Komisja zajmowała się m.in.
następującymi zagadnieniami:

♦  odwołaniami klubów I i II ligi oraz klubówfutsalu od decyzji Komisji 
ds. Licencji Klubowych w procesie licencyjnym 2018/2019;

♦  analizą odwołań klubów  -  każde odw ołanie  było analizowane 
przez członków Komisji oraz ekspertów;

♦  ścisłą współpracą z ekspertami odpowiedzialnymi za poszczególne 
kryteria -  w  celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

W  2018 r. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych
rozpatrzyła w  procesie licencyjnym  zasadniczym:

♦  5 odwołań klubów I ligi od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych;

♦  2 odwołania klubów II ligi od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych;

♦  4 odwołania k lubów  I ligi futsalu od decyzji Komisji ds. Licencji 
Klubowych.

Ponadto wydała następujące decyzje:



Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

I liga -  rozpatrzyła 5 odwołań.

W stosunku do klubu MKS Chojniczanka Chojnice -  zmieniła 
decyzję w  ten sposób, że nałożyła na klub sankcję regulaminową 
w  postaci kary pieniężnej w  wysokości 7500 złotych zamiast 
pierwotnych 30 000 zł oraz uchyliła nadzór finansowy nałożony na klub.
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Spraw ozdanie K om isji O dw oław czej ds. L icen cji Klubowych

W stosunku do klubu Wigry Suwałki SA -  zmieniła decyzję w  ten sposób, 
że przyznała klubowi licencję na rozgrywki I ligi w  sezonie 2018/2019 
oraz nałożyła na klub sankcję regulaminową w  postaci kary pieniężnej 
w  wysokości 5000 złotych za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego.

W stosunku do klubu Drutex Bytovia Bytów -  zm ieniła 
decyzję w  ten sposób, że przyznała k lubow i licencję na rozgrywki
I ligi w  sezonie 2018/2019 z nadzorem finansow ym  w  celu 
m on itorow ania  bieżącej sytuacji finansowej klubu.

W stosunku do klubu Stomil Olsztyn -  zm ieniła decyzję w  ten 
sposób, że przyznała k lubow i licencję na rozgrywki I ligi w  sezonie 
2018/2019 oraz nałożyła na klub sankcję regulam inową w  postaci 
kary pieniężnej w  wysokości 25 000 złotych za naruszenie 
dyscypliny procesu licencyjnego.

W stosunku do klubu Ruch Chorzów SA w restrukturyzacji
-  postanowiła utrzymać w  m ocy decyzję o nieprzyznaniu klubow i 
licencji na rozgrywki I ligi w  sezonie 2018/2019.

II liga -  rozpatrzyła 2 odwołania

W stosunku do klubu Stal Stalowa Wola -  zmieniła decyzję 
Komisji ds. Licencji Klubowych w  ten sposób, że przyznała klubow i
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licencję na rozgrywki II ligi w  sezonie 2018/2019 z nadzorem 
infrastrukturalnym. Nałożyła na klub sankcję regulam inową 
w  postaci kary pieniężnej w  wysokości 3000 złotych w  związku 
z naruszeniem dyscypliny procesu licencyjnego.

W stosunku do klubu GKS Bełchatów SA -  zm ieniła decyzję 
Komisji ds. Licencji Klubowych w  ten sposób, że przyznała 
k lubow i licencję na rozgrywki II ligi w  sezonie 2018/2019 
z nadzorem infrastrukturalnym i finansowym . Nałożyła na klub 
bezwzględną sankcję regulam inową w  postaci pozbawienia 
klubu dwóch punktów  w  sezonie rozgrywkowym  2018/2019. 
Nałożyła również na klub sankcję regulam inową w  postaci 
pozbawienia klubu ośmiu punktów  w  sezonie rozgrywkowym  
2018/2019 w  zawieszeniu do 31 sierpnia 2018 roku. 
Zobowiązała klub do zapłacenia w  całości zobowiązania 
wynikającego z prawom ocnego wyroku FIFA, a objętego przez 
klub ugodą w  term in ie  do 31 sierpnia 2018 pod rygorem 
odwieszenia nałożonej sankcji regulam inowej, o której mowa 
w  punkcie powyżej.

I liga futsalu -  Komisja rozpatrzyła 4 odwołania i utrzymała 
w  m ocy 3 decyzje Komisji ds. Licencji K lubowych PZPN 
i jedną zmieniła w  taki sposób, że przyznała k lubow i licencję 
na rozgrywki I ligi futsalu w  sezonie 2018/2019.
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Spraw ozdanie Izb y  ds. R ozw iązyw ania Sporów  Sportow ych

Skład Prezydium Izby:
1. Rafał Czyżyk -  Przewodniczący
2. Grzegorz Antczak -  W iceprzewodniczący
3. Marcin Konofalski -  W iceprzewodniczący
4. Dariusz Wierzchucki -  W iceprzewodniczący

Arbitrzy reprezentujący 
środowisko piłkarzy:

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

Arbitrzy reprezentujący 
środowisko klubów:

1. Grzegorz Dostatni
2. Paweł Kokot
3. Agata Kowalska
4. Bartłomiej Laburda
5. Mariusz Orliński
6. Marcin Ungier

Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN 
jest organem  jurysdykcyjnym  Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Została powołana do  orzekania w  przedm iocie istnienia, 
ważności lub rozwiązywania kontraktów  piłkarskich 
oraz podejm ow ania innych decyzji w  sprawie zapewnienia 
stabilności kontraktowej zawodników, będących stronam i 
takiej umowy, a także w  sprawach dotyczących 
m echanizm u solidarności.

Izba działa w  składzie 16-osobowym, zatw ierdzonym  przez Zarząd Polskiego 
Związku Piłki Nożnej Uchwałą nr I/2 z 25 stycznia 2017 r. oraz Uchwałą nr III/46 
z 21 marca 2018 r. w  sprawie uzupełnienia składu.

W skład Izby w chodzi Przewodniczący i trzech W iceprzewodniczących, sześciu 
Członków rekom endowanych przez Polski Związek Piłkarzy, sześciu Członków 
rekom endowanych przez Ekstraklasę S.A. oraz Pierwszą Ligę Piłkarską.
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Postępowanie przed Izbą ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych jest 
nieodpłatne. Arbitrzy nie otrzymują -  z wyjątkiem zwrotu kosztów 
podróży -  dodatkowego wynagrodzenia.

I

klubom prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu. 
Uchwała o Minimalnych Wymaganiach zredukowała liczbę spraw 
wpływających do Izby.

W pierwszej instancji posiedzenia Izby odbywają się w  składzie 
3-osobowym, w  których oprócz równej liczby przedstawicieli 
wskazanych przez kluby i zawodników, uczestniczy Przewodniczący, 
pełniący funkcję bezstronnego arbitra. W terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji Izby z uzasadnieniem strona niezadowolona z jej 
rozstrzygnięcia może złożyć odwołanie do 5-osobowego Zespołu 
Orzekającego Izby, który nie orzekał w  pierwszej instancji.

Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych działa na podstawie 
Uchwały nr II/40 z 29 listopada 2016 r. Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w  sprawie przyjęcia Regulaminu działania Izby ds. 
Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN. Decyzje Izby wydawane 
są na podstawie o postanowień Uchwały nr III/54 z 27 marca 2015 r. 
Zarządu PZPN -  Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów 
zawodników w  sektorze zawodowej piłki nożnej.

W okresie sprawozdawczym odbyło się siedem posiedzeń Izby ds. 
Rozwiązywania Sporów Sportowych. Do Izby wpłynęło czternaście 
wniosków -  w  tym  dwa wnioski o ustalenie bezskuteczność 
oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu przez klub. Trzy wnioski 
dotyczyły ustalenia bezskuteczności oświadczenia zawodnika 
o jednostronnym  rozwiązaniu kontraktu z w iny klubu. Był również 
jeden wniosek zawodnika o stwierdzenie nieważności kontraktu, 
a także jeden wniosek o ustalenie treści um owy o profesjonalne 
uprawianie piłki nożnej, dwa wnioski o rozwiązanie kontraktu 
z w iny klubu, cztery wnioski o rozwiązanie kontraktu 
z w iny zawodnika oraz jeden wniosek o nałożenie sankcji 
sportowych oraz ustalenie odszkodowania dla klubu w  związku 
z rozwiązaniem um owy zawodnika z jego winy. W tym  okresie 
wpłynęły też dwa odwołania, które są w  trakcie rozpatrywania 
przez Zespoły Orzekające.

Zgodnie z uchwałą dotyczącą minimalnych wymagań -  zawodnikowi 
przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy 
klubu poprzez oświadczenie złożone klubowi w  formie pisemnej pod 
rygorem nieważności w  kilku przypadkach. Przepisy przyznają również

Strona, która nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia 5-osobowego 
Zespołu Orzekającego Izby, ma jeszcze możliwość skierowania 
sprawy do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w  Lozannie, 
w  Szwajcarii.
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Spraw ozdanie P iłkarskiego Sądu Polubownego

Skład:
1. Piotr Kuliński -  Przewodniczący
2. Jarosław Wyrwas -  W iceprzewodniczący
3. Dariusz Szewirski -  Sekretarz
4. Tomasz Bocheński -  Członek
5. Konrad Buczkowski -  Członek
6. Piotr Glonek -  Członek
7. Witold Góralski -  Członek
8. Anna Grzegółka -  Członek
9. Mariusz Heler -  Członek

10. Jacek Jagielski -  Członek
11. Marek Janicki -  Członek
12. Anna Klementewicz -  Członek
13. Grzegorz Kołtuniak -  Członek
14. Zbigniew Koźmiński -  Członek
15. Tomasz Krakowiński -  Członek
16. Jakub Laskowski -  Członek
17. Jan Łukomski -  Członek
18. Jarosław Mioduski -  Członek

19. Tomasz Młynarczyk -  Członek
20. Andrzej Springer -  Członek
21. Małgorzata Striżko -  Członek
22. Adam Ptasiński -  Członek
23. Adam Świecki -  Członek
24. Andrzej Wach -  Członek
25. Wojciech Wójcik -  Członek
26. Jarosław Zubrzycki -  Członek
27. Sławomir Żółtek -  Członek

P iłkarski Sąd Polubowny PZPN jest organem  powołanym  do rozpoznawania 
sporów majątkowych lub sporów o prawa niemajątkowe, mogących 

być przedm iotem  ugody, które powstały na tle uprawiania piłki nożnej lub jej 
organizacji, upowszechniania oraz rozwoju. Rozstrzyganie tych sporów w  trybie 
postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty oraz Regulaminy 
FIFA, UEFA i PZPN.

Piłkarski Sąd Polubowny działa na podstawie Regulaminu -  zatw ierdzonego 
Uchwałą Zarządu Uchwała nr III/68 z 09 grudnia 2016 r. w  sprawie przyjęcia 
Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Skład Prezydium Piłkarskiego 
Sądu Polubownego: Piotr Kuliński, Jarosław Wyrwas, Dariusz Szewirski, Anna 
Klementewicz, Andrzej Wach.
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W om awianym  okresie odbyło  się 9 posiedzeń Prezydium 
Piłkarskiego Sądu Polubownego, na których omawiano 
bieżące działanie sądu oraz zgodnie z § 22 i 23 Regulaminu 
Piłkarskiego Sądu Polubownego wskazywano arb itrów  do 
orzekania w  sprawach w  zastępstwie stron. Zadania Prezydium 
PSP określone są w  § 17 Regulaminu Piłkarskiego Sądu 
Polubownego.



Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

W okresie od T l października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 roku 
odbyło  się 89 rozpraw przed Piłkarskim Sądem Polubownym  
PZPN. Rozprawy odbywają się przed 3-osobowym  Zespołem 
Orzekającym, a w  przypadku złożenia przez stronę wniosku 
o ponow ne rozpatrzenie sprawy przed 5-osobowym  
(zm ienionym ) Zespołem Orzekającym.

W okresie sprawozdawczym do Piłkarskiego Sądu Polubownego 
w płynę ło  49 pozwów. Wnoszącymi pozw y do Piłkarskiego 
Sądu Polubownego spośród spraw, które w p łynę ły w  okresie 
sprawozdawczym, byli:

♦  w  18 przypadkach zawodnicy dochodzący roszczeń 
finansowych;

♦  w lO  przypadkach z pozwam i wystąpili przeciwko 
klubom  trenerzy;

♦  w  14 przypadkach pozwy wnieśli pośrednicy przeciwko 
zawodnikom  i klubom ;

♦  w  7 przypadkach pozw y w niosły kluby.

W okresie sprawozdawczym prawom ocnie zakończono 19 spraw.
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Spraw ozdanie R zecznika Dyscyplinarnego

Rzecznik Dyscyplinarny: Adam Gilarski

Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej 
Adam Gilarski, działający na podstaw ie postanow ień 

Statutu PZPN, został pow ołany Uchwałą Zarządu PZPN w  dniu 
9 listopada 2016 r. z zadaniem prowadzenia dyscyplinarnych 
postępowań wyjaśniających, dotyczących podejrzenia popełnienia 
przewinień dyscyplinarnych: korupcji, dop ingu, n iedozw olonych 
zakładów bukmacherskich oraz rażących przypadków  rasizmu, 
ksenofobii i chuligaństwa w  rozgrywkach prowadzonych 
przez PZPN, Ekstraklasę S.A. i związki piłki nożnej. Rzecznik 
upraw niony jest również do wyjaśniania spraw związanych 
z naruszaniem norm  etyczno-m oralnych pow odujących 
odpow iedzia lność dyscyplinarną.

Rzecznik Dyscyplinarny w  okresie sprawozdawczym rozpoczął 
44 postępowania wyjaśniające dotyczące wyżej wskazanych 
zagrożeń dla integralności rozgrywek piłkarskich w  Polsce. 
Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Rzecznika 
Dyscyplinarnego w  okresie sprawozdawczym dotyczyły: 
ukarania za przewinienia przekupstwa sportow ego (korupcji) 
popełnione w  latach 2003-2006, z związku z tzw. aferą korupcyjną 
w  polskiej piłce (21 postępowań), ksenofobii i rasizmu (3), 
m anipulowania meczami piłkarskimi i n iedozwolonych zakładów
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bukmacherskich (9), rażącego chuligaństwa (5). Ponadto 
Rzecznik Dyscyplinarny prowadził 6 spraw dotyczących 
naruszania szeroko rozumianej dyscypliny związkowej, 
w  szczególności związanych z naruszeniem norm etyczno- 
moralnych oraz naruszeniem przepisów uchwały o współpracy 
z pośrednikami transakcyjnymi.

Rzecznik Dyscyplinarny brał udział w  posiedzeniach 
W alnego Zgromadzenia PZPN, Zarządu PZPN, Najwyższej 
Komisji Odwoławczej, Komisji Dyscyplinarnej, jak również 
analizował dokum enty i orzeczenia dotyczące jego 
statutow ych kompetencji.

W okresie sprawozdawczym znaczna część prowadzonych 
przez Rzecznika spraw była związana z postępowaniam i 
dyscyplinarnym i o ukaranie za przewinienia przekupstwa 
sportow ego (korupcji) popełn ionym i przez osoby fizyczne: 
sędziów i obserw atorów  piłkarskich, działaczy, trenerów  
i zawodników, w  latach 2003-2006, z związku z tzw. aferą 
korupcyjną w  polskiej piłce, które aktualnie toczą się 
przed Komisją Dyscyplinarną PZPN lub Najwyższą Komisją 
Odwoławczą. W tym  zakresie Rzecznik Dyscyplinarny w  ramach 
swoich obow iązków  pozyskiwał z sądów karnych dodatkowe 
informacje i materiały. Na dzień 31 sierpnia 2018 r. Rzecznik
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Spraw ozdanie R zecznika Dyscyplinarnego

RZECZNIK DYSCYPLINARNY W OKRESIE 
SPRAWOZDAWCZYM ROZPOCZĄŁ 44 POSTĘPOWANIA 
WYJAŚNIAJĄCE DOTYc ZĄc E ZAGROż EŃ Dla

in teg r aln o śc i r o z g r y w e k  p ił k a r s k ic h  w  p o ls c e . 
p o s t ę p o w a n ia  w y j a ś n ia j ą c e  pr o w a d zo n e

PRZEZ RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO W OKRESIE 
Sp r a w o z d a w c z y m  DOTYCZYŁY: UKARANIA ZA 
PRZEWINIENIA PRZEKuPSTWA SPORTOWEGO 
(KORuPCJI) POPEŁNIONE W LATACH 2003-2006,
Z ZWIĄZKU Z TZW. AFERĄ KORUPCYJNĄ W POLSKIEJ 
PIŁCE (21 POSTĘPOWAŃ), KSENOFODII I RASIZMU 
(3), MANIPULOWANIA MECZAMI PIŁKARSKIMI 
I NIEDOZWOLONYCH ZAKŁADÓW DUKMACHERSKICH (9), 
RAŻĄCEGO CHULIGAŃSTWA (5). PONADTO RZECZNIK 
DYSCYPLINARNY PROWADZIŁ 6 SPRAW DOTYCZĄCYCH 
NARUSZANIA SZEROKO ROZUMIANEJ DYSCYPLINY 
ZWIĄZKOWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH 
Z NARUSZENIEM NORM ETYCZNO-MORALNYCH ORAZ 
NARUSZENIEM PRZEPISÓW UCHWAŁY O WSPÓŁPRACY 
Z POŚREDNIKAMI TRANSAKCYJNYMI.

Dyscyplinarny PZPN stwierdził, iż w obec 40 osób fizycznych -  spośród 612 
objętych przedm iotow ym i postępowaniam i dyscyplinarnym i -  nadal nie 
zakończono postępowań dyscyplinarnych. Postępowanie takie toczą się nadal 
wobec: 10 sędziów piłkarskich, 5 obserwatorów, 13 działaczy, 5 trenerów  
i 7 piłkarzy.

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

Z ramienia FIFA w  maju 2018 roku Rzecznik Dyscyplinarny przeprowadził 
prezentację dla reprezentacji Polski przed m istrzostwami świata w  Rosji, 
uwzględniającą wskazówki FIFA w  zakresie przeciwdziałania ewentualnym  próbom  
manipulowania meczami piłkarskimi.

Szkoleniami prewencyjnymi dotyczącymi zjawiska match-fixingu zostały objęte 
reprezentacje narodowe we wszystkich kategoriach wiekowych, zarówno mężczyzn, 
jak i kobiet, jak również reprezentacje futsalu i piłki plażowej. Przeprowadzone zostały 
prezentacje dla młodzieżowych reprezentacji polskich i zagranicznych biorących 
udział w  turniejach UEFA na terenie Polski.

Pełniąc funkcję In tegrity Officer, Rzecznik Dyscyplinarny 
w  okresie sprawozdawczym:
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♦  analizował informacje od UEFA, organów  ścigania, 
W ojewódzkich ZPN, a także od firm  bukmacherskich dotyczące 
podejrzanych lub nietypowych zakładów bukmacherskich;

♦  kierował wnioski do Komisji Dyscyplinarnej w  związku 
z n iedozw olonym i zakładami bukmacherskim i;
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♦  przeprowadził w  lutym  2018 roku centralne szkolenie dla 
koordynatorów  z k lubów  piłkarskich Ekstraklasy, I i II ligi oraz 
W ojewódzkich Związków Piłki Nożnej w  zakresie zapobiegania 
m anipulowania meczami piłkarskimi.

Rzecznik Dyscyplinarny brał również udział w  krajowych 
i zagranicznych konferencjach związanych z zapobieganiem  
m anipulowania zawodam i sportow ym i organizowanym i przez 
instytucje Unii Europejskiej oraz M inisterstwo Sportu i Turystyki.

W  okresie sprawozdaw czym  Rzecznik Dyscyplinarny brał udział 
w  spotkaniach g rupy roboczej, która pracowała w  ramach tzw. 
Platform y Krajowej do  zwalczania m an ipu low an ia  zaw odam i 
sportow ym i, działającej na podstaw ie  Konwencji Rady Europy 
z września 2014 roku, w  ramach której w spó łdzia łać mają 
organy państw ow e (m.in. m in isterstw a sportu, finansów, 
spraw iedliwości, Policja, CBA), organizacje sportow e 
(m.in. PKOI, PZPN) oraz firm y bukm acherskie. Do zadań 
Platform y Krajowej w chodz i w  szczególności przyjm ow anie, 
centra lizowanie, analizowanie in form acji o n ie typow ych  
i podejrzanych zakładach bukm acherskich dotyczących 
krajow ych zaw odów  sportow ych  oraz -  w  stosownych 
przypadkach -  w ydaw an ie  ostrzeżeń i w drażanie 
o dp ow ied n ich  procedur.
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Sprawozdanie Rzecznika E tyki oraz Kom isji E tyki i  FairP lay

Rzecznik Etyki PZPN: Profesor Wojciech Przybylski

Skład:
1. Romuald Jankowiak -  Przewodniczący
2. Jerzy Kostorz -  W iceprzewodniczący
3. Wiesław Koronowicz -  Sekretarz
4. Jarosław Kaczmarek -  Członek
5. Janusz Okulski -  Członek
6. Grzegorz Pietrzak -  Członek

P race Komisji Etyki i Fair Play opierają się na ścisłej współpracy 
z Rzecznikiem Etyki PZPN prof. dr hab. W ojciechem Przybylskim 

oraz Dyrektorem Departam entu Prawnego PZPN -  prof. dr hab. 
Andrzejem Wachem.

Z uwagi na powołanie Artura Jankowskiego w  skład Komisji 
Rewizyjnej PZPN ustąpił on z funkcji w iceprzewodniczącego Komisji 
Etyki i Fair Play. Na funkcję w iceprzewodniczącego powołano 
Jerzego Kostorza, a sekretarzem został Wiesław Koronowicz.

Całość działań Komisji, oprócz bieżącego analizowania 
występujących zjawisk nieetycznych i nieidących zgodnie 
z duchem  fair play, podporządkowana była opracowaniu Kodeksu 
Etycznego PZPN.
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W dniach 11-12 grudnia 2017 r. Komisja odbyła 
wyjazdowe posiedzenie w  Opolu, biorąc udział 
w „Konferencji Fair Play w  Sporcie, Edukacji i Życiu", 
organizowanej przez Politechnikę Opolską. 
W spółorganizatorem konferencji był Członek 
Komisji -  prof. dr hab. Jerzy Kostorz, a jednym  
z pre legentów  był prof. dr hab. Wojciech Przybylski, 
Rzecznik Etyki PZPN.

Na posiedzeniu w  dniu 11 grudnia om ów iono  również 
zagadnienia„Ram Etyki". W posiedzeniu Komisji 
udział wzięli zaproszeni goście w  osobach Dziekana 
Wydziału Wychowania Fizycznego Politechniki 
Opolskiej Zbigniewa Borysiuka, Rzecznika Etyki PZPN 
Wojciecha Przybylskiego oraz Prezesa Opolskiego ZPN 
Tomasza Garbowskiego.

Prace związane z opracowaniem  now ego Kodeksu 
Etyki u legły w  ostatnim  okresie korektom z uwagi 
na konieczność ujęcia wytycznych M inisterstwa Sportu 
i Turystyki dla Polskich Zw iązków Sportowych, 
otrzym anych 15 maja 2018, oraz wskazówek FIFA. 
Działania Komisji będą skierowane na zakończenie 
tych prac do po łow y 2019 roku.
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Spraw ozdanie 'Rzecznika. O chrony Praw a Zw iązkow ego

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego: Marcin Ilków

Marcin Ilków został powołany na Rzecznika Ochrony Prawa
Związkowego PZPN uchwałą nr I/4 Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej z 9 listopada 2016 r. Regulamin działania Rzecznika 
Ochrony Prawa Związkowego został przyjęty uchwałą nr II/37 Zarządu 
PZPN z 29 listopada 2016. Obowiązek przedstawienia Zarządowi 
PZPN informacji dotyczącej działalności Rzecznika Ochrony Prawa 
Związkowego wynika z § 3 pkt 9 opisanej wyżej uchwały.

W trakcie okresu sprawozdawczego Rzecznik dokonyw ał bieżącej 
analizy orzeczeń Najwyższej Komisji Odwoławczej, Komisji 
Dyscyplinarnej PZPN oraz Komisji Ligi jako organu dyscyplinarnego 
ligi zawodowej (Ekstraklasa S.A.), orzeczeń W ojewódzkich ZPN, 
a także w  szczególnie uzasadnionych przypadkach orzeczeń Izby 
ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych.

Wznowienie postępowania

W omawianym okresie Rzecznik rozpoznawał jeden wniosek o złożenie 
skargi o wznowienie postępowania. Został on złożony przez zawodnika 
ukaranego dyscyplinarnie za korupcję. W powyższym przypadku nie 
stwierdzono istnienia przesłanek opisanych w  art. 166 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN, aby złożyć wniosek o wznowienie postępowania.
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Środki odwoławcze wniesione do NKO

W om awianym  okresie Rzecznik złożył sześć odwołań od 
orzeczeń Komisji Ligi do Najwyższej Komisji Odwoławczej 
PZPN. W całości zostały uwzględnione cztery z nicń, trzy 
dotyczyły niewłaściwego zastosowania przepisów Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN, a jedno  było odw ołaniem  na niekorzyść 
zawodnika -  w  konsekwencji zaostrzono karę za jego 
przewinienie podczas zawodów  (za uderzenie sędziego).

Jedno z odwołań zostało uwzględnione częściowo (uchylono 
karę walkoweru, a w  zakresie odwołania na niekorzyść klubu za 
naruszenie porządku przez kibiców, zaostrzono wyłącznie karę 
finansową, oddalając odw ołanie  w  zakresie poszerzenia kary 
zakazu wyjazdu zorganizowanych grup  kibiców).

Jedno odw ołanie  nie zostało uwzględnione (odwołanie na 
niekorzyść klubu za naruszenie porządku przez kibiców).

W omawianym okresie Rzecznik włączył się do sześciu postępowań 
toczących się przed Najwyższą Komisją Odwoławczą PZPN -  trzech 
kasacyjnych od orzeczeń Wojewódzkich ZPN (w dwóch uwzględniono 
stanowisko Rzecznika, w  jednym nie zostało ono zaakceptowane) oraz 
dwóch odwoławczych: od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN
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Spraw ozdanie 'Rzecznika. O chrony Praw a Zw iązkow ego

(uwzględniono stanowisko Rzecznika) oraz od orzeczenia Zespołu ds. 
Ustalania Ekwiwalentu (uwzględniono stanowisko Rzecznika).

Środek odwoławczy wniesiony do IRSS

Rzecznik zaskarżył również orzeczenie Izby ds. Rozwiązywania Sporów 
Sportowych PZPN. Sprawa dotyczyła stwierdzenia nieważności 
kontraktu z uwagi na niewłaściwą reprezentację klubu przy jego 
zawieraniu. Dotychczas odbyło się jedno posiedzenie 5-osobowego 
składu Izby. Drugi term in nie został jeszcze wyznaczony, gdyż obecnie 
postępowanie jest zawieszone.

W dwóch ze spraw (jedna na wniosek pełnomocnika zawodnika, a druga 
z urzędu) Rzecznik zwrócił się o doręczenie odpisu orzeczenia Izby celem 
ewentualnego przygotowania i złożenia odwołania do organu drugiej 
instancji. Po analizie powyższych orzeczeń stwierdzono brak podstaw do ich 
zaskarżenia.

Wszczęcie innych postępowań wewnątrzzwiązkowych

W jednym z postępowań wszczętych na wniosek Rzecznika wymierzono 
zawodnikowi karę dyskwalifikacji czasowej. W związku z zakończeniem 
kontraktu i opuszczeniem przez tego zawodnika granic Rzeczypospolitej 
Polskiej, Rzecznik na podstawie treści art. 136 ust. 1 Regulaminu
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Dyscyplinarnego FIFA złożył do Komisji Dyscyplinarnej FIFA wniosek 
o rozszerzenie kary na cały świat. Na dzień sporządzenia sprawozdania 
wniosek nie został jeszcze rozpoznany.

W omawianym okresie, na podstawie treści art. 10 Uchwały 
Zarządu PZPN nr III/42 z 27 marca 2015 r., w  sprawie współpracy 
z pośrednikami transakcyjnymi Komisja Dyscyplinarna PZPN 
skierowała do Rzecznika informacje dotyczące trzech pośredników 
transakcyjnych. Na bazie zgromadzonych dokumentów w  jednej 
ze spraw Rzecznik stwierdził brak podstaw do złożenia wniosku 
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w drugiej takowy 
wniosek został złożony, a trzecia z powyższych spraw jest obecnie 
analizowana przez Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN.

Wnioski kierowane do Rzecznika

W 13 sprawach zwrócono się do Rzecznika z prośbą o zajęcie 
stanowiska, pomoc w  rozwiązaniu problemu, ewentualnie 
o sporządzenie opinii odnośnie do wyjaśnienia interpretacji i znaczenia 
przepisów związkowych. W większości z tych spraw Rzecznik udzielił 
odpowiedzi, ewentualnie wskazał organ właściwy. W czterech sprawach 
zajął stanowisko i przedstawiłje z uzasadnieniem wnioskodawcom.
W jednej ze spraw (na wniosek klubu) Rzecznik zwrócił się o doręczenie 
odpisu orzeczenia Zespołu ds. Ustalania Ekwiwalentu celem
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ewentualnego przygotowania i złożenia odwołania do NKO. Po jego 
analizie stwierdzono brak podstaw do zaskarżenia.

W części ze spraw Rzecznik nie zajął żadnego stanowiska z uwagi 
na przedwczesność złożonego wniosku, podjęcia z urzędu decyzji 
przez właściwy organ związkowy, ewentualnie skierowanie sprawy 
nie tylko do Rzecznika, ale również do właściwego organu.

Inne

W dniu 8 marca 2018 r., celem ujednolicenia orzecznictwa 
dyscyplinarnego Rzecznik zorganizował spotkanie przewodniczących 
Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Ligi, Najwyższej Komisji Odwoławczej 
oraz Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN.

RZECZNIK ZASKARŻYŁ RÓWNIEŻ ORZECZENIE 
IZBY DS. ROZW IĄZYW ANIA SPORÓW 
SPORTOWYCH PZPN. SPRAW A DOTYCZYŁA 
STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI K0NTRAKT0 
Z OWAGI NA NIEWŁAŚCIWĄ REPREZENTACJĘ 
KŁ0B0 PRZY JEGO ZAWIERANIO.

POLSKI ZWIĄZEK PIEKI NOŻNEJ PZPN



Sprawozdanie z  dzia ła lności Zarządu /  Sprawozdanie z  dzia ła lności K om isji R ew izyjnej
za okres od27 października2017 do 31 sierpnia 2018 LaczyNasPilka.pl

Skład:

1. Stefan Majewski -  Przewodniczący

2. Sławomir Kopczewski -  W iceprzewodniczący

3. Marcin Dorna -  W iceprzewodniczący

4. Bogdan Basałaj -  Sekretarz

5. Jacek Jaroszewski -  Przewodniczący Zespołu Medycznego

6. Dariusz Pasieka -  Przewodniczący Zespołu

ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów

7. Zbigniew Bartnik -  Przewodniczący Komisji

ds. Piłkarstwa Kobiecego

8. Adam Kaźmierczak -  Przewodniczący Komisji

ds. Futsalu i Piłki Plażowej

9. Andrzej Juskowiak -  Członek

10. Krzysztof Paluszek -  Członek

11. Wojciech Kowalewski -  Członek

12. Leszek Cicirko -  Członek

13. Robert Śliwowski -  Członek

14. Remigiusz Rzepka -  Członek

15. Dariusz Gęsior -  Członek

16. Jacek Zieliński -  Członek

17. Marek Konieczny -  Członek

W okresie sprawozdawczym Komisja Techniczna odbyła trzy posiedzenia. 
Do kom petencji Komisji Technicznej należą:

♦  Projektowanie strategii rozwoju piłki nożnej w  Polsce;

♦  Analiza trendów  rozwoju piłki nożnej w  Polsce i na świecie poprzez ocenę gry 
zespołów ligowych i reprezentacyjnych;
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♦  Nadzór nad pracami Zespołów: ds. Medycznych, ds. Reprezentacji 
Narodowych orazds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów;

♦  Popularyzacja podręczników, fachowych m agazynów 
piłkarskich i innych m ateria łów  szkoleniowych
z wykorzystaniem  strony internetowej PZPN;

♦  Cykliczne uaktualnianie unifikacji procesu szkolenia w  piłce nożnej;

♦  Monitorowanie, analiza oraz sporządzanie wniosków obserwacyjnych 
z mistrzostw świata i mistrzostw Europy w piłce nożnej;

♦  Współpraca z Departamentem Grassroots w  zakresie szkolenia, 
ze wszystkimi Komisjami PZPN, Stowarzyszeniem Trenerów Piłki 
Nożnej, Spółką Ekstraklasa i Pierwszą Ligą Piłkarską;

♦  Współpraca z redakcją czasopisma „Trener";

♦  Analizowanie systemów gry i m etod pracy wszystkich 
reprezentacji Polski w  piłce nożnej;

♦  Opracowywanie i przedstawianie kierunków zmian
w  szkoleniu piłkarskim sprzyjającym podniesieniu poziom u 
piłki nożnej w  Polsce;
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♦  Udział w  procesie doszkalania, doboru  i oceny poziom u pracy 
trenerów  pracujących z reprezentacjami narodowym i;

♦  Współpraca z treneram i koordynatoram i w  W ojewódzkich 
Związkach Piłki Nożnej i ośrodkach szkolenia piłkarzy;

♦  Współpraca z Komisją Piłkarstwa Amatorskiego i M łodzieżowego 
w  zakresie opracowywania kierunków rozwoju i koordynacji 
systemu szkolenia dzieci i młodzieży w  Polsce.
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Główne działania Komisji
Technicznej dotyczyły:

♦zatw ierdzenia nowego 
program u szkoleniowo- 
-selekcyjnego: Mobilna 
Akademia M łodych Orłów 
(MAMO);

♦zm odern izow ania  
i akceptacji program ów 
kształcenia trenerów  
na poszczególne kursy 
UEFA i PZPN;

♦w spó łudz ia łu  
w  przygotowaniu 
m erytorycznym  
Ogólnopolskiej
Konferencji Trenerów 2018, posiadających ważną licencję UEFA A 
i UEFA PRO w  rekordowej liczbie 1300 uczestników;

♦zatw ierdzenia program u szkolenia do Szkół Ponadpodstawowych 
o profilu piłki nożnej, które zostało przesłane do MSiT;
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Sprąwoztfąniez tfziąłąlnościZąrzĄifal Spwwoztfanie z  dziuM/nościKomisji Rewizynej
za okres oi(2?'pAŹcfziernikA 201?do 31' sierpniA2018

♦zdiagnozow ania  p rob lem ów  piłki kobiecej -  powołanie grupy 
roboczej oraz przygotowanie raportu do 30 października 
2018 roku;

♦udz ia łu  w  przygotow yw aniu , akceptacji m erytorycznej oraz 
rekomendacji do Zarządu dotyczącej Reorganizacji Rozgrywek 
M łodzieżowych PZPN w  kategoriach U-15, IM  7 i U -18;

♦opracow ania  Dziennika Trenera;

♦  nadzoru nad przygotowaniem  nowej zakładki Trener dostępnej 
na www.laczynaspilka.pl;

♦zatw ierdzenia procedury przyznawania rekomendacji 
konferencji trenerskich organizowanych w  Polsce;

♦zatw ierdzenia program u kursu Grassroots C, Goalkeeper B oraz 
Futsal C;

♦  przygotowania zmian ws. obniżenia w ieku kadr w ojewódzkich 
z U-15 na U-14 i U-14 na U-13;

♦zatw ierdzen ia  zmian w  rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, 
zmiana kategorii w iekowej z U-19 na U -18.
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Sprawozdanie Zespołu ds. Kształcenia i  Licencjonowania Trenerów

Skład:
1. Dariusz Pasieka -  Przewodniczący
2. Paweł Janas -  W iceprzewodniczący
3. Jarosław Bryś -  Sekretarz
4. Paweł Podgórski -  Członek
5. Marcin Sasal -  Członek
6. Roman Firlus -  Członek
7. Maciej Huzarski -  Członek
8. Paweł Grycmann -  Członek
9. Paweł Wójcik -  Członek

10. Andrzej Dawidziuk -  Członek PZPN
11. Piotr Grzelak -  Członek PZPN

W okresie sprawozdawczym Zespół Kształcenia
i Licencjonowania Trenerów odbył trzy posiedzenia.

Do zakresu zadań Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania 
Trenerów należy w  szczególności:

1. Programowanie procesu kształcenia oraz dokształcania 
edukatorów  i trenerów.

2. W ramach upoważnienia udzielonego stosowną uchwałą przez Zarząd 
PZPN, realizowanie systemu licencjonowania trenerów na terenie kraju.

3. Nadzór program ow y nad kursami Szkoły Trenerów PZPN.

4. Nadzór program ow y nad kursami organizowanym  w  W ojewódzkich ZPN.

5. Delegowanie trenerów do udziału w  konferencjach i kongresach UEFA oraz FIFA, 
a także innych federacji sportowych.
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6. Organizowanie konferencji doszkalających dla trenerów  
stosownie do w ym o gó w  Konwencji Trenerskiej UEFA.

7. Opracowywanie systemu dokumentacji szkoleniowej seniorów 
i grup młodzieżowych.



Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

8. Nadzór nad działalnością klubów w  zakresie zgodności zatrudniania 
trenerów z zasadami określonymi KonwencjąTrenerską UEFA 
i regulaminami licencyjnymi PZPN.

Główne działania Zespołu w zakresie Szkoły Trenerów 
w tym okresie skierowane były na następujące zadania:

♦  rozpoczęcie kolejnego kursu UEFA PRO 2018/19-25 uczestników;

♦  zakończenie UEFA PRO 2016/18 -  24 absolwentów ;

♦  zakończenie dwóch kursów specjalistycznych UEFA Elitę Youth A
-  44 absolwentów ;

♦  rozpoczęcie kolejnego kursu specjalistycznego UEFA Elitę Youth A
-  24 uczestników;

♦  zakończenie jednego kursu 
dla trenerów edukatorów
-  36 absolwentów;

♦  zakończenie pierwszego 
w  historii kursu Goalkeeper B
-  20 absolwentów.
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Sprawozdanie Zespołu ds. Kształcenia i  Licencjonowania Trenerów

Pozostałe główne działania:

♦  w  okresie od 27 października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Zespół ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN przyznał lub 
przedłużył ważność licencji trenerskich UEFA A i UEFA PRO dla 555 trenerów;

♦  kursy organizowane przez Wojewódzkie ZPN odbywały się na 
poziom ie kategorii Grassroots D, Grassroots C, UEFA C, UEFA B, UEFA 
B Wyrównawczy, UEFA Futsal B, UEFA A, UEFA BiA Zintegrowany. 
Zespół ZKiLT nadzorował i m onitorow ał organizację tych kursów.
W okresie sprawozdawczym zostało zatwierdzonych 136 kursów
w  WZPN, czego Grassroots D było 6 kursów, Grassroots C -  66 
kursów, UEFA B/UEFA B W yrównawczych -  40 kursów, Futsal C 
-  1 kurs oraz UEFA A/UEFA BiA Z integrowany -  23 kursy;

♦  koordynowanie innych działań związanych z kształceniem 
i dokształcaniem kadry trenerskiej.

Do najważniejszych innych działań Zespołu związanych z kształceniem 
i dokształcaniem kadry trenerskiej w  strukturach PZPN należały:

♦  organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej PZPN dla trenerów 
UEFA A i UEFA PRO (22-23 lipca 2018) w  Łodzi, w  której uczestniczyło 
ponad 1300 trenerów;
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Sprawozdanie z  dzia ła lnościZarządu! Sprawozdanie z  dzia ła lnościK om isji R ew izyjnej
za okres od27października 2017do 31 sierpnia2018

♦  bieżące sprawy organizacyjno-m erytoryczne dotyczące 
kształcenia i licencjonowania trenerów  w  PZPN;

♦  zmiana kryteriów  egzaminacyjnych na kursy trenerskie;

♦  organizacja konferencji dla Trenerów Edukatorów w  WZPN;

♦  przygotowanie programu oraz prezentacji na kurs Grassroots C;

♦  przygotowanie program u kurs Goalkeeper B;

♦  wdrożenie nowej procedury rekomendacji konferencji 
trenerskich organizowanych przez podm io ty  spoza 
struktur PZPN;

♦  przygotowanie analizy ankiety z O gólnopolskiej Konferencji 
Trenerów PZPN 2017;

♦  wdrożenie inform atycznego systemu hospitacji kursów 
organizowanych przez W ojewódzkie ZPN;

♦  prowadzenie polityki informacyjnej na kursach
i kursokonferencjach w  W ojewódzkich Okręgowych Związkach 
Piłki Nożnej dotyczącej systemu licencjonowania trenerów.
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Sprawozdanie Zespołu ds. Reprezentacji Narodowych

Skład:
1. Dyrektor Sportowy (Stefan Majewski) -  Przewodniczący
2. Zastępca Dyrektora Sportowego (Bogdan Basałaj) -  W iceprzewodniczący
3. Trener Reprezentacji Polski U-16 (Marcin Dorna) -  Sekretarz
4. Trener Reprezentacji Polski U-21 (Czesław Michniewicz) -  Członek
5. Trener Reprezentacji Polski U-20 (Dariusz Gęsior/Jacek Magiera) -  Członek
6. Trener Reprezentacji Polski U-19 (Dariusz Dźwigała/Dariusz Gęsior) -  Członek
7. Trener Reprezentacji Polski U-17 (Bartłomiej Zalewski/Przemysław Małecki) -  Członek
8. Trener Reprezentacji Polski A kobiet (Miłosz Stępiński) -  Członek
9. Trener Reprezentacji Polski U-19 kobiet (Marcin Kasprowicz) -  Członek

10. Trener Reprezentacji Polski U-17 kobiet (Nina Patalon) -  Członek
11. Trener Reprezentacji Polski Futsalu A (Błażej Korczyński) -  Członek

Z espół ds. Reprezentacji Narodowych jest organem należącym 
statutowo do Komisji Technicznej, a jego głównym  zadaniem jest:

♦  analiza systemów gry i m etod pracy wszystkich reprezentacji 
Polski w  piłce nożnej;

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

♦  opracowywanie systemu dokum entacji szkoleniowej 
zespołów reprezentacyjnych.
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Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

W okresie od T l października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. 
Zespół Reprezentacji Narodowych odbył trzy posiedzenia. Prace 
Zespołu dotyczyły:

W aspekcie szkoleniowym:

♦  standaryzacji analitycznej oceny pracy poszczególnych 
reprezentacji;

♦  cyklicznej analizy ostatnich meczów reprezentacji młodzieżowych;
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Spraw ozdanie z  d z ia ła ln o śc i Zarządu /  Spraw ozdanie z  d z ia ła ln o ści K o m isji R ew izyjnej
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Sprawozdanie Zespołu ds. Reprezentacji Narodowych

♦  m odyfikowania Inform atycznego Systemu Obserwacji i Skautingu (ISOS) oraz 
aktywnego udziału wszystkich trenerów  w  tym  programie. Każda obserwacja 
musi być wpisana do systemu ISOS;

♦  analizy pracy i w spółpracy g łów nych skautów makroregionalnych 
w  procesie selekcji;

♦  systemowego udziału trenerów reprezentacji Polski w  projektach szkoleniowych 
PZPN -  AMO i LAMO, MAMO, Szkoły Trenerów oraz innych projektów Grassroots;

♦  analizy w ystępów  reprezentacji m łodzieżowych w  elim inacjach m istrzostw 
Europy;

♦  analizy przyczyn obniżenia um iejętności przez zawodników  w  wieku 
17-19 lat.

♦  analizy gry obronnej wszystkich reprezentacji m łodzieżowych 
oraz przestrzegania wytycznych w  celu podnoszenia jakości gry;

♦  przygotowania specjalnych jednostek treningowych dedykowanych 
poprawie gry obronnej wszystkich reprezentacji w  aspekcie 
indywidualnym, formacji i zespołu. Jednostki tren ingowe będą 
stosowane podczas każdej akcji szkoleniowej reprezentacji jako stały 
element przygotowania taktycznego zespołu;

W aspekcie organizacyjnym:

♦  przestrzegania zasad planowania akcji szkoleniowych przy udziale 
adm in istratorów  (uwzględniając oficjalne te rm iny FIFA i uchwały 
Zarządu PZPN);

♦  doskonalenia standaryzacji procesów organizacyjnych w  pracy 
zespołów reprezentacyjnych;

0 50
PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ



LaczijNa$Pilkfi.pl
y 3



♦  aktualizacji stanu standardowego wyposażenia 
fizjoterapeutycznego, pom ocniczych środków tren ingow ych 
oraz środków medycznych, które są niezbędne w  procesie 
organizacyjno-szkoleniowym  reprezentacji (nadążanie za 
standardami innych krajów europejskich);

♦  konsekwentnego egzekwowania przestrzegania zasad 
organizacji zgrupowań przed meczowych;

♦  konsekwentnego egzekwowania przestrzegania kryteriów  
doboru sztabu szkoleniowego;

♦  szkolenia m edia lnego trenerów  reprezentacji.
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Sprawozdanie Zespołu Medycznego

Skład:
1. Jacek Jaroszewski -  Przewodniczący
2. Maciej Tabiszewski -  W iceprzewodniczący
3. Andrzej Pokrywka -  Sekretarz
4. Grzegorz Biegański -  Członek
5. Rafał Hejna -  Członek
6. Krzysztof Pawlaczyk -  Członek
7. Stanisław Piłkowski -  Członek
8. Karol Seliga -  Członek
9. Wojciech Zep -  Członek

G łów nym i założeniami pracy Zespołu Medycznego Polskiego 
Związku Piłki Nożnej jest prowadzenie działalności 

dydaktycznej w  zakresie m edycyny oraz praktyczne wdrażanie 
w iedzy medycznej i nowych rozwiązań do praktyki lekarzy 
i fiz jo terapeutów  pracujących z zawodnikam i.

W okresie sprawozdawczym Zespół Medyczny Polskiego Związku 
Piłki Nożnej odbył trzy posiedzenia i skupił się m.in. na:

♦  przyznawaniu i przedłużaniu licencji lekarskich PZPN;

♦  koordynowaniu prac lekarzy pracujących w  klubach, w  szczególności 
Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych;

♦  m onitorow aniu  oraz dostosowywaniu wytycznych dietetycznych
i suplem entacyjnych kierowanych do poszczególnych grup reprezentacyjnych;

♦  organizowaniu szkoleń dla lekarzy licencjonowanych PZPN;

♦  kontro lowaniu procesu zgłaszania urazów przez lekarzy klubowych oraz 
delegowaniu lekarzy i fiz jo terapeutów  do uczestnictwa w  licznych szkoleniach 
i seminariach.
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W dniach 19-20.12.2017 r. Zespół Medyczny zorganizował 
Konferencję M edyczno-Sportową PZPN połączoną ze szkoleniem 
antydop ingow ym . Podczas konferencji lekarze i fizjoterapeuci 
mieli możliwość udziału w  wykładach i warsztatach 
prowadzonych przez licznych specjalistów w  dziedzinie 
m edycyny sportowej. Zespół Medyczny, dostrzegając korzyści, 
jakie płyną z ustawicznej edukacji lekarzy na m iędzynarodowych 
kursach i konferencjach medycznych, wspierał ich udział 
w  takich wydarzeniach, rekomendując wyjazdy.

Inną z kwestii, w okół której skupiały się działania Zespołu 
Medycznego w  okresie 27.10.2017-31.08.2018, było szerzenie 
zagadnień anty-dopingu zarówno w  środowisku lekarskim, 
jak i pośród samych zawodników. Zespół Medyczny w  wyżej 
wym ienionym  okresie zorganizował obowiązkowe szkolenia anty
dopingowe dla licencjonowanych lekarzy PZPN, udział w  których 
był podstawą do przyznania/przedłużenia licencji lekarskiej.

Podążając za myślą zapewnienia jak najbardziej kompleksowej 
i profesjonalnej opieki medycznej zawodnikom  reprezentacji 
narodowych, zaktualizowano Procedurę Medyczno- 
-Suplementacyjną i Procedurę Żyw ieniową z 2013 roku, opierając 
się na najnowszych badaniach i zdobytym  doświadczeniu przy 
okazji wcześniejszej pracy z reprezentacjami.



Sprawozdanie z c/ziała/ności Zarząc/ul Sprawozdanie z działalności Komisji Pewizyjnej
za okres od2?października 2017do 31sierpni# 2018

Począwszy od 1 czerwca 2016 r. proces przyznawania licencji 
lekarskich PZPN odbywa się przez system internetowy PZPN 24. 
W okresie 27.10.2017-31.08.2018 odbyły się dw ie komisje 
do spraw przyznawania i przedłużania licencji lekarskich PZPN, 
w  wyniku których przyznano/przedłużono łącznie 45 licencji 
lekarskich PZPN.
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Sprawozdanie Kom isji ds. R ozgryw ekiPłkarstw a Profesjonalnego

Skład:
1. Marcin Stefański -  Przewodniczący
2. Łukasz Wachowski -  W iceprzewodniczący
3. Piotr Bielecki -  Sekretarz
4. Tomasz Bałdys -  Członek
5. Daniel Gołda -  Członek
6. Marek Jankowski -  Członek
7. Bartłomiej Jaskot -  Członek
8. Sławomir Pietrzyk -  Członek
9. Zbigniew Prejs -  Członek
10. Zdzisław Sarnicki -  Członek
11. Jacek Siebert -  Członek
12. Wiesław Sopyła -  Członek

Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego jest
organem  doradczym  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

powołanym  do realizacji zadań w  zakresie:

♦  prowadzenia rozgrywek I i II ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Pucharu 
Polski, piłki nożnej kobiet szczebla centralnego oraz futsalu 
szczebla centralnego;

♦  sprawowania nadzoru nad rozgrywkam i prowadzonym i przez 
W ojewódzkie Związki Piłki Nożnej;

♦  udziału, wspólnie z innym i komórkam i organizacyjnym i PZPN, w  opracowaniu 
systemów rozgrywek piłkarskich wszystkich szczebli, przepisów dotyczących 
organizacji rozgrywek, statusu piłkarza oraz zm iany barw klubowych.

Komisja pracuje wg regulaminu przyjętego przez Zarząd PZPN 29 listopada 2016 r. 
W okresie sprawozdawczym Komisja podjęła 12 decyzji, w  tym:
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1. Rozpatrzenie odwołania od decyzji podjętych w  pierwszej 
instancji przez organy Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej -  2.

2. Weryfikacja zaw odów  jako walkower -  5.

3. Rozpatrzenie protestów  w  sprawie m eczów -  1.

4. Weryfikacja m eczów zgodnie z w ynik iem  z boiska lub 
wyznaczenie nowego term inu zawodów  -  4.



Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

Tylko w  jednym  przypadku klub nie zgodził się z decyzją 
Komisji i złożył odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej, 
która podzieliła stanowisko KRiPP i podtrzym ała podjętą 
wcześniej decyzję.

Wszystkie decyzje zostały pod ję te  w  tryb ie  ob iegow ym , tj. 
rozpatrzenie spraw i przeprowadzenie g łosowań nastąpiło 
z wykorzystaniem  poczty elektronicznej. Poprzez odstąpienie 
od organizacji tradycyjnych posiedzeń proces decyzyjny został 
skrócony do n iezbędnego m in im um . W praktyce oznacza to, że 
zdecydowana większość decyzji była podejm ow ana w  te rm in ie  
ok. 7 dni od w płyn ięcia  wniosku danego klubu bądź -  
w  przypadku w eryfikacji zaw odów  -  od dnia rozegrania meczu.

Komisja postanowiła, że w  najbliższym czasie jej działalność skupi 
się na uregulowaniu kwestii funkcjonalności systemu Extranet, 
statusu zawodnika amatora, um ów stypendialnych zawodników, jak 
również opracowaniu narzędzia umożliwiającego szybkie wyliczenie 
wynagrodzenia dla klubów z tytułu mechanizmu solidarności FIFA.

Dodatkowo Komisja współpracowała z Departam entem  
Rozgrywek Krajowych PZPN w  zakresie bieżących spraw 
dotyczących rozgrywek I i II ligi, Pucharu Polski, Ekstraligi i I ligi 
kobiet, Pucharu Polski kobiet oraz I ligi futsalu.
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Sprawozdanie Kom isji ds. R ozgryw ekiPłkarstw a Profesjonalnego

W ramach Komisji funkcjonują dwa Zespoły: Ad. 1. Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu

1. Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu

2. Zespół ds. Statusu Piłkarzy.

Zespół ds. Ustalania Ekwiwalentu jest komórką organizacyjną Komisji ds. Rozgrywek 
i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN powołaną do ustalania ekwiwalentu za 
wyszkolenie zawodnika.

W skład Zespołu wchodzą:

1. Konrad Buczkowski -  Przewodniczący
2. Marek Dolata -  Członek
3. Tomasz Kacprzycki -  Członek
4. Marcin Król -  Członek
5. Konrad Krzyszkowski -  Członek

W okresie sprawozdawczym rozpatrzonych zostało 18 wniosków klubów o ustalenie 
ekwiwalentu. W pięciu przypadkach wnioski zostały oddalone, a w  pozostałych 
kwota ustalonego ekwiwalentu wynosiła od 100 do 18 000 złotych.

Celem rozpatrzenia szczególnie skomplikowanych spraw, wymagających uzyskania 
dodatkowych wyjaśnień bezpośrednio od klubów i zawodników, zorganizowane zostały 
dwa tradycyjne posiedzenia Zespołu. Pozostałe decyzje zostały podjęte w  spopularyzowanym 
przez Komisję ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego trybie obiegowym, co pozwoliło 
na znaczne przyspieszenie ich wydawania, jednak bez wpływu na merytoryczne wyjaśnienie 
wszystkich okoliczności niezbędnych do określenia ekwiwalentu za wyszkolenie.
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Ad. 2. Zespół ds. Statusu Piłkarzy

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

W skład Zespołu wchodzą:

1. JakubTabisz- Przewodniczący
2. Tomasz Brzozowski -  Członek
3. Andrzej Mroziński -  Członek
4. Adrian Rudawski -  Członek
5. Marek Świtoń -  Członek

W swojej działalności Zespół skupia się nad kwestiami 
dotyczącym i szeroko pojętych relacji pom iędzy klubami 
a zawodnikam i profesjonalnymi, jak również pom iędzy 
klubami, zawodnikam i a pośrednikami transakcyjnymi. Zespół 
pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Współpracuje z innym i 
organam i zw iązkowym i, jak również z Komisją ds. Dialogu 
Społecznego, w  zakresie form ułow ania zasad i przepisów 
regulujących funkcjonowanie  szeroko rozum ianego piłkarstwa 
profesjonalnego w  Polsce.



Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

Posiedzenia Zespołu organizowane są doraźnie, po wpłynięciu do 
niego materiałów przekazywanych przez inne Komisje/Zespoły 
PZPN lub z własnej inicjatywy członków, wskazujących bieżące 
problemy, które aktualnie pow inny być przedmiotem rozważań. 
Podczas ostatniego posiedzenia do takich właśnie spraw zaliczono 
kwestię określenia m inimalnego wynagrodzenia zawodników 
profesjonalnych, analizę nowego systemu wyliczania ekwiwalentu 
za wyszkolenie zawodników, opracowania nowego wzoru 
deklaracji gry amatora oraz roli um ów  stypendialnych w  systemie 
zmiany/określania przynależności klubowej zawodników.
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Sprawozdanie Kom isji ds- P łkarstw a Kobiecego

Skład:
1. Zbigniew Bartnik -  Przewodniczący
2. Monika Grygorowicz -  W iceprzewodniczący
3. Marek Anglart -  Sekretarz
4. Marek Maleszewski -  Członek
5. Wojciech Drożdż -  Członek
6. Janusz Matusiak -  Członek
7. Jerzy Gawarkiewicz -  Członek
8. Józef Grząba -  Członek
9. Olga Czyżewska-Tochowicz -  Członek (do 23 maja2018 r.) 

Katarzyna Gubernat -  Członek (od 23 maja 2018 r.)
10. Maciej Buryta -  Członek
11. Arkadiusz Studniarek -  Członek
12. Krzysztof Własny -  Członek
13. Dariusz Widelak -  Członek

Komisja w  okresie sprawozdawczym odbyła cztery posiedzenia 
w  poniższych term inach:

30 października 2017 r. -  Warszawa 9 marca 2018 r. -  Warszawa
14 grudnia 2017 r. -  Warszawa 1 czerwca 2018 r. -  Łódź

Na posiedzeniach w  zależności od tematyki obecni byli trenerzy 
poszczególnych reprezentacji Polski kobiet: WA -  trener Miłosz

Stępiński, WU19 -  trener Marcin Kasprowicz, WU17 -  trener Nina Patalon, WU15 
-  trener Patrycja Jankowska. Na poszczególnych posiedzeniach współpracowaliśmy 
także z Departamentem Szkolenia i Reprezentacji Narodowych. W posiedzeniach ze 
strony administracyjnej PZPN uczestniczyli Grzegorz Stefanowicz i Klaudia Grodzka.
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Prace Komisji w  om awianym  okresie sprawozdawczym dotyczyły 
g łów nie  następujących zagadnień:

♦  wykorzystanie środków PZPN i UEFA dla potrzeb i rozwoju 
piłkarstwa kobiecego w  Polsce;

♦  ocena aktualnych rozgrywek m łodzieżowych dla dziewcząt 
w  sezonie 2017/2018 i zaplanowanej reformy rozgrywek,
w  tym  zmian kategorii w iekowych w  reprezentacjach WZPN 
(kadrach wojewódzkich) od sezonu 2018/2019;

♦  ocena bieżących rozgrywek ligowych, realizacji planu kalendarza 
rozgrywek ligowych i poszczególnych reprezentacji Polski, od WA 
po U-19, U -17, U-15 i planowanych zmian od sezonu 2018/2019;

♦  analiza rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu WZPN
i centralnym  -  przyczyna małej liczby drużyn w  tych 
rozgrywkach i działaniach celem poprawy sytuacji;

♦  podejm ow anie  kolejnych działań współpracy z Komisją
ds. Futsalu i Piłki Plażowej w  zakresie koordynacji kalendarza 
rozgrywek, co przyczyniło się do poprawy sytuacji 
i w  większym stopniu uniknięcia nakładania się te rm inów  akcji 
szkoleniowych i rozgrywek piłki 11-osobowej zfu tsa lem ;



Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018
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Sprawozdanie Kom isji ds- P łkarstw a Kobiecego

♦  ustalenie składu drużyn w  grupach rozgrywek 
I i II ligi na kolejny sezon, wprowadzenie 
dokładniejszych zasad co do składu 
poszczególnych grup II ligi wg położenia 
terytorialnego od sezonu 2018/2019;
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♦  zm iany w  poszczególnych ligach w  związku z w ycofywaniem  
się drużyn z rozgrywek;

♦  przeprowadzanie analizy w  zakresie finansowym i organizacyjnym 
akcji szkoleniowych poszczególnych reprezentacji Polski kobiet;

♦  współpraca z Departamentem Rozgrywek Krajowych, Departamentem 
Prawnym przy sprawach klubowych w  poszczególnych 
rozgrywkach ligowych;

♦  współpraca z Departam entem  Grassroots w  zakresie działań 
nad popularyzacją i rozwojem  piłki nożnej wśród dziewcząt 
najm łodszych roczników (od w ieku 6-8 lat);

♦  współpraca z Departamentem Szkolenia i Reprezentacji Narodowych 
oraz KomisjąTechniczną w  zakresie kwestii szkoleniowych 
związanych z poszczególnymi reprezentacjami i ustaleń co
do potrzeby opracowania unifikacji organizacji szkolenia, 
uwzględniającej potrzeby piłki nożnej kobiet, gry zawodniczek 
i drużyn dziewcząt w  rozgrywkach chłopców, szkolenia trenerek;

♦  ocena głównych problemów w  funkcjonowaniu klubów ligowych, 
możliwości rozwoju, planów i ja kości szkoleniowo-organizacyjnej 
na podstawie odpowiedzi klubów w  przesłanej przez KPKankiecie.



Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

W okresie sprawozdawczym:

1. Zorganizowano finał Pucharu Polski GKS GórnikŁęczna -  KKS 
Czarni Sosnowiec, który odbył się 31 maja 2018 r. w  Łodzi, 
na stadionie ŁKS. Spotkanie było transm itowane przez Polsat 
Sport Extra.
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2. W sezonie 2017/2018, realizując założenia projektu UEFA Women's 
Football D evelopm ent Programme, odbyła się kolejna edycja 
Makroregionalnej Ligi Juniorek Młodszych.

3. System rozgrywek ligowych i reprezentacji WZPN kadr 
wojewódzkich w  sezonie 2017/2018 został w zbogacony o nagrody 
finansowe dla finalistów  Ogólnopolskiej O lim piady Młodzieży
w  kategorii w iekowej juniorka młodsza (zatwierdzono dop ła ty 
po 5 tysięcy złotych dla ośmiu drużyn -  reprezentacji WZPN, 
które awansowały do finału Ogólnopolskiej O lim piady Młodzieży).
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4. Efektywnie w spółpracow ano z Komisją ds. M ediów  
i M arketingu PZPN, dzięki tem u uzyskano aprobatę 
planów  KPK co do transmisji z meczów Ekstraligi w  grupie 
mistrzowskiej sezonu 2017/2018.

Inne działania:

♦  zrealizowano wyjazd na szkolenie UEFA -  Study Group 
w  Anglii w  dniach 18-21.06.2018, dla grupy trenerów, 
w  tym  wyróżniających się szkoleniowców z Ekstraligi;

♦  pod ję to  działania w  ramach budżetu KPK na wsparcie 
finansowe k lubów  Ekstraligi;

♦  od jesien i br. w  WZPN realizowane będą rozgryw ki 
tu rn ie jo w e  w  ka tegorii O rlicze kw e  w sparciu finansow ym  
z budżetu  KPK;

♦  We współpracy KPK z Departamentem  Grassroots podjęto 
działania w  celu usprawnienia i wzmocnienia organizacyjnego 
przy selekcji dziewcząt na LAMO i ZAMO oraz zwiększenia roli 
trenerów  M obilnego AMO przy wyszukiwaniu w  mniejszych 
ośrodkach i selekcji uzdolnionych piłkarsko dziewcząt
w  poszczególnych WZPN.
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Skład:
1. Adam Kaźmierczak -  Przewodniczący
2. Grzegorz Morkis -  W iceprzewodniczący
3. Bogdan Duraj -  W iceprzewodniczący
4. Jarosław Gryckiewicz -  Sekretarz
5. Szymon Czeczko -  Członek
6. Rafał Gnybek -  Członek
7. Daniel Kaniewski -  Członek
8. Łukasz Krawczyk -  Członek
9. Tomasz Kulczycki -  Członek

10. Wojciech Polakowski -  Członek
11. Wacław Rekść -  Członek
12. Filip Skowron -  Członek
13. Anna Straszewska -  Członek
14. Patryk Stasiuk -  Członek

W ramach Komisji działają dw ie grupy:
Grupa ds. futsalu
1. Anna Straszewska -  Przewodnicząca
2. Szymon Czeczko
3. Patryk Stasiuk
4. Rafał Gnybek
5. Tomasz Kulczycki
6. Wacław Rekść

Grupa ds. Piłki Plażowej:
1. Filip Skowron

-  Przewodniczący
2. Daniel Kaniewski
3. Łukasz Krawczyk
4. Wojciech Polakowski

W om awianym  okresie w  składzie Komisji nastąpiła jedna zmiana. W miejsce 
Andrzeja Dąbrowskiego uchwałą Zarządu został pow ołany Patryk Stasiuk. 

Komisja realizowała swoje zadania określone statutem  oraz regulam inem. 
Priorytetem był dalszy rozwój rozgrywek m łodzieżowych, w  szczególności 
zwiększenie liczby drużyn biorących udział w  M łodzieżowych Mistrzostwach 
Polski rozgrywanych w  kategoriach U-14, U-16, U-18 wśród dziewcząt oraz U-14, 
U-16, U-18 i U-20 u chłopców. Przyjęto zasadę, aby finały były przeprowadzone 
w  nowych ośrodkach. I tak w  sezonie 2017/2018 turn ie je  przeprowadzono m.in. 
w  Ustce, Grodzisku Mazowieckim  czy też M ikołow ie. Łącznie w  całym cyklu wzięło 
udział ponad 270 drużyn z całego kraju.
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Kolejny niezwykle isto tny aspekt to  reforma systemu rozgrywek 
w fu tsa lu  mężczyzn. Od sezonu 2018/2019 w prow adzono 
ścisły podział te rytoria lny w  zakresie organizacji rozgrywek I ligi, 
kom patyb ilny z obowiązującym  w  piłce trawiastej układem 
m akroregionalnym. Rozpoczęto intensywne prace 
nad powołaniem  rozgrywek II ligi na terenie wszystkich 
16 w ojew ództw . W sezonie 2017/2018 rozgrywki w  tej klasie 
rozgrywkowej były prowadzone na terenie dziesięciu zw iązków 
wojewódzkich, a zakładamy ich powołanie w  obecnym  sezonie 
już praktycznie we wszystkich w ojew ództw ach. N iewątpliw ie



Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

ważna z punktu w idzenia działania Komisji jest popularyzacja 
futsalu i dotarcie do jak największego kręgu osób. Stąd zmiana 
fo rm u ły  rozgrywek Pucharu Polski w  futsalu. W dniach 28-29 
kwietnia w  Opolu odbył się Finał Four Pucharu Polski, a jego 
zdobywcą został m istrz Polski Rekord Bielsko-Biała.

Należy w spom nieć także o sukcesie reprezentacji Polski, która 
po szesnastu latach przerwy uzyskała awans do m istrzostw 
Europy. Na przełom ie stycznia i lu tego 2018 roku w  Słowenii 
nasza drużyna zremisowała z Rosją oraz po w yrów nanej grze
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Sprawozdanie Kom isji ds- Futsalu iP łkiP lażo w ej

uległa Kazachstanowi. Pomimo braku awansu z grupy ocena 
występu reprezentacji kierowanej przez now ego selekcjonera 
Błażeja Korczyńskiego jest pozytywna. Zmiana pokoleniowa 
pozwala na optym istyczne spojrzenie na kolejne występy, a wyniki 
m eczów towarzyskich potw ierdzają zasadność tych oczekiwań. 
Godne podkreślenia jest także „ustanowienie" rekordu liczby kibiców 
na meczu futsalowej reprezentacji Polski. Towarzyskie spotkanie 
z Gruzją rozegrane w  Częstochowie oglądało na żywo 5736 osób.
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Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od27października 2017do31 sierpnia2018

Piłka plażowa

W piłce plażowej kontynuowano reformę systemu rozgrywek. 
Wprowadzono zasadę bezpośredniego spadku i awansu do 
Ekstraklasy. Ponadto dla klubów Ekstraklasy wprowadzono obowiązek 
uczestnictwa drużyny młodzieżowej już od sezonu 2018, natomiast dla 
pozostałych od rozgrywek 2019. Skutkowało to znaczącym wzrostem 
liczby drużyn biorących udział w  rozgrywkach młodzieżowych. 
Zorganizowano po raz pierwszyTurniej o Młodzieżowy Puchar Polski, 
który odbył się na początku czerwca br. w  Gdańsku.
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Ogromnym sukcesem były finały mistrzostw Polski, które odbyły się 
w  Kołobrzegu w  dniach 2-11 sierpnia 2018 roku. Po raz pierwszy 
przeprowadzono odrębne turnieje, aby wyłonić młodzieżowego mistrza 
Polski oraz mistrza Polski kobiet i mężczyzn. Zarówno poziom sportowej 
rywalizacji, jak i organizacyjny, przyczyniły się do dużego zainteresowania 
tym wydarzeniem, czego przejawem było ponad dwa tysiące kibiców 
na trybunach podczas meczów finałowych. Po jedenastu latach została 
przełamana hegemonia Łodzi w  beach soccerze i mistrzem Polski zostało 
Hemako Sztutowo. Drugie miejsce przypadło Boca Gdańsk, a dopiero na 
najniższym stopniu podium uplasowało się KP Łódź. Ta ostatnia drużyna 
zdobyła ponadto Puchar Polski.

W M istrzostwach Polski kobiet ty tu ł obron iły  zawodniczki Lady 
Grembach Łódź, pokonując w  finale Red Devils Chojnice. Trzecie 
miejsce przypadło Sokołowi Kolbuszowa Dolna.

We wspom nianych wcześniej rozgrywkach m łodzieżowych należy 
podkreślić zauważalny wzrost poziom u sportow ego m łodych 
zawodników, czego efektem jest w icem istrzostwo Europy 
reprezentacji U-21 prowadzonej przez Wojciecha Polakowskiego 
oraz pojaw ienie się kilku zawodników  w  pierwszej reprezentacji 
Polski. M łodzieżowe M istrzostwo Polski przypadło Team Słupsk 
Adkonis Kwakowo, a M łodzieżowy Puchar Polski zdobyli m łodzi 
zawodnicy KP Łódź.
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Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

W odniesieniu do reprezentacji Polski seniorów, kierowanej przez 
Marcina Stanisławskiego, należy podkreślić, iż pom im o braku 
awansu do Superfinału Europejskiej Ligi Beach Soccera, ocena 
sytuacji jest co najmniej dobra. Zmiana pokoleniowa, z jaką 
m am y obecnie do czynienia, pozwala na optym izm  w  ocenie 
szans na sukcesy już w  najbliższym sezonie.
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Sprawozdanie Kom isji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach P łkarskch

Skład:
1. Marek Doliński -  Przewodniczący
2. Bogdan Kuzio -  W iceprzewodniczący
3. Mirosław Starczewski -  Sekretarz
4. Robert Dybka -  Członek
5. Dariusz Dymiński -  Członek
6. Błażej Jenek -  Członek
7. Adam Luboński -  Członek
8. Jacek Orłowski -  Członek
9. Radosław Sołtys -  Członek

10. Dariusz Witkowski -  Członek
11. Jacek Zalewski -  Członek
12. Zbigniew Związko -  Członek
13. Marcin Sabat -  Adm in istrator

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN jest organem
doradczym Zarządu PZPN oraz Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa 

i Infrastruktury PZPN w  zakresie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa meczów 
piłki nożnej, dialogu ze środowiskiem kibiców oraz utrzymania porządku i zwalczania 
wszelkich przejawów dyskryminacji, przemocy i chuligaństwa. Komisja działa na 
podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd PZPN. Członkowie Komisji są 
ekspertami w  dziedzinie organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych, reprezentują 
przy tym różne środowiska, m.in. kluby piłkarskie szczebla centralnego, Wojewódzkie 
Związki Piłki Nożnej, Policję, kibiców, organy administracji państwowej i samorządowej. 
W opisywanym okresie sprawozdawczym Członkowie Komisji konsultowali i realizowali 
wspólnie z pracownikami Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa 
i Infrastruktury poniższe zadania, pracując podczas posiedzeń roboczych oraz w  ramach 
zespołów zadaniowych:

1. Określenie/wypracowanie oczekiwanego kierunku zmian w  ustawie o bezpieczeństwie 
imprez masowych. Należy podkreślić, że obecnie ze strony rządowej przewidywane 
jest zaostrzenie przedmiotowej ustawy, które może w  pewnym zakresie negatywnie 
wpłynąć na kluby piłkarskie organizujące zawody. Dlatego tak ważna jest rola 
przypadająca PZPN, który na forum sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, 
pracującej nad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych, musi starać się bronić interesów swoich członków. Propozycje 
PZPN w  zakresie zmiany wspomnianej ustawy są przedmiotem spotkań roboczych 
na linii PZPN-MSW-KGP-Ekstraklasa SA. Członkowie Komisji biorą czynny udział 
w  wypracowywaniu stanowiska PZPN w  opisywanym obszarze.
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2. Uczestnictwo przedstawicieli Komisji i Departamentu 
w  posiedzeniach Stałej Grupy Eksperckiej Rady Bezpieczeństwa 
Imprez Sportowych, w  szczególności rozmowy nt. 
bezpieczeństwa imprez masowych, chuligaństwa, pirotechniki, 
zmiany przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, 
zabezpieczania pobytu reprezentacji Polski i kibiców za granicą.



S p rą w zifą n ie  z  c fz ią łą ln o ściZ a rzą cfa l Spm vozc(ąnie z  4 zią łą ln Q Ś ciK om isjiR ew izijjn e j
zą okres oc/27października 2017 cle 3!sierpniu 2018

3. Analiza bieżącego funkcjonowania systemu Delegatów 
Meczowych PZPN. Należy zaznaczyć, że wraz z początkiem 
sezonu 2013/2014 Komisja i D epartam ent wypracowały 
nowy m odel funkcjonowania Delegatów Meczowych PZPN, 
w  którym  ciężar zadań spoczywających na Delegatach 
Meczowych PZPN został przeniesiony z e lem entu nadzoru 
w  stronę e lem entu reprezentacji, doradztwa i raportowania, 
przy czym Delegaci Meczowi PZPN nadal posiadają 
uprawnienia nadzorcze w zględem  organizatorów zawodów. 
Pomiędzy kolejnym i sezonami rozgryw kowym i Komisja
i Departam ent organizują warsztaty szkoleniowe dla 
Delegatów Meczowych PZPN, ostatnie takie spotkanie odbyło  
się w  Ożarowie M azowieckim  w  te rm in ie  15-16 maja 2018.

4. Organizacja Konferencji „Bezpieczny Stadion"wraz
ze wskazaniem osób i p odm io tów  wyróżnionych za wkład 
w  system organizacji i bezpieczeństwa m eczów piłki nożnej 
szczebla centralnego. Konferencja rokrocznie odbywa się 
w  październiku na terenie Hali Targi Kielce.

5. Określenie zakresu tem atycznego oraz sposobu prezentacji
i wykorzystania raportów  okresowych dotyczących organizacji 
oraz stanu bezpieczeństwa m eczów piłki nożnej szczebla 
centralnego PZPN.

71 tc
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PZPN



Sprawozdanie z  działalności Zarządu /  Sprawozdanie z  dzia ła lności K om isji R ew izyjnej
za okres od 27  października 2017 do 31 sierpnia 2018 LaczyNasPilka.pl

Sprawozdanie Kom isji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach P łkarskch

6. Pomoc udzielana klubom  i W ojewódzkim  Związkom Piłki Nożnej 
w  zakresie interpretacji przepisów prawa powszechnego (ustawa 
o bezpieczeństwie imprez masowych) oraz prawa zw iązkowego 
w  obszarze organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej.

7. Współpraca z Departam entem  Rozgrywek Krajowych, Komisją 
ds. Licencji Klubowych oraz Ekstraklasą S.A. w  obszarze 
dostosowania/aktualizacji przepisów (m.in. podręczników 
licencyjnych oraz regulam inów  rozgrywek).

8. O piniowanie pro jektów  budowy, przebudow y i m odernizacji stadionów  
w  tryb ie  art. 16a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
W przedm iotow ym  okresie sprawozdawczym przedstawiciele Komisji 
i Departam entu zaopiniowali projekty stadionów  w: Chojnicach, Częstochowie, 
Elblągu, Mielcu, N iepołom icach, Sosnowcu, Tarnowie i Zabrzu.

Wizualizacja stadionu w  Tarnowie (projekt stadionu uzgodniony przez Członków 
Komisji i Departamentu)
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9. Wsparcie podczas spotkania warsztatowego
z Przewodniczącymi Komisji/Wydziałów ds. Bezpieczeństwa 
na Obiektach Piłkarskich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 
(w grudniu 2017 r. wWarszawie). W spotkaniu uczestniczyło 
ok. 20 przedstawicieli oddelegowanych przez Wojewódzkie ZPN.

10. Wsparcie Departam entu podczas seminarium 
warsztatowego UEFAdla k lubów  szczebla centralnego na 
tem at pirotechniki (w kw ietn iu 2018 r. w  Serocku).

11. Seminarium bezpieczeństwa UEFA nt. pirotechniki 
(impreza współorganizowana przez PZPN, kwiecień 2018 r.)

12. W ystępowanie w  roli pre legentów  podczas konferencji
i szkoleń dotyczących organizacji i bezpieczeństwa meczów 
piłki nożnej, także dla k lubów  uczestniczących w  niższych 
klasach rozgrywkowych.

Obecnie Komisja i Departam ent są w  trakcie prac nad pakietem 
szkoleniowym  dla k ierow ników  ds. bezpieczeństwa (S&S 
Manager). Pakiet jest opracow ywany w  ścisłej współpracy 
z UEFA. Po zakończeniu prac planuje się przeszkolenie wszystkich 
k ierow ników  ds. bezpieczeństwa pełniących tę funkcję na 
meczach szczebla centralnego oraz przygotowanie skróconej



wersji pakietu szkoleniowego na użytek W ojewódzkich ZPN.
W zamyśle Komisji i Departam entu ukończenie szkolenia 
w inno  w  przyszłości uzyskać status w ym ogu  licencyjnego. 
Komisja i D epartam ent podejm ują przy tym  również działania 
mające na celu dokonanie zmian legislacyjnych w  tym  zakresie 
(m.in. rozporządzenie Rady M in istrów  z 30 sierpnia 2011 r. 
w  sprawie w ym ogów , jakie pow inn i spełniać kierownik do spraw 
bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne).
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Sprawozdanie Kom isji Piłkarstwą.Am atorskiego iM łodzieżow ego

Skład:

1. Marek Łukiewski -  Przewodniczący

2. Januariusz Stodolny -  W iceprzewodniczący

3. Teodor Wawoczny -  W iceprzewodniczący

4. Waldemar Echaust -  Sekretarz

5. Dariusz Stachurski -  Członek (Dolnośląski ZPN)

6. Zdzisław Czyrka -  Członek (Lubuski ZPN)

7. Stanisław Pryciuk -  Członek (Lubelski ZPN)

8. Tomasz Płoski -  Członek (Warmińsko-Mazurski ZPN)

9. Tadeusz Kulik -  Członek (Podkarpacki ZPN)

10. Witold Bogdański -  Członek (Mazowiecki ZPN)

11. Paweł Kutynia -  Członek (W ielopolski ZPN)

12. Bartosz Ryt -  Członek (Małopolski ZPN)

13. Bogusław Nos -  Członek (Podlaski ZPN)

14. Paweł Kryszałowicz -  Członek (Pomorski ZPN)

15. Ryszard Binensztok -  Członek (Świętokrzyski ZPN)

16. Waldemar Antkowiak -  Członek (Opolski ZPN)

17. Jarosław Chwiałkowski -  Członek (Kujawsko-Pomorski ZPN)

18. Henryk Wawrowski -  Członek (Zachodniopom orski ZPN)

19. Tomasz Salski -  Członek (Łódzki ZPN)

20. Andrzej Paulus -  Członek (Śląski ZPN)

P racami Komisji kieruje Prezydium w  składzie: Marek Łukiewski (Przewodniczący), 
Januariusz Stodolny (Wiceprzewodniczący), Teodor Wawoczny 

(Wiceprzewodniczący) i Waldemar Echaust (Sekretarz). Członkami Komisji są 
przedstawiciele wszystkich szesnastu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, dzięki 
czemu w  Komisji reprezentowane są wszystkie regiony naszego kraju.
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Komisja ściśle współpracowała z Janem Bednarkiem, 
Wiceprezesem PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego, który był 
obecny na wszystkich posiedzeniach Komisji. W jej posiedzeniach 
uczestniczyli również: Eugeniusz Nowak (Wiceprezes PZPN ds. 
organizacyjno-finansowych), Zbigniew  Bartnik (Przewodniczący 
Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN), Łukasz Wachowski 
(Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN) i Magdalena 
Urbańska (Dyrektor Departamentu Grassroots PZPN).



Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

W okresie sprawozdawczym Komisja Piłkarstwa Amatorskiego 
i M łodzieżowego odbyła dwa posiedzenia. Podczas pierwszego, 
które odbyło  się w  Kazimierzu Dolnym (woj. lubelskie), 
Członkowie Komisji podsum owali tu rn ie je  finałowe rozgrywek 
m łodzieżowych sezonu 2016/2017:

♦  rozgrywki Kadr W ojewódzkich U -16o Puchar im. Kazimierza 
Deyny 2-8 lipca 2017 r. w  Drobinie, Staroźrebach i Płocku;

♦  rozgrywki Kadr Wojewódzkich U-15 o Puchar im. Kazimierza 
Górskiego 26 czerwca -  2 lipca 2017 r. w  Boguchwale i Dębicy;
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Sprawozdanie Kom isji Piłkarstwą.Am atorskiego iM łodzieżow ego
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♦  rozgrywki Kadr W ojewódzkich U -14o Puchar im. Włodzimierza 
Smolarka 25 czerwca -  1 lipca 2017 roku w  Suwałkach;

♦  Puchar Regionów UEFA Region's Cup 2017-2019 26-30 
czerwca 2017 roku w  N iepołom icach i Grabiu.

Członkowie Komisji zapoznali się z bieżącymi działaniami PZPN 
w  zakresie piłki amatorskiej i m łodzieżowej oraz w  zespołach 
roboczych dokonali analizy następujących obszarów piłki 
amatorskiej i m łodzieżowej we wszystkich województwach:

♦  organizacja rozgrywek piłkarskich, status zawodników  oraz 
zmiana przynależności klubowej;

♦  szkolenie dzieci i młodzieży oraz system rozgrywek młodzieżowych;

♦  system rozgrywek seniorskich;

♦  licencje klubowe, infrastruktura sportowa, bezpieczeństwo 
na meczach i członkostwo w  PZPN;

♦  Licencje, kursy i kursokonferencje trenerskie;

♦  Licencje, kursy i szkolenia sędziowskie;



Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

♦  Przepisy dyscyplinarne oraz rozwiązywanie sporów;

♦  Pozyskiwanie funduszy i współpraca z instytucjam i 
zewnętrznym i oraz promocja WZPN i ich rozgrywek;

♦  Wykorzystanie systemu Extranet w  działalności WZPN.

W ramach posiedzenia Komisja zapoznała się z działaniami lokalnego 
samorządu oraz klubu A klasy KKS Orły Kazimierz. Kolejne posiedzenie
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Sprawozdanie Kom isji Pił/arstw a.Am atorskiego iM łodzieżow ego

odbyło się w  Warszawie. Członkowie Komisji omówili przygotowania do 
rozgrywek finałowych sezonu 2017/2018 (Turniej o Puchar Prezesa PZPN 
U-11 i U-12, Rozgrywki Kadr Wojewódzkich U-15 o Puchar im. Kazimierza 
Deyny, Rozgrywki Kadr Wojewódzkich U-14 o Puchar im. Kazimierza 
Górskiego, Centralne Ligi Juniorów U-19, U-17 i U-15), opracowali zasady 
rozgrywek na sezon 2018/19 oraz zapoznali się z nowymi projektami 
wprowadzanymi przez Departament Grassroots. Jesienią 2018 roku Komisja 
planuje odbyć jeszcze dwa posiedzenia.

Komisja dokonała wyboru gospodarzy oraz przeprowadziła turnieje finałowe 
rozgrywek młodzieżowych reprezentacji wojewódzkich sezonu 2017/2018:
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Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

1. Finały Rozgrywek U-l 5 o Puchar im. Kazimierza Deyny odbyły się 
w  dniach 2-8 lipca 2018 r. w  Będzinie w  ramach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Gospodarzem był Śląski ZPN.Tytuł 
mistrzowski wywalczyła reprezentacja Zachodniopomorskiego 
ZPN, pokonując w  finale Mazowiecki ZPN 2:1. Nad przebiegiem 
turnieju finałowego czuwali przedstawiciele KPAiM: Waldemar 
Antkowiak i Teodor Wawoczny.

2. Finały Rozgrywki U-l 4 o Puchar im. Kazimierza Górskiego 
odbyły się w  dniach 1-7 lipca 2018 r. w  Policach. Gospodarzem 
był Zachodniopom orski ZPN. Tytuł m istrzowski wywalczyła 
reprezentacja W ielkopolskiego ZPN, która pokonała w  finale 
Dolnośląski ZPN 2:1. Nad przebiegiem  turn ie ju  finałow ego 
czuwali przedstawiciele KPAiM: Januariusz Stodolny
i FHenryk Wawrowski.

3. Komisja była inicjatorem  powstania Makroregionalnej 
Ligi Jun iorów  U-l 9, która przez Zarząd PZPN została 
w prow adzona do  systemu rozgrywek od sezonu 2018/2019, 
oraz zm iany regulam inu Turn ie ju„Z  Podwórka na Stadion
o PucharTym barku"zrównującej w  prawach kluby i UKS-y. 
Ponadto przedstawiciele Komisji w  okresie sprawozdawczym 
na bieżąco uczestniczyli w  działaniach PZPN z zakresu piłki 
amatorskiej i m łodzieżowej.

POLSKI ZWIĄZEK PIEKI NOŻNEJ PZPN



Sprawozdanie z  dzia ła lności Zarządu /  Sprawozdanie z  dzia ła lności K om isji R ew izyjnej
za okres od27 października2017 do 31 sierpnia 2018 LaczyNasPilka.pl

Sprawozdanie Kom isji ds. Prawnych

Skład:
1. Wojciech Zieliński -  Przewodniczący
2. Marcin Kwiecień -  W iceprzewodniczący
3. Jarosław Poturnicki -  Sekretarz
4. Jerzy Akińcza -  Członek
5. Tomasz Tabisz -  Członek
6. Łukasz Wójcik -  Członek
7. Mikołaj Fiodorow -  Członek
8. Przemysław Witkowski -  Członek
9. Piotr Kościelny -  Członek

10. Konrad Składowski -  Członek

Komisja ds. Prawnych PZPN, zgodn ie  z art. 66 Statutu
PZPN, jes t o rganem  doradczym  Związku za jm ującym  się 

analizą wszystkich p ro b le m ó w  jurysdykcyjnych, zw iązanych 
z p iłką nożną, a także ew o luc ją  s ta tu tów  i regu lam inów  
w ew nątrzzw iązkow ych  oraz organizacji członkow skich. Podstawy 
praw ne do je j działania stwarza Regulam in Komisji, p rzy ję ty 
Uchwałą nr II/51 z 29 listopada 2016 r. Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Komisji. W jej 
pracach uczestniczył dyrektor Departam entu Prawnego -  Andrzej 
Wach.

Sformułowane przez Komisję ds. Prawnych opinie dotyczyły w  szczególności 
stosowania przepisów państwowych, w  tym prawa o stowarzyszeniach oraz regulacji 
związkowych w  zakresie funkcjonowania podokręgów oraz obowiązujących w  nich 
wyborów władz. Rozważano również różne aspekty działalności klubów piłkarskich, 
w  tym mających kapitał mieszany (prywatno-samorządowy).
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Członkowie Komisji po raz kolejny analizowali także problemy 
prawne związane z dopuszczalnością stosowania w  sporcie 
piłki nożnej konstrukcji fundacji. Jest to, jak wiadomo, osoba 
prawna typu zakładowego, dla której elementem wyróżniającym 
pozostaje zindywidualizowana oraz niezależna masa majątkowa, 
gromadzona w sposób określony prawem, której składniki mogą być 
rozdysponowane na cele wyraźnie przewidziane w statucie. Członkowie 
Komisji stwierdzili, iz wykorzystanie tej instytucji jest utrudnione we 
współzawodnictwie w  najwyższych klasach rozgrywkowych, w  ramach 
którego zawodnicy i kluby, niejednokrotnie przy pomocy pośredników 
transakcyjnych, podpisują liczne kontrakty profesjonalne w zakresie 
uprawiania sportu piłki nożnej i umowytransferowe.

Z drugiej jednak strony, konstrukcja fundacji może być formą prawną, 
dogodną w stosowaniu w  piłce amatorskiej, przyciągając w niej 
niewielkich sponsorów i darczyńców. Stąd też, wychodząc naprzeciw 
coraz liczniejszym w  ostatnim okresie wystąpieniom niektórych 
Wojewódzkich ZPN i podmiotów z zakresu obszaru ich działania, 
Komisja ds. Prawnych zaproponowała rozważenie przez Zarząd PZPN 
możliwości nowelizacji w tym zakresie uchwały o członkostwie. 
Postulowana przez Komisję zmiana zakłada dopuszczenie 
funkcjonowania pod postacią fundacji klubów IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych. Równocześnie zaproponowano, aby klub piłkarski 
będący fundacją posiadał co najmniej Sposobowy za rząd i organ



Sprawozdanie z  działalności Zarządnl Sprawozdanie z  działalności Komisji Iłow i zupnej
za okres oc(27października 2017 c(o 31 sierpni# 2018

kontroli wewnętrznej, co pozwoliłoby na przyjęcie określonej 
odpowiedzialności za funkcjonowanie tej osoby prawnej.

W innych sprawach organizacyjnych Członkowie Komisji ds. Prawnych 
ponownie stwierdzili, iż ochrona zdrowia zawodników, zwłaszcza 
małoletnich piłkarzy, musi być nadrzędną wartością przy praktycznym 
stosowaniu przepisów dotyczących organizacji rozgrywek piłkarskich. 
Dlatego też wypowiedzieli się negatywnie co do możliwości udziału 
zawodników w  meczach piłki nożnej innych zespołów tego samego 
klubu odbywających się w  krótkim odstępie czasu.
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Sprawozdanie Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów

Skład:
1. Tomasz Tabisz -  Przewodniczący
2. Beata Olczak -  Członek
3. Wojciech Korpetta -  Członek

W ramach Komisji ds. Prawnych działa Zespół ds. Licencjonowania 
Menedżerów PZPN. Choć sprawy pośredników transakcyjnych 

prowadzone są, co do zasady, przez Departament Rozgrywek Krajowych, 
to jednak członkowie Zespołu dokonują nadal interpretacji niektórych 
przepisów Uchwały nr III/42 z 27 marca 2015 r. Zarządu PZPN w  sprawie 
pośredników transakcyjnych. Potrzeba zajęcia stanowiska aktualizuje 
się w  szczególności na tle spraw związanych z ważnością umowy 
pośrednictwa czy z przynależnością konkretnej osoby do systemu 
rejestracyjnego pośredników transakcyjnych. Stanowią one przedmiot 
rozpoznania np. Piłkarskiego Sądu Polubownego lub pisemnych 
odpowiedzi udzielanych osobom trzecim przez Departament Prawny PZPN.

Pośrednikiem transakcyjnym (dalej pośrednikiem) jest osoba fizyczna, 
prawna lub inna jednostka organizacyjna, zarejestrowana w  PZPN zgodnie 
z postanowieniami uchwały z 27 marca 2015 r., która nieodpłatnie lub 
za wynagrodzeniem reprezentuje klub lub zawodnika przy negocjacjach 
i zawieraniu umowy transferowej względnie kontraktu o profesjonalne 
uprawianie piłki nożnej (w tym umowy zlecenia lub agencyjnej), 
pośrednictwa pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego.
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Sprawozdanie Kom isji Finansowej

Skład:
1. Eugeniusz Nowak -  Przewodniczący
2. Mirosław Malinowski -  W iceprzewodniczący
3. Andrzej Padewski -  Sekretarz
4. Krzysztof Bauza -  Członek
5. Jan Bednarek -  Członek
6. Jacek Bojarowski -  Członek
7. Marek Koźmiński -  Członek
8. Radosław Michalski -  Członek
9. Wojciech Strzałkowski -  Członek

S kład osobow y niniejszej komisji powołany został Uchwałami 
Zarządu PZPN nr I/18 z 9 listopada 2016 r. i II/53 z 29 listopada 

2016 r., a je j prace opierają się na przyjętym  uchwałą Zarządu PZPN 
nr II/52 z 29 listopada 2016 r. regulaminie.

Komisja Finansowa Polskiego Związku Piłki Nożnej, zgodnie z dyspozycją 
art. 66 par. 12 Statutu PZPN, jest organem wspomagającym bieżącą 
działalność Zarządu PZPN w  finansowym zarządzaniu PZPN.

W ramach swojej działalności doradza Zarządowi w  zakresie:
♦  budżetowania oraz prognozowania;

♦  sporządzania raportów  finansowych dla Zarządu PZPN
oraz W alnego Zgromadzenia Delegatów PZPN; ♦  zarządzania aktywami oraz ryzykiem finansowym ;
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♦  polityki inwestycyjnej (w tym  nieruchomości);

♦  zawierania um ów  strategicznych;

♦  schematu wynagrodzenia PZPN;

♦  działań wynikających z zaleceń Komisji Rewizyjnej;

♦  dobrego zarządzania oraz w ew nętrznego systemu kontroli.

Komisja Finansowa współpracuje z wewnętrznymi i zewnętrznymi 
audytorami oraz -  jeśli to konieczne -  z innymi organami statutowymi 
Związku.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Komisji Finansowej, 
podczas których podejmowane były aktywności zmierzające do 
bieżącego wspierania Zarządu PZPN w  zakresie gospodarki finansowej.

W roku sprawozdawczym Komisja Finansowa koncentrowała się 
na analizie bieżącej realizacji planu finansowego przyjętego na lata 
2017 i 2018. Komisja Finansowa weryfikowała również założenia 
preliminarza budżetowego na rok 2019. Komisja wobec pozytywnej 
opinii zarekomendowała Zarządowi PZPN przedłożenie preliminarza 
do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN.

I

W nik liw e j analizie p o d d a n o  także spraw ozdan ie  finansow e  
za rok 2017, b io rąc pod  uw agę  rap o rt z je g o  badania 
p rzyg o to w a n ym  przez firm ę  audytorską  w yb raną  
przez W alne Z g rom adzen ie  D e le ga tów  PZPN. Komisja 
rekom endow a ła  Zarządow i PZPN przyjęcie  sprawozdania 
fin a n so w e g o  za ten  rok.

Ponadto  Komisja zajęła s tanow isko  w  spraw ie 
p rze te rm in o w a n e g o  zadłużenia w o b e c  Polskiego Zw iązku 
Piłki Nożnej od k lu b ó w  oraz osób  fizycznych z ty tu łu  
u p ra w o m o cn io n ych  kar na łożonych przez Kom isję 
D yscyp linarną  i innych zadłużeń. W  zw iązku z pow yższym  
p o d ję to  kroki fo rm a ln o -p ra w n e , które m ają d o p ro w a d z ić  do  
zm niejszenia  poz iom u  zadłużenia. Efektem tych  dzia łań jes t 
system atyczny spadek p oz iom u  zadłużenia k lu b ó w  w o b e c  
PZPN.

Komisja Finansowa podczas swoich posiedzeń zajm owała się 
rów nież do radz tw em  finansow ym  w  zakresie gospodarow ania  
nadwyżką finansow ą PZPN poprzez rekom endację  sposobu 
inw estow ania  posiadanych środków  pieniężnych. Komisja 
analizowała też w drożen ie  U chw ał Zarządu PZPN w  zakresie 
w yda tkow an ia  środków  finansow ych  na rozw ój piłkarstwa 
m łodz ieżow ego  w  WZPN-ach.
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Sprawozdanie Kom isji ds. Mediów i  M arketingu

Skład:
1. Janusz Basałaj -  Przewodniczący
2. Paweł Drażba -  Sekretarz
3. Jakub Kwiatkowski -  Członek
4. Leszek Bartnicki -  Członek

5. Marcin Janicki -  Członek
6. Jerzy Dusik -  Członek
7. Jerzy Nagawiecki -  Członek
8. Mateusz Borek -  Członek

9. Roman Kołtoń -  Członek
10. Tomasz Smokowski -  Członek
11. Paweł Wilkowicz -  Członek
12. Michał Białoński -  Członek

Przewodniczący Komisji ds. M ediów  i M arketingu został powołany 
uchwałą nr I/19 z 9 listopada 2016 r. Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w  zw. z art. 66 § 3 Statutu 
PZPN. Członków Komisji w ybrano uchwałą nr III/80 z 9 grudnia 2016 r. 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) 
w  zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN. W pracach adm inistracyjnych Komisji 
brała również udział Joanna Rock, Asystentka Dyrektora Departam entu 
Komunikacji i M ediów  -  Janusza Basałaja.

W okresie sprawozdawczym Komisja ds. Mediów i Marketingu odbyła dwa 
posiedzenia. Pierwsze miało miejsce podczas otwarcia Centrum Prasowego 
Reprezentacji Polski w  Soczi, które powstało na czas mistrzostw świata w  Rosji. 
Tuż obok specjalnego namiotu było położone boisko treningowe, na którym 
trenowała na co dzień nasza drużyna narodowa. -  Staraliśmy się stworzyć 
dziennikarzom jak najlepsze warunki i maksymalnie ułatwić pracę. Mogli 
obserwować treningi, a także wziąć udział w  konferencjach prasowych. Zgodnie 
z wymogami FIFA, każdego dnia musieliśmy organizować aktywność medialną, 
więc działo się bardzo dużo -  wyjaśnia rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski.
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Budowa Centrum Prasowego o powierzchni 750 m etrów  
kwadratowych trwała ponad dwa tygodnie. Pracowały nad 
nim dw ie ekipy. Jeden zespół zbudow ał halę, a drugi był 
odpow iedzia lny za przygotowanie bia ło-czerwonej scenografii. 
W specjalnym namiocie znajdowało się wszystko, czego 
potrzeba do pracy. Począwszy od szybkiego Internetu, stanowisk 
pracy, dostępu do kilku telew izorów, na których można było 
śledzić mistrzostwa, skończywszy na strefie odpoczynku. 
Przedstawiono plan pracy mediów, a także harmonogram  
aktywności medialnych w  czasie turnieju.

U łatw ić pracę dziennikarzom miały również dw ie publikacje 
-„O ffic ia l Guide Polish National Team/2018 FIFA World Cup", 
a także „Kieszonkowy słownik piłki nożnej rosyjsko-polski 
i polsko-rosyjski", który powstał we współpracy z Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Szczególnym 
powodzeniem  cieszył się zwłaszcza ten pierwszy magazyn, 
liczący 120 stron, który został nawet opublikow any na 
oficjalnej stronie FIFA.com. To prawdziwy skarb w iedzy o naszej 
drużynie. Można było przeczytać w  nim  jedyny wyw iad przed 
m undialem  z ówczesnym selekcjonerem Adamem Nawałką, 
a także rozmowę z rozgrywającym Piotrem Zielińskim. O tym, 
ile razy zagraliśmy na m istrzostwach świata, kiedy osiągnęliśmy 
największy sukces i kto był bohaterem, można było dow iedzieć
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się z m undia low ego alfabetu i b iało-czerwonych liczb. Na 
czynniki pierwsze rozebraliśmy także naszych grupow ych rywali. 
Magazyn został opub likow any również na oficjalnych stronach 
federacji -  PZPN.pl oraz Łączy Nas Piłka.
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Sprawozdanie z  działalności Zarządu / Sprawozdanie z  działalnościKomisjiKewizijjnej
za okres od 2?'października 201?do 31’sierpnia2018

Drugie posiedzenie Komisji odbyło  się w  Hotelu DoubleTree 
by Hilton w  Warszawie, gdzie przed pierwszym meczem 
Ligi Narodów z W łochami stacjonowała reprezentacja Polski. 
Członkowie Komisji m ieli możliwość zobaczenia na żywo 
konferencji prasowej drużyny narodowej, w  której wzięli udział 
d rugi kapitan Kamil Glik i powracający do kadry po czterech 
latach przerwy Mateusz Klich. Następnie rozpoczęło się 
posiedzenie Komisji, w  której tradycyjnie wziął udział Prezes 
Polskiego Związku Piłki Nożnej Zb ign iew  Boniek, a także 
Wiceprezes PZPN ds. zagranicznych -  Andrzej Padewski.
Jakub Kwiatkowski podsum ow ał m undial od strony medialnej 
i wyjaśnił sposób selekcji zawodników  na konferencje prasowe. 
O m ów iono  również„Raport sztabu szkoleniowego reprezentacji 
Polski na tem at udziału naszej drużyny narodowej w  finałach 
M istrzostw  Świata Rosja 2018".

-T e g o  typ u  raporty  są genera ln ie  pou fne  i przeznaczone 
do  w ew n ę trzn e j w iadom ośc i zw iązku sportow ego . Jednak 
w o b e c  sporego zainteresowania o p in ii pub licznej, a także 
części m ed iów , upatru jących w  raporcie jakichś n iezdrow ych 
em ocji, zdecydow aliśm y się raport sztabu reprezentacji 
opub likow ać. C hcia łbym  podkreślić, że Polski Związek 
Piłki Nożnej nie ma n iczego do  ukrycia. Jak wszyscy chyba 
zauważyli, od  praw ie  sześciu lat p row adz im y o tw a rtą  politykę,
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Sprawozdanie Kom isji ds. Mediów i  M arketingu
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p o tra fim y  cieszyć się zw ycięstw am i, ale i zm ierzyć się 
z porażką -  pow iedz ia ł Z b ig n ie w  Boniek.

-  Jako w ie lo le tn i człow iek piłki, najp ierw  jako zawodnik, 
później trener i działacz chciałbym  podzielić się osobistą 
refleksją: jeszcze żaden raport nie wyjaśnił do końca 
w  sposób jednoznaczny przyczyn porażki czy też zwycięstwa 
jakie jko lw iek drużyny. To raczej zbiór subiektywnych ocen 
i analiz niż podanie jedynej i ob iektywnej prawdy. Mam 
nadzieję, że publikacja raportu kończy rozdział polskiej piłki 
pod nazwą„Rosja 2018". Mamy teraz nowego selekcjonera 
reprezentacji Polski, now y sztab szkoleniowy drużyny 
narodowej, nowe cele sportowe i wyzwania. Skupmy się w ięc 
na tym , co nas czeka w  bliższej i dalszej przyszłości -  dodał 
prezes PZPN.

Przewodniczący, a zarazem Dyrektor Departam entu Komunikacji 
i Mediów, Janusz Basałaj, opow iedzia ł także o nowej koncepcji 
pracy Łączy Nas Piłka na zgrupowaniach pierwszej reprezentacji 
Polski, którą będą teraz realizować Filip Adamus i Adrian Duda 
(wideo) oraz Paweł Drażba (artykuły na portal Łączy Nas Piłka).

Bardzo ważnym punktem  posiedzenia było również wystąpienie 
M agdy Urbańskiej. Dyrektor Departam entu Piłki Amatorskiej
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F/ŁKAołą
WSZYSTKICH

(Grassroots) opowiedziała o nowych kanałach komunikacji 
PZPN -„P iłka  dla wszystkich". Profile te dedykowane są osobom, 
które aktywnie realizują swoją piłkarską pasję -  grają w  piłkę 
rekreacyjnie i angażują się w  nią w  swoim  w olnym  czasie.

Materiały publikowane w  kanałach PZPN Grassroots„Piłka dla 
wszystkich", oprócz promowania pro jektów  federacji, będą 
zawierać się w  pięciu kategoriach tematycznych: Trening, Pasja, 
Porady, Ciekawostki i Inicjatywy. Z jedne j strony przedstawią 
inspirujące historie ludzi żyjących fu tbo lem , z drugie j zaś 
dostarczą praktycznych wskazówek wszystkim tym , którzy już
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Sprawozdanie Kom isji ds. Mediów i  M arketingu

teraz, dla przyjemności, kopią piłkę oraz uczestniczą w  piłkarskich 
inicjatywach. Jednym z celów  PZPN jest upowszechnienie piłki 
nożnej wśród dzieci, m łodzieży i dorosłych. Od dłuższego czasu 
w  oficjalnych kanałach federacji pojawia się coraz w ięcej treści, 
które poruszają tem at fu tbo low e j pasji.
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Projekt PZPN Grassroots„Piłka dla wszystkich" prowadzony jest przez 
Departament Piłki Amatorskiej (Grassroots) PZPN, który odpowiada 
za m.in.: turniej„Z Podwórka na Stadion o PucharTymbarku", 
stacjonarne Akademie Młodych Orłów (29 AMO w  całej Polsce) czy 
najnowszy projekt mobilnych punktów szkoleniowych dla trenerów, 
nauczycieli, rodziców -  Mobilna Akademia Młodych Orłów.

O tym, jak ważny dla PZPN jest fu tbol spoza ekranu telewizyjnego, 
świadczy także fakt zatrudnienia 16 regionalnych specjalistów 
ds. rozwoju piłki amatorskiej, którzy są pierwszym kontaktem 
dla oddolnych, piłkarskich inicjatyw. Nowe kanały komunikacji 
są naturalną konsekwencją podjętych przez PZPN działań.

NOWE KANAŁY PZPN GRASSROOTS „PIEKĄ DLA WSZYSTKICH":
FACEDOOK:

https://www.facebook.com/PilkaDlaWszystkich
INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/pilkadlawszystkich/
TWITTER:

https://twitter.com/PZPNGrassroots
SNAPCHAT:

@PZPNGrassroots
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Sprawozdanie Kom isji ds. Odznaczeni Zasobów Archiwalnych

Skład:
1. Zdzisław Łazarczyk -  Przewodniczący
2. Andrzej Wypysiński -  W iceprzewodniczący
3. Arkadiusz Krakowiak -  Sekretarz
4. Janusz Borowy -  Członek (do 1 czerwca 2018 r.)
5. Włodzimierz Figas -  Członek
6. Stanisław Kander -  Członek
7. Łukasz Firus -  Członek
8. Jarosław Kulesza -  Członek
9. Bogusław Walica -  Członek

10. Henryk Sowa -  Członek
11. Stefan Szczepłek -  Członek
12. Andrzej Strumiński -  Członek

W okresie sprawozdawczym Komisja realizowała zadania 
statutow e i zawarte w  regulam inie Komisji. Opracowany 

został plan prac na 2018 rok oraz prelim inarz w ydatków. Komisja 
w  pełnym składzie odbyła 3 posiedzenia plenarne oraz 11 posiedzeń 
roboczych Zespołów ds. Odznaczeń i Wyróżnień. Na posiedzeniach 
tych realizowano zadania bieżące.

Podstawową działalnością Komisji, realizowaną przez Zespół 
ds. Odznaczeń i Wyróżnień, było przyjm owanie, rozpatrywanie, 
op in iow anie  i przedstawianie do zatwierdzenia w niosków

właściwym  organom. Do Zarządu PZPN kierowano wnioski o odznaczenia 
związkowe „Za Zasługi dla Sportu" do M inisterstwa Sportu i Turystyki o przyznanie 
trzystopn iow ej odznaki. Rozpatrzono ogółem  448 wniosków, z których 
15 rozpatrzono negatywnie -  oddalono ze w zględu na to, że nie został 
zachowany regulam inow y term inu pięciu lat od ostatniego odznaczenia.
Wykaz liczbowy w niosków  pozytyw nie rozpatrzonych z podziałem 
na poszczególne stopnie przedstawia się następująco:
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Sprawozdanie Komisji ds- Odznaczeni Zasobów Archiwalnych

16 wniosków zostało oddalonych ze względu na fakt, iż nie spełniały 
one w ym ogów  regulam inowych (zbyt krótki okres, jaki upłynął od 
przyznania ostatniego odznaczenia lub n iekom pletne dane).

Jedno wystąpienie do M inisterstwa Sportu nie uzyskało poparcia 
w obec ew identnego braku w iarygodności przedstawionych danych. 
Dokumentacja z odpow iedn im  wyjaśnieniem  została przekazana do 
W ojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.

W okresie sprawozdawczym z okazji jub ileuszów  bądź awansów 
do wyższej klasy rozgrywkowej 20 klubom  przyznano puchary 
lub plakiety okolicznościowe. Oprócz k lubów  z centralnych klas 
rozgrywkowych, wyróżnione zostały kluby mniej renomowane, 
m iędzy innym i KS Victoria Stary Dzików (Podkarpacki ZPN), KS Lubań 
Maniowy, MLKS Polan Żabno (Małopolski ZPN), GKS Łokietek Brześć 
Kujawski, LKS Zryw  Wielki Lubień (Kujawsko-Pomorski ZPN) i LKS 
Zorza Brzeźnica (Lubuski ZPN).

Zespół ds. Dokum entacji i Zasobów Archiwalnych kontynuow ał 
prace związane z ew idencją oraz gromadzeniem  pam iątek 
i zasobów archiwalnych dotyczących statutowej działalności 
Związku. Powołany zespół roboczy kontynuuje prace 
przygotowawcze do wydania aktualnego A lbum u Członków 
Honorowych PZPN.
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Sprawozdanie z  działalności Zarządu! Sprawozdanie z  działalności KomisjiKewizifjnej
za okres od 27października 2017 do 31 sierpnia 2018

Komisja w  najbliższym roku swojej działalności ukierunkowuje 
się na przedsięwzięcia związane z jubileuszem  100-lecia PZPN, 
dalsze kom pletowanie, segregowanie zasobów archiwalnych 
oraz posiadanych pucharów i innych pam iątek z myślą 
o ekspozycji na jub ileusz związku oraz przedsięwzięcia związane 
z powstaniem  Muzeum PZPN.
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Sprawozdanie Kolegium Sędziów

Skład:
1. Zbigniew Przesmycki -  Przewodniczący
2. Tomasz Mikulski -  W iceprzewodniczący
3. Tomasz Rusek -  Członek
4. Maciej Wierzbowski -  Członek

Przewodniczący zespołów 
powołani przez KS PZPN:

-  Piłki kobiecej:
1. Marian Pyzałka -  Przewodniczący
2. Leszek Saks -  Sekretarz
3. Justyna Zając -  Członek

-  Futsalu:
1. Przemysław Sarosiek -  Przewodniczący
2. Sebastian Stawicki -  W iceprzewodniczący
3. Robert Grabowski -  Sekretarz
4. Piotr Mitkowski -  Członek
5. Mariusz Podjacki -  Członek
6. Rafał Przytuła -  Członek

-  Piłki plażowej:
1. Jerzy Broński -  Przewodniczący

odstaw ow ym i kierunkami działań Kolegium były:

1. Wdrażanie systemu wsparcia wideo w podejmowaniu decyzji 
sędziowskich z udziałem sędziów asystentów wideo (VAR) 
i ich asystentów (AVAR)
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W czerwcu 2017 r. Prezes PZPN Zbigniew Boniek podjął decyzję 
o przystąpieniu naszego Związku do uczestnictwa w  fazie testowej 
stosowania systemu wspomagania wideo pracy sędziego. 19 lipca 
,,VAR''zadebiutował w  meczu o Superpuchar Polski, a tydzień później 
w  Ekstraklasie. Na zakończenie poprzedniego okresu sprawozdawczego 
juz trzy mecze w  kolejce sędziowane byty ze wsparciem VAR. Liczba 
meczów ze wsparciem VAR w  danej kolejce była limitowana liczbą 
sędziów mających uprawnienia do sędziowania w  asyście VAR, a także 
do pełnienia funkcji VAR. Uprawnienia te nadawał i nadaje International 
Football Association Board, stanowiący Przepisy Gry, po spełnieniu 
określonych kryteriów wskazanych przez IFAB.

Na koniec rundyjesienne j sezonu 2017/2018 już siedem 
m eczów w  każdej kolejce było prowadzonych ze wsparciem 
VAR, a tym  razem brakVAR na jednym  spotkaniu w  kolejce 
wynika ł z ograniczeń sprzętowych. Zostały one usunięte przez 
Związek w  przerwie zim owej i począwszy od pierwszej kolejki 
rundy w iosennej, wszystkie osiem meczów danej kolejki było 
prowadzonych ze wsparciem VAR.

Obecnie uprawnienie do sędziowania meczów Ekstraklasy ze 
wspomaganiem VAR ma 15 sędziów, a jako VAR może asystować 
11. Przez cały okres wdrażania systemu klipy ze wszystkich sytuacji 
boiskowych, w  których wkraczał do akcji VAR, były wysyłane do IFAB



wraz z nagraniem komunikacji sędziów i opisem. IFAB wypowiadał 
się zarówno na tem at zasadności ingerencji VAR, jak i sposobu 
współpracy oraz prawidłowości podjętych decyzji. Stanowiska 
IFAB były wykorzystywane na okresowych zgrupowaniach 
sędziów zawodowych do celów szkoleniowych. Od 1 lipca 2018 r. 
funkcjonowanie VAR i AVAR zostało ujęte w  Przepisach Gry, a VAR 
i AVAR są oficjalnymi członkami zespołu sędziowskiego. Pozytywna 
ocena wdrażania systemu w ideo w  Polsce była bardzo ważnym 
czynnikiem umożliwiającym IFAB wprowadzenie VAR i AVAR 
do Przepisów Gry 2018/2019.

99 &
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PZPN



Sprawozdanie z  dzia ła lności Zarządu /  Sprawozdanie z  dzia ła lności K om isji R ew izyjnej
za okres od27 października2017 do 31 sierpnia 2018 LaczyNasPilka.pl

Sprawozdanie Kolegium Sędziów

2. Praca szkoleniowa

Poza szkoleniami VAR i AVAR prowadzonym i w  kontakcie 
z IFAB kontynuow ano prace szkoleniowo-unifikacyjne 
w  dotychczasowym  schemacie.

Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. 52 sędziów, asystentów zawodowych 
i Top Amator, 2 sędzie Ekstraligi oraz 6 członków sztabu szkoleniowego 
(w tym psycholog, trener fitness, fizykoterapeuta) brało udział w  zgrupowaniu 
szkoleniowym w  Antalyi. Również tym razem sesje szkoleniowe prowadzone 
były przez instruktora FIFA. Sędziowano także mecze sparingowe drużyn 
europejskich, przygotowujących się do rundy wiosennej w  Turcji.

Pomiędzy rundami sezonu 2017/2018, a także przed sezonem 2018/2019 
zorganizowano 8 trzydniowych zgrupowań dla:

186 sędziów i asystentów Top Am ator oraz obserw atorów  
szczebla centralnego;

122 sędzi, sędzi asystentek i obserwatorek;

189 sędziów i obserw atorów  III ligi;

93 sędziów i sędzi futsalu (dwa zgrupowania w  grudn iu  2017).

O 100
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ





Poza wykładam i i warsztatami szkoleniowym i odbyły się 
zarówno sprawdziany kondycyjne, jak i teoretyczne.

Co miesiąc, z wyjątkiem przerw między rundami i między sezonami, 
sędziowie i sędziowie asystenci zawodowi, a także perspektywiczni 
sędziowie i asystenci amatorzy spotykali się na dwudniowych 
zgrupowaniach w COS Spała. Zgrupowania zaczynały się i kończyły 
przedpołudniowymi, wspólnymi treningami. W pozostałym czasie 
miały miejsce sesje szkoleniowe, między innymi analizowano sytuacje 
z kolejek Lotto Ekstraklasy poprzedzających dane zgrupowanie. 
Szczególny nacisk kładziony był na sytuacje rozstrzygane z udziałem 
VAR, a wspomniane wyżej opinie IFAB na temat współpracy i jakości 
podejmowania decyzji stanowiły wytyczne szkoleniowe.

W połowie każdej rundy sędziowieTop Amator spotykali się w  COS 
Spała na dwudniowych zgrupowaniach, pracując wg schematu, jak 
na zgrupowaniach zawodowców. Odbyły się 4 takie zgrupowania.

Kontynuowany był projekt CORE (Centre of Refereeing Excellence) 
Polska. Corocznie kursy CORE POLSKA obejmują 
16 perspektywicznych sędziów z poszczególnych KS ZPN, 
a ich nadrzędnym celem jest przygotowanie potencjalnych sędziów 
szczebla centralnego. W sezonie 2017/2018 brani byli pod uwagę 
sędziowie urodzeni w  1991 r. i młodsi (sędziowie
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do 26 lat) oraz posiadający uprawnienia III ligi. Wychodząc naprzeciw 
tym ZPN, które w  danym sezonie nie posiadały kandydata spełniającego 
stosowne kryteria, powoływano również sędziów nieco starszych 
bądź z uprawnieniami IV ligi. Kurs CORE w  okresie sprawozdawczym 
odbył się dwukrotnie. Każdy z sędziów w  celach szkoleniowych miał 
możliwość sędziowania jednego meczu III, IV ligi bądź CLJ, które były 
następnie szczegółowo analizowane. Ponadto podczas trwania całego 
programu wykorzystywani byli do obserwacji meczów uczestników 
kursu, a także szkoleni obserwatorzy z 16 KS ZPN. Oprócz podnoszenia 
umiejętności sędziowskich (zgodnie z kierunkiem nakreślonym 
przez KS PZPN) program CORE zwraca uwagę na przygotowanie 
fizyczne do zawodów (treningi, testy, treningi techniczne na boisku 
oraz przeciwdziałanie kontuzjom), mentalne (praca z psychologiem) 
oraz językowe (omawianie niektórych meczów w  języku angielskim, 
rozwiązywanie testów).

Kontynuowany jest projekt CORE Asystenci Polska. Od sezonu 2017/2018 
szkolenie asystentów odbywa się w  cyklu rocznym. W listopadzie 2017 oraz 
w  maju 2018 we Wrocławiu odbyły się trzydniowe kursy CORE Asystenci 
Polska, w  których wzięło udział 20 perspektywicznych sędziów asystentów 
z wszystkich wojewódzkich KS ZPN. Uczestnicy poza szkoleniami 
teoretycznymi poddawani są testom teoretycznym i praktycznym, 
a także prowadzą wybrany mecz CLJ. Wyniki tego kursu są podstawą do 
desygnowania asystentów na kandydatów na szczebel centralny, mogą być
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również brane pod uwagę przy wyznaczaniu na daną edycję CORE UEFA. Absolwentami 
tych kursów są kolejni asystenci, pracujący z chorągiewką na boiskach Ekstraklasy oraz 
uczestniczący w  kursie UEFA„CORE 39" 2018 -  Adam Karasewicz i Bartosz Kaszyński.

3. Program mentorski

W sezonie 2017/2018 kontynuowany był program mentorski dla perspektywicznych 
sędziów, w  którym udział brały 22 pary mentorskie, a wśród nich 4 sędzie szczebla 
centralnego, 2 sędziów Top Amator B (II liga) i 16 sędziów Top Amator C (III liga). 
Również w  sezonie 2018/2019 realizowany będzie program mentorski, który
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zwyczajowo rozpocznie jednodniowe seminarium -  15 września br. 
w  Bełchatowie. Tym razem utworzonych zostanie 19 par mentorskich, 
a każdy sędzia będzie mieć swojego opiekuna szkoleniowego, 
wywodzącego się z grona obserwatorów szczebla centralnego.
W bieżącym sezonie wśród 19 arbitrów objętych programem 
mentorskim znajdą się 3 sędzie szczebla centralnego, 1 sędzia Top 
Amator B (II liga) oraz 15 sędziów Top Amator C (III liga).

W ubiegłym  sezonie W ojewódzkie Związki Piłki Nożnej, tak 
jak wcześniej, o trzym ały 50 tysięcy euro z ty tu łu  udziału 
PZPN w  Konwencji Sędziowskiej UEFA. Pieniądze te będą 
wykorzystywane na organizację w ojewódzkich program ów 
mentorskich, a także w ojewódzkich kursów CORE.

4. Praca szkoleniowa w klubach szczebla centralnego 
oraz w Związkach Wojewódzkich

Szkolenia w  klubach szczebla centralnego mają charakter systemowy. 
Są one prowadzone na bieżąco, przede wszystkim ze względu na 
wymogi licencyjne i tak było również w  okresie sprawozdawczym. 
Szkolenia prowadzone były przez sędziów i asystentów zawodowych, 
a także przez wybranych sędziów Top Amator. Tak jak do tej pory, 
zarówno sędziowie, jaki i sędziowie asystenci zawodowi, prowadzili 
szkolenia w  wojewódzkich ZPN. Zrealizowane zostały wszystkie

I

wnioski o delegowanie szkoleniowców. Były to szkolenia zarówno 
na przedsezonowych i międzyrundowych zgrupowaniach sędziów 
wojewódzkich ZPN, jak i podczas sesji plenarnych KS ZPN.

5. Selekcja i szkolenie w systemie obiektywizacji oceny 
pracy sędziów na szczeblu centralnym

System obiektywizacji oceny pracy sędziów został zastosowany 
w  Ekstraklasie w  rundzie wiosennej 2012 roku i obecnie ma 
zastosowanie we wszystkich ligach szczebla centralnego. Począwszy 
od bieżącego sezonu również obserwatorzy stadionowi otrzymują 
anonimowe obserwacje telewizyjne z obserwowanych przez nich 
meczów I i II ligi, sporządzone przez sędziów zawodowych. Mają 
oni prawo „oprotestować" (tj. wyrazić zdanie odrębne) spojrzenia 
obserwatorów telewizyjnych, jeżeli uważają je za nieuprawnione. 
Otrzymują stanowisko KS PZPN co do zasadności takiego„protestu" 
co ma wymiar stricte szkoleniowy.

Również rywalizacja kandydatów do Top Amator B, tak jak w  ubiegłych 
latach, odbywała się w  systemie obiektywizacji oceny pracy sędziów. Tym 
razem na 32 sędziów przystępujących do współzawodnictwa, testów 
pisemnych nie zdało czterech. Z pozostałych 28 awansowało trzech, 
a ostateczna decyzja co do dwóch kolejnych zapadnie na podstawie 
jakości ich sędziowania w  dwóch meczach rundy jesiennej II ligi.
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Skład:
1. Andrzej Strejlau -  Przewodniczący
2. Henryk Apostel -  W iceprzewodniczący
3. Hilary Nowak -  W iceprzewodniczący
4. Marek Najder -  Sekretarz
5. Wiesław Bartosik -  Członek
6. Walenty Biechoński -  Członek
7. Andrzej Binkowski -  Członek
8. Andrzej Bobowski -  Członek
9. Lidia Borska -  Członek

10. Danuta Budek -  Członek
11. Jan Bzowy -  Członek

12. Jerzy Figas -  Członek
13. Janusz Garlicki -  Członek
14. Czesław Gołębiowski -  Członek
15. Irena Grzelak -  Członek
16. Bogusław Hajdas -  Członek
17. Kazimierz Janecki -  Członek
18. Marek Janota -  Członek
19. Wiesław Jańczyk -  Członek
20. Alojzy Jarguz -  Członek
21. Ryszard Kosiński -  Członek
22. Janusz Kowalski -  Członek

23. Jerzy Lechowski -  Członek
24. Krystyna Loska -  Członek
25. Wojciech Łazarek -  Członek
26. Włodzimierz Modzelewski -  Członek
27. Adam Olkowicz -  Członek
28. Józef Różyński -  Członek
29. Marian Ryba -  Członek
30. Jerzy Talaga -  Członek
31. Józef Wiśniewski -  Członek
32. Stanisław Wzorek -  Członek

K lub Seniora liczy obecnie 32 osoby, w  tym  26 Członków Honorowych PZPN.
W styczniu br. w  poczet członków  Klubu zostali przyjęci: Jan Bzowy, były 

Członek Zarządu PZPN, oraz Janusz Garlicki -  działacz PZPN w  latach 1966-1982, 
w  tym  od 1971 roku lekarz reprezentacji narodowej.

Jako organ doradczy Związku, Klub funkcjonował w  oparciu o uchwały Zarządu 
PZPN, tj.: Uchwały nr I/8 z 16 stycznia 2013 r., Uchwały nr III/85 z 9 grudnia 2016 r. 
i Uchwały nr III/44 z 24 marca 2017 r., dot. zatwierdzenia Regulaminu Klubu Seniora 
PZPN. Wynikający z tegoż regulaminu zakres działania Klubu był zróżnicowany 
i sprowadzał się przede wszystkim do wspomagania Związku w  realizacji jego 
statutowych celów, a także zadań.
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W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 spotkań pod 
przewodnictwem Andrzeja Strejlaua, podczas których zajmowano się:

1. Organizowaniem spotkań z zaproszonymi przedstawicielami 
Związku i innymi osobami. Byli to:

-  Andrzej Person -  dziennikarz sportowy i b. senator RP, działacz 
Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego, który przekazał informację 
o zainspirowanej przez Prezesa Zbigniewa Bońka koncepcji 
utworzenia w  Ciechocinku sanatorium dla wymagających 
leczenia i rehabilitacji weteranów wywodzących się z krajowego 
środowiska piłkarskiego.



-Janusz Jesionek -  b. ambasador RP w  Słowenii, Prezes Fundacji 
im. Kazimierza Górskiego, który przedstawił najważniejsze dokonania 
Fundacji, m.in. doprowadzenie do nadania PGE Narodowemu 
w  Warszawie imienia Kazimierza Górskiego oraz odsłonięcia 
na tym stadionie pomnika tego trenera wszech czasów.

-  Stefan Majewski -  Dyrektor Sportowy PZPN, który omówił zasady 
rozgrywek Ligi Narodów.

-  Jacek Magiera -  Wicedyrektor Sportowy PZPN i trener reprezentacji 
Polski U-20, który opowiedział o zadaniach Związku w  za kresie 
optymalizacji funkcjonowania młodzieżowych reprezentacji narodowych.

-  Bogusław Hajdas -  członek Klubu, znakomity trener piłkarski, były 
asystent selekcjonera Antoniego Piechniczka, który zrelacjonował 
zorganizowaną przez PZPN w  Gdańsku uroczystość poświęconą
35. rocznicy zdobycia przez naszą reprezentację brązowego medalu 
na mistrzostwach świata w  Hiszpanii w  1982 roku.

-  doc Jerzy Talaga -  członek Klubu, wieloletni pracownik naukowy 
Akademii Wychowania Fizycznego w  Warszawie, wychowawca
i nauczyciel ogromnej rzeszy polskich i zagranicznych trenerów 
piłkarskich, który w  ujęciu historycznym przedstawił formy 
współpracy tej uczelni z PZPN w zakresie kształcenia kadr trenerskich.
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-  Janusz Basałaj -  Dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN, 
który zapoznał zebranych z programem przygotowań naszej reprezentacji 
narodowej do mistrzostw świata w  Rosji.

-  Władysław Puchalski -  członek Zarządu Fundacji Piłkarstwa Polskiego, 
który poinformował o wdrażaniu przez Fundację pilotażowego programu 
wsparcia dla byłych zawodników i działaczy piłkarskich znajdujących się 
w  trudnej sytuacji życiowej, poprzez kierowanie ich na dwutygodniowe 
turnusy rehabilitacyjne do ośrodka w  Ciechocinku.

Wystąpienia w /w  osób cieszyły się dużym zainteresowaniem Członków 
Klubu, powodowały ożywioną dyskusję i w  wielu wypadkach kończyły się 
składaniem przez nich stosownych wniosków do realizacji.

2. Organizowaniem uroczystości jubileuszowych Członkom Klubu z okazji 
osiągnięcia przez nich określonego wieku. W okresie, o którym mowa, 
dot. to: koleżanki Lidii Borskiej, która ukończyła 70 lat, oraz kolegów: 
Wojciecha Łazarka, Czesława Gołębiowskiego, Marka Janoty i Ryszarda 
Kosińskiego, którzy ukończyli 80 lat.

W trakcie uroczystości Jubilatom odczytywano skierowane do nich listy 
laudacyjne oraz obdarowywano pamiątkowymi paterami i nagrodami 
jubileuszowymi. Uroczystości kończył wspólny obiad, podczas którego 
jubilatom odśpiewywano tradycyjne „100 lat”
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3. Przygotowaniem -  na przełom ie października i listopada ub.r. 
-„A kc ji Znicz".

Jej realizacja polegała na odwiedzeniu przez wyznaczonych członków 
Klubu grobów byłych zasłużonych działaczy i piłkarzy PZPN, złożeniu 
na nich biało-czerwonych wiązanek kwiatów oraz zapaleniu zniczy. 
Dotyczyło to poniższych osób: Kazimierza Górskiego, Stanisława 
Nowosielskiego, Władysława Stachurskiego, Henryka Loski, Jana Maja, 
Jerzego Hołuba, Zbigniewa Należytego, Andrzeja Zientary,
Kazimierza Deyny i Leszka Rylskiego oraz dwóch znakomitych 
trenerów: Ryszarda Koncewicza i Ryszarda Kuleszy, którzy tą akcją 
zostali objęci po raz pierwszy.

Należy dodać, iż w  związku z drugą rocznicą śmierci poprzedniego 
Przewodniczącego Klubu, Henryka Loski, na lipcowym posiedzeniu 
Klubu przypomniano o tym smutnym fakcie i odczytano fragmenty 
wspomnienia o nim jego córki Grażyny, zamieszczonego 
w„Gazecie Wyborczej".

4. Sprawowaniem merytorycznego nadzoru nad działalnością Rady 
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej i w  jego ramach wyrażenie przez 
Klub, na styczniowym posiedzeniu, zgody na zwiększenie kwot 
zwyczajowo przyznawanych przez Radę zapomóg w  wysokości 
4000 złotych do kwoty 6000 zł.
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Sprawozdanie Klubu Seniora
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Uwzględniając fakt istnienia dwóch w akatów  w  składzie Rady 
Funduszu Pomocy Koleżeńskiej, w  maju br. desygnowano do 
niej Bogusława Hajdasa.

5. Rozważaniem kwestii nowelizacji kilku przepisów obowiązującego 
regulaminu Klubu, z których do najważniejszych na leży za liczyć 
postulat podniesienia wieku uprawniającego daną osobę do przyjęcia 
w  poczet członków Klubu z 60 do 65 lat.

6. Zebraniem od członków Klubu informacji o posiadanych pizez nich 
odznaczeniach związkowych, dokonaniem pizez Zaiząd Klubu ich 
analizy, a następnie skierowanie do Komisji Odznaczeń i Zasobów 
Archiwalnych wniosków o przyznanie im stosownych odznaczeń.

Należy dodać, iż w  ramach współpracy z klubami seniorów 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej przedstawiciele Klubu uczestniczyli 
w tzw. spotkaniach opłatkowych organizowanych w  terenie. Andrzej 
Strejlau wraz z Czesławem Gołębiowskim odwiedzili środowisko 
krakowskie. Przewodniczący Klubu Seniora brał też udział w  podobnym 
spotkaniu zorganizowanym przez Koło Seniora Kujawsko-Pomorskiego 
ZPN, a Wiesław Jańczyk uczestniczył w  zjeździe na terenie Lodzi.

Wszyscy Członkowie Klubu byli natomiast zapraszani przez 
Kierownictwo PZPN do udziału w  obradach odbytego w  październiku
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ubiegłego roku Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 
PZPN oraz dorocznym grudniowym spotkaniu gwiazdkowym. Dzięki 
decyzji Zarządu PZPN korzystamy z zaproszeń na mecze eliminacyjne 
i towarzyskie naszej reprezentacji narodowej, rozgrywanych na PGE 
Narodowym w Warszawie i innych miastach.

Wymaga podkreślenia, że opisana działalność Klubu spotykała się 
na co dzień z życzliwym wsparciem kierownictwa PZPN z Prezesem 
Zbigniewem Bońkiem i Wiceprezesem Eugeniuszem Nowakiem na czele, 
za co Zarząd i Członkowie Klubu składają szczere wyrazy podziękowania.
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Sprawozdanie Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej

Skład:
1. Lidia Borska -  Przewodnicząca
2. Janusz Kowalski -  Sekretarz
3. Danuta Budek -  Członek
4. Jerzy Figas -  Członek
5. Czesław Gołębiowski -  Członek

W okresie sprawozdawczym Rada Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 
PZPN działała na podstawie Uchwały II/56 z 29 listopada 2016 r. 

Zarządu PZPN w  sprawie zasad i trybu obsługi Funduszu Pomocy 
Koleżeńskiej PZPN, która określa możliwości przyznawania pomocy 
finansowej osobom związanym z piłką nożną.

Uchwałą nr VI/109 z 14 lipca 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej do prac w  Radzie pow ołany został Bogusław Hajdas 
na funkcję członka.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Rady Funduszu Pomocy 
Koleżeńskiej PZPN sprawuje zgodnie z Regulaminem Klub Seniora.

Pomoc finansowa była przyznawana osobom  związanym z piłką 
nożną, które w  szczególności:

♦  z przyczyn losowych znalazły się w  trudne j sytuacji finansowej;
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♦  wym agają stałej opieki lekarskiej;

♦  z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą wykonywać pracy 
zawodowej, stanowiącej dotychczas dla nich jedyne źródło utrzymania;

♦  wym agają pom ocy ze w zg lędów  humanitarnych.

Zapom ogi pieniężne otrzym ali byli piłkarze, trenerzy, sędziowie 
oraz działacze związkowi.

Rada Funduszu, w  uzasadnionych przypadkach, rozpatrywała 
prośby o pom oc materialną w spółm ałżonków  osób działających 
w  piłce nożnej. Często przedstawiciele Rady odwiedzali osoby 
chore, znajdujące się w  ciężkiej sytuacji materialnej.

W okresie sprawozdawczym Rada Funduszu Pomocy 
Koleżeńskiej PZPN odbyła 7 spotkań, rozpoznała 38 wniosków  
i przyznała zapom ogi na kwotę 149 500 złotych brutto.

Szeroki zakres działalności Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej 
nie m óg łby odbywać się bez w ielkiej życzliwości i pom ocy 
ze strony Zarządu PZPN, który znacznie podwyższył w  budżecie 
na rok 2018 kwotę przeznaczoną na pom oc finansową dla osób 
potrzebujących pom ocy -  do 250 000 zł.

SZEROKI ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY 

FUNDUSZU POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ 

NIE MÓGEDY ODBYw AC się BEz

w ie lk ie j  ż y c z l iw o ś c i  i po m o c y

ZE STRONY ZARZĄDU PZPN, KTÓRY 

ZNACZNIE PODWYŻSZYŁ W BUDŻECIE 

NA ROK 2018 KWOTę PRZEZNACZONĄ 

NA POMOC FINANSOWĄ DLA OSÓB 

POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

-  do 250 000 z ł .
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Sprawozdanie Klubu Wybitnego Reprezentanta

Przewodniczący: Dariusz Dziekanowski

W okresie sprawozdawczym Klub W ybitnego Reprezentanta
realizował zadania wynikające z regulam inu Klubu, jak również 

kreował nowe in ic jatywy sprzyjające prom ow aniu piłkarstwa zgodnie 
z nakreśloną w  ostatnim  czasie strategią.

Członkowie Klubu aktywnie uczestniczyli w  spotkaniach i imprezach 
propagujących fu tbol, sportow y tryb  życia i przede wszystkim -  
zasady fair play, zarówno na boisku, jak i poza nim.

12 czerwca 2018 r., przy okazji towarzyskiego meczu Polska -  Litwa, 
który odbył się w  Warszawie, zorganizowano posiedzenie Klubu. Na 
spotkaniu dyskutowano g łów nie  o następujących zagadnieniach: 
podjęciu działań zmierzających do przyjęcia do Klubu Ernesta 
Pohla, zaangażowania członków  KWR do wsparcia zmagającego 
się z chorobą byłego reprezentanta Polski Pawła Kryszałowicza oraz 
zaproponow ano w iele nowych akcji promocyjnych, które w inny być 
zrealizowane w  najbliższym czasie.

W term in ie  25-26 sierpnia 2018 r. w  Stanach Zjednoczonych odbył się 
XXVIII Turniej im. Kazimierza Deyny, który to  ob ję ty  był honorow ym  
patronatem  PZPN, a organizowany był przez Związek Polonijnych 
K lubów Piłkarskich.
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Przedstawiciele KWR włączyli się również w  organizację piątej edycji 
„Charytatywnego Supermeczu”, który został zaplanowany na 3 września 2018 r. 
na obiektach Szkoły Trenerów PZPN zlokalizowanej w  Białej Podlaskiej.

Niezwykle sm utnym  akcentem, który miał miejsce w  opisywanym  okresie 
sprawozdawczym, był pogrzeb członka honorow ego KWR -  Romana 
Korynta. W ybitny w  przeszłości zawodnik m.in. Lechii Gdańsk, Legii Warszawa 
oraz reprezentacji Polski zmarł 15 lipca 2018 r. w  Gdyni. W uroczystościach 
pogrzebowych delegację KWR reprezentował Paweł Janas.
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Sprawozdanie Kom isji'Rew izyjnej

Skład:
1. Krzysztof Malinowski -  Przewodniczący
2. Robert Skowron -  W iceprzewodniczący
3. Dariusz Machiński -  Sekretarz
4. Jerzy Szczęsny -  Członek
5. Michał Dołożenko -  Członek
6. Jacek Czałpiński -  Członek
7. Maciej Wandzel -  Członek (do 8 grudnia 2017 r.)

Artur Jankowski -  Członek (od 8 grudnia 2017 r.)

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej została 
powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów 

Polskiego Związku Piłki Nożnej z 28 października 2016 r. Spośród 
swoich członków Komisja wybrała Przewodniczącego w  osobie 
Krzysztofa Malinowskiego, W iceprzewodniczącego w  osobie Roberta 
Skowrona oraz Sekretarza w  osobie Dariusza Machińskiego.

W związku ze złożoną rezygnacją przez jednego  z Członków, 
tj. Macieja Wandzla, Komisja Rewizyjna PZPN na swoim 
posiedzeniu w  dniu 8 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę 
-  w  tryb ie  art. 24 Statutu PZPN -  o dołączeniu do swojego składu 
do czasu najbliższego W alnego Zgromadzenia Delegatów Artura 
Jankowskiego, który podczas ostatniego w yborczego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
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W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna PZPN miała 
siedem posiedzeń plenarnych. O dbywały się również prace 
w  powołanych zarządzeniem Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej PZPN zespołach kontrolnych. Przyjęty i realizowany 
w  2018 roku jest plan kontroli obejm ujący:

♦  zm iany otoczenia norm atyw nego statutowej działalności 
Polskiego Związku Piłki Nożnej;

♦  działalność Departam entu Organizacji Imprez, 
Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN;

♦  system ochrony danych osobowych w  PZPN;

♦  problematyka zagospodarowania nieruchomości
w  Wilanowie, zabezpieczenie aktualnych potrzeb lokalowych 
oraz ewentualnej zm iany siedziby;

♦  badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz planu 
finansowego za 2018 rok;

♦  działalność w  zakresie piłki kobiecej;

♦  przychody PZPN;
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♦  wdrożenie regulacji an tydop ingow ych w  PZPN;

♦  wdrożenie systemu Video Assistant Referee;

♦  zasady zlecenia organizacji imprez m iędzynarodowych 
i sposób rozliczania zadań zleconych.
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Wspomnienie zm arłych

W każdym roku polski fu tbo l traci osoby znaczące dla niego 
bardzo wiele. Wszyscy pam iętam y o tych, których zabrakło. 

W spom inam y ich z zadumą i nostalgią.

W tym  okresie sprawozdawczym odeszli od nas m.in.:

Janusz Wójcik 

Stanisław Terlecki 

Bogusław Cygan 

Tomasz Malinowski 

Lucjan Franczak 

Marian Czachor 

Krzysztof Seweryn 

Ryszard Dziadek 

Janusz Adamczyk 

Jan Nowak 

Ireneusz Zawadzki 

Roman Korynt 

Robert Grzywocz

18 listopada 1953 -  20 listopada 2017 

13 listopada 1955 -  28 grudnia 2017 

3 listopada 1964 -  15 stycznia 2018 

30 kwietnia 1956 -  22 stycznia 2018 

26 października 1944 -  24 stycznia 2018 

8 grudnia 1924 -  15 lutego 2018 

16 marca 1957 -  23 marca 2018 

23 stycznia 1950 -  10 kwietnia 2018

13 lipca 1953 -  5 maja 2018

14 sierpnia 1928 -  17 czerwca 2018 

28 czerwca 1949 -  14 lipca 2018

12 października 1929 -  15 lipca 2018 

1 maja 1932 -  24 sierpnia 2018
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Dane kontaktow e P ZP N

Polski Związek 
Piłki Nożnej
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 
02-366 Warszawa 
tel. +48 (22) 55 12 300 
fax +48 (22) 55 12 240 
e-mail: pzpn@pzpn.pl

Rzecznik Prasowy
Jakub Kwiatkowski
jakub.kwiatkowski@pzpn.pl 
Biuro prasowe: media@pzpn.pl

Klub Kibica
klubkibica@pzpn.pl

Krajowy 
Koordynator 
ds. Współpracy 
z Kibicami
dr Dariusz Łapiński
dariusz.lapinski@pzpn.pl

Departament
Rozgrywek
Krajowych
+48 (22) 55 12 206

Departament 
Szkolenia i Rozgrywek 
Międzynarodowych
+48 (22) 55 12 215 
rozgrywki@pzpn.pl

Rzecznik
Dyscyplinarny
Adam Gilarski
+48 (22) 55 12 284 
rzecznikdys@pzpn.pl

Izba
ds. Ro zw iązyw ania
Sporów
Sportowych
irss@pzpn.pl
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W ojew ódzkie ZP N -y

f F D olnośląski Z wiązek P iłki N ożnej
53-434 Wrocław, ul. Oporowska 62 
tel. (71) 342 23 50 

(71) 343 63 24 
fax (71) 342 23 39 
e-mail: dolnoslaski@zpn.pl 
strona internetowa: www.dolzpn.pl

q V .

PZPN Lubuski Z wiązek P iłki N ożnej
65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2A 
tel. (68) 452 82 00 
tel./fax (68) 452 82 01 

(68) 452 82 02 
e-mail: biuro@lubuskizpn.pl 
strona internetowa: www.lubuskizpn.pl

^  Kujawsko-Pomorski Związek P iłki N ożnej
85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 
tel. (52) 341 13 33 
fax (52) 341 72 08 
e-mail: kujawpomorski@zpn.pl 
strona internetowa: www.kpzpn.pl

Ł ódzki Z wiązek P iłki N ożnej
90-408 Łódź, ul. Próchnika 5 
tel. (42) 639 78 70, (42) 639 78 05 
fax (42) 634 87 99 
e-mail: lodzki@zpn.pl 
strona internetowa: www.lzpn.org

Lubelski Z wiązek P iłki N ożnej
20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 21 
tel. (81) 528 05 68, 525 99 03 
fax (81) 743 46 40 
e-mail: lubelski@zpn.pl 
strona internetowa: www.lzpn.pl

M ałopolski Z wiązek P iłki N ożnej
31-216 Kraków, ul. Solskiego 1 
tel./fax (12) 632 66 00 

(12) 632 68 00
e-mail: biuro@mzpnkrakow.pl
strona internetowa: www.mzpnkrakow.pl
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Ę f  M azowiecki Z wiązek P iłki N ożnej
02-707 Warszawa, ul. Puławska 111A, lok. 50 
tel. (22) 827 58 74 

(22) 827 40 68 
fax (22) 827 49 79 
e-mail: mazowiecki@zpn.pl 
strona internetowa: www.mzpn.pl

^  O polski Z wiązek P iłki N ożnej
45-064 Opole, ul. Damrota 6 
tel. (77) 454 37 34, tel./fax: (77) 441 84 81 
e-mail: sekretariat@opolskizpn.pl 
strona internetowa: www.pilkaopolska.pl

Q  Podlaski Z wiązek P iłki N ożnej
15-101 Białystok, ul. Jurowiecka 52 
tel./fax (85) 654 52 81 

(85) 664 85 90
e-mail: biuro@podlaskizpn.org
strona internetowa: www.podlaskizpn.org

Pomorski Z wiązek P iłki N ożnej
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 22
tel. (58) 522 50 30,
fax (58) 522 50 32
e-mail: pomorski@zpn.pl
strona internetowa: www.pomorski-zpn.pl

Podkarpacki Z wiązek P iłki N ożnej
35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 6A
tel. (17) 853 43 25
fax (17) 853 43 30
e-mail: podkarpacki@zpn.pl
strona internetowa: www.podkarpackizpn.pl
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@  Śląski Z wiązek P iłki N ożnej
40-028 Katowice, ul. Francuska 32 
tel. (32) 256 43 25 

(32) 256 21 78 
fax (32) 256 27 45 
e-mail: slaski@zpn.pl
strona internetowa: www.slzpn.katowice.pl
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

z siedzibą:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 

02-366 Warszawa

za rok obrotowy 2017

I. Wprowadzenie
II. Bilans
III. Rachunek zysków i strat
IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Warszawa, 31 marca 2018 r



Sprawozdanie Finansowe Polskiego Związku Piłki Nożnej za 2017 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

z siedzibą: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa

za rok obrotowy 2017

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ jest ogólnokrajowym związkiem sportowym posiadającym 
osobowość prawną prowadzącym działalność w formie stowarzyszenia. W  kontaktach 
międzynarodowych PZPN obok nazwy polskiej używa nazwy w języku angielskim „POLISH 
FOOTBALL ASSOCIATION. Siedzibą związku jest Warszawa, a jego biuro mieści się przy ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. nr 7.

2. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ prowadzi działalność w oparciu o ustawę o sporcie (Dz. U z 
2010 r. nr 127 poz. 857) prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 2001 r. nr 79 poz. 855), Statut 
Stowarzyszenia oraz inne przepisy prawa. Przy wykonywaniu swoich zadań PZPN przestrzega 
statutu, regulaminów, przepisów oraz decyzji FIFA i UEFA.

3. Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz 
informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione 
w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:
1) Wprowadzenie

2) Bilans

3) Rachunek zysków i strat

4) Dodatkowe informacje i objaśnienia

4. Przedmiotem podstawowej działalności PZPN w roku obrotowym była działalność związana ze 
sportem (92.62.Z).

5. PZPN zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 
0000091546.

6. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r

Grant Thornton Frąckowiak
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
u l. A b p a  A n to n ie g o  B a ra n ia k a  8 8  E s tr  Z 

61-131 Poznań
NIP: 778-14-76-013 REGON: 301591100 

KRS: 0000369868  (7)



Sprawozdanie Finansowe Polskiego Związku Piłki Nożnej za 2017 rok

7. Członkami Zarządu byli:

w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku:

1) Prezes PZPN - Zbigniew Boniek
2) Wiceprezes PZPN -  Jan Bednarek
3) Wiceprezes PZPN -  Cezary Kulesza
4) Wiceprezes PZPN -  Marek Koźmiński
5) Wiceprezes PZPN -  Andrzej Padewski
6) Wiceprezes PZPN -  Eugeniusz Nowak
7) Członek Zarządu PZPN -  Zbigniew Bartnik ( do dnia 16 listopada 2017 r.)
8) Członek Zarządu PZPN -  Wojciech Cygan
9) Członek Zarządu PZPN -  Artur Kapelko
10) Członek Zarządu PZPN -  Adam Kaźmierczak
11) Członek Zarządu PZPN -  Henryk Kula
12) Członek Zarządu PZPN -  Zdzisław Łazarczyk
13) Członek Zarządu PZPN -  Mirosław Malinowski
14) Członek Zarządu PZPN -  Radosław Michalski
15) Członek Zarządu PZPN -  Ryszard Niemiec
16) Członek Zarządu PZPN -  Martyna Pajączek
17) Członek Zarządu PZPN -  Jakub Tabisz
18) Członek Zarządu PZPN -  Paweł Wojtala
19) Członek Zarządu PZPN -  Mieczysław Golba ( w miejsce Zbigniewa Bartnika )

8. Biurem Polskiego Związku Piłki Nożnej od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku kierowali:

a) Maciej Sawicki -  Sekretarz Generalny

9. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych 
w roku obrotowym, zgodnie z ustaleniami dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
ustalonej i wprowadzonej do stosowania postanowieniami uchwały nr IV/121 Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej z dnia 5 marca 2009 r., z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009 r.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności przez PZPN w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym w nie zmniejszonym
istotnie zakresie.

10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami). Wzór 
sprawozdania finansowego i zakres informacji, w nim zawartych zgodny jest z Załącznikiem nr 6 do 
Ustawy o rachunkowości przeznaczonym dla jednostek, o których mowa w art.3 ust. 2 Ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 
r. poz. 1817).

11. Według kryteriów określonych w art. 64 ustawy o rachunkowości -  sprawozdanie finansowe za 
rok badany nie podlegało obowiązkowemu badaniu zgodnie z art. 80.3.

12. Wykazane w bilansie, na koniec roku obrotowego, aktywa i pasywa wyceniono według 
następujących metod, wynikających z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości PZPN:

Grant Thornton Frącksovviak 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
u l. A b p a  A n to n ie g o  B a ra n ia k a  8 8  E 

61-131 Poznań
NIP: 778-14-76-013 REGON: 301591100 

KRS: 0000369868 (7)
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a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono w cenie nabycia, lub kosztów 
wytworzenia, które są zgodne z okresem ekonomicznej użyteczności. Do amortyzacji środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie 
rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej.

b) należności i udzielone pożyczki wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w walutach obcych wyceniono po kursie 
średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień,

c) środki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, po kursie 
średnim ustalonym przez NBP na ten dzień,

d) zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach 
obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej na ten dzień przez NBP,

e) inwestycje w nieruchomości wycenia się według takich samych zasad jakie stosuje się dla 
środków trwałych,

f) zapasy wycenia się w cenie zakupu. Odpisów aktualizacyjnych dotyczących zapasów dokonuje 
się najpóźniej pod datą ostatniego dnia roku obrotowego na tę ich część, która zlega w 
magazynie przez okres dłuższy niż cztery lata.

13. Dla pozycji bilansu oraz rachunku wyników wyrażonych w walutach obcych -  kursy przyjęte 
do ich wyceny

Wartości w PLN

LP-
Średni Kurs NBP obowiązujący 

na ostatni dzień roku
31 grudnia 2016 roku 

Tabela NBP nr 
252/A/NBP/2016

29 grudnia 2017 roku 
Tabela NBP nr 

251/A/NBP/2017

1. Kurs wymiany USD na PLN 4,1793 3,4813

2. Kurs wymiany EUR na PLN 4,4240 4,1709

3. Kurs wymiany GBP na PLN 5,1445 4,7001

4. Kurs wymiany CHF na PLN 4,1173 3,5672

14. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 
finansowym roku obrotowego.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat 
ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

15. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

W  okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe Zarząd PZPN nie 
wprowadził zmian w polityce (zasadach) rachunkowości PZPN.

Grant Thornton Frąckowiak 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
u l. A b p a  A n to n ie g o  B a ra n ia k a  3Ś%'4 

61-131 Poznań
NIP: 778-14-76-013 REGON: 301591100 

KRS: 0000369868  (7)
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16. Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający z danymi sprawozdania 
finansowego za bieżący rok obrotowy.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, a sprawozdanie finansowe 
sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje z niego wynikające były porównywalne.

17. Monitorowanie rozliczeń z klubami.

Zgodnie z Uchwałą Końcową Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN z dnia 26 listopada 
2010 roku, Departament Finansowy przekłada Komisji Licencyjnej PZPN informacje o zadłużeniach 
klubów w stosunku do PZPN.

18. Podpisanie Sprawozdania Finansowego za rok 2017.

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity -  Dz. U. z 2018 r. 
poz. 395 z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego 
sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej 
Stowarzyszenia na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Grant Thornton Frąckowiak 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
u l. A b p a  A n to n ie g o  B a ra n ia k a  8 8  E 

61-131 Poznań
NIP: 778-14-76-013 REGON: 301591100 

KRS: 0000369868 (7)
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Członek Zarządu PZPN -  Henryk Kula

Członek Zarządu PZPN -  Adam Kaźmierczak

Członek Zarządu PZPN -Mirosław Malinowski Członek Zarządu PZPN -  Radosław Michalski

........................
Członek Zarządu PZPN -  Ryszard Niemiec

...... ....................................................
Członek Narządu PZPN -  Martyna Pajączek

Członek Zarządu PZPN -  Jakub Tabisz Członek Zarządu PZPN -  Paweł Wojtala

Dyrektor Departamentu Finansowego 
Główny Księgowy PZPN - Ewa Bazan

Sekretarz Generalny PZPN -  Maciej Sawicki

Grant Thornton Frąckowiak str'6
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
u l. A b p a  A n to n ie g o  B a ra n ia k a  88  E 

61-131 Poznań
NIP: 778-14-76-013 REGON: 301591100 

KRS: 0000369868  g)
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II. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Bilans na dzień 31.12.2016 r. na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE 7 982 108,94 9 193 231,97
I. Wartości niematerialne i prawne 2 276 009 ,76 2 859 229 ,87
II. Rzeczowe aktywa trwale 1 242 328 ,04 1 891 532 ,39
III. Należności długoterminowe 758 771 ,14 737  469,71
IV. Inwestycje długoterminowe 3 705 000,00 3 705  000 ,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 212 847 081,96 241 769 521,95
I. Zapasy 4 406  150,88 4  537  3 71 ,82

II. Należności krótkoterminowe 9 102 917 ,46 16 897  3 92 ,96
III. Inwestycje krótkoterminowe 198 894  0 63 ,39 2 1 5 1 7 5  2 86 ,53
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 443  950 ,23 5 159 4 70 ,64

C. NALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY

AKTYWA RAZEM: 220 829 190,90 250 962 753,92

PASYWA

A. FUNDUSZ WŁASNY 191 498 544,22 206 812 542,77
I. Fundusz statutowy 42  014  695,83 42  0 1 4  695 ,83
II. Pozostałe fundusze
III. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych 101 599 723,12 149 483  848 ,39
IV. Zysk ( strata ) netto 4 7  8 8 4 1 2 5 ,2 7 15 313  998 ,55

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 29 330 646,68 44 150 211,15
I. Rezerwy na zobowiązania 5 060 138,36 4 430  2 3 1 ,9 3
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0 ,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 032  800,41 8 710 7 51 ,14
IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 0  237  707 91 31 009  228  08

PASYWA RAZEM: 220 829 190,90 250 962 753,92

Sporządzono dnia 31 marca 2018 roku.

Dyrektor De 
GŁÓWNY

nentu Finansowego 
IĘGOWY PZPN

Ewa Bazan

Grant Thornton Frąckowiak 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
u l. A b p a  A n to n ie g o  B a ra n ia k a  8 8  E

61-131 Poznań str. 7
NIP: 778-14-76-013 REGON: 301591100 

KRS: 0000369868  m
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III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2017 ROK

Rachunek zysków i strat Grudzień 2016 Grudzień 2017

A. Przychody z działalności statutowej 232 954 039,63 208 624 790,22

A.l. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
A.ll. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
A.III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 232 954 039,63 208 624 790,22

B. Koszty realizacji zadań statutowych 171 685 371,45 179 900 792,04

B.l. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
B.ll. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00
B.lll. Koszty pozostałej działalności statutowej 171 685 371,45 179 900 792,04

C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B) 61 268 668,18 28 723 998,18

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( D -E ) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 17 212 480,44 17 343913,12

H. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej ( C+F-G) 44 056 187,74 11 380 085,06

1. Pozostałe przychody operacyjne 1 125 602,57 1 580 216,68

J. Pozostałe koszty operacyjne 1 381 186,49 839 358,97

K. Przychody finansowe 4 228 489,12 3 977 981,24

L. Koszty finansowe 25161,67 734174,46

M. Zysk (strata) brutto (H+l-J+K-L) 48 003 931,27 15 364 749,55

J. Podatek dochodowy 119 806,00 50 751,00

K. Wynik finansowy netto 47 884 125,27 15 313 998,55

Sporządzono dnia 31 marca 2018 roku.

Dyrektor
Gtóvyi

amentu Finansowego 
KSIĘGOWY PZPN,

Ewa Bazan

Grant Thornton Frąckowiak
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
u l. A b p a  A n to n ie g o  B a ra n ia k a  38  E

61-131 Poznań str. 8
NIP: 778-14-76-013 REGON: 301591100 

KRS: 0000369368 (7)
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IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

IV.1 NOTY OBJAŚNIANĄCE BILANS - AKTYWA

NOTA IV.1.A.1 Wartości niematerialne i prawne

Wartości w PLN
Licencje na 
programy 

komputerów 
e FIFA

Portal
internetowy

PZPN

Portal
internetowy 
Łączy nas 

Pitka

Inne WNiP WNiP w  
budowie Razem

WARTOŚĆ POCZĄTKOWĄ

Bilans otwarcia 30 000,00 279 364,35 2 045 406,01 693 605,35 136 080,00 3 184 455,71
Zwiększenia 0,00 0,00 2 070,00 604 275,96 739 262,61 1 345 608,57

Zm niejszenia 0,00 0,00 0,00 1 246,22 1 246,22

Przem ieszczenie w ew nętrzne 0,00 0,00 136 080,00 0,00 -136 080,00 0,00

Bilans zamknięcia 30 000,00 279 364,35 2183 556,01 1 296 635,09 739 262,61 4 528 818,06

UMORZENIE

Bilans otwarcia 30 000,00 279 364,35 17 609,50 581 472,10 0,00 908 445,95
Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 586 506,46 175 446,78 0,00 761 953,24
Am ortyzacja  rok 2017 0,00 0,00 586 506,46 175 446,78 0,00 761 953,24

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 811,00 0,00 811,00
Bilans zamknięcia 30 000,00 279 364,35 604115,96 756 107,88 0,00 1 669 588,19

Wartość netto

Bilans otwarcia 0,00 0,00 2 027 796,51 112 133,25 136 080,00 2 276 009,76
Bilans zamknięcia 0,00 0,00 1 579 440,05 540 527,21 739 262,61 2 859 229,87

NOTA IV.1.A.2 Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości w PLN

Urządzenia techniczne Inne środki trwałe Razem rzeczowe aktywa 
trwałe

WARTOŚĆ POCZĄTKOWĄ

Bilans otwarcia 3 213 376,03 1 290 105,29 4 503 481,32
Zwiększenia, w tym: 1 501 636,48 94 137,44 1 595 773,92
Zakup 1 501 636,48 94 137,44 193 743,83

Zmniejszenia,w tym: 491 297,18 383 524,45 874 821,63
Likw idacja, sprzedaż przekwalifikowanie 491 297,18 383 524,45 874 821,63

Inne 0,00 0,00 0,00

Bilans zamknięcia 4 223 715,33 1 000 718,28 5 224433,61

UMORZENIE

Bilans otwarcia 2 345 221,71 915 931,57 3 261 153,28
Zwiększenia, w tym: 764 537,80 154 056,50 918 594,30
Am ortyzacja  2017 764 537,80 154 056,50 918 594,30

Inne (koszty zużycia) 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia,w tym: 482 811,81 364 034,55 846 846,36

Likw idacja, sprzedaż przekwalifikowanie 482 811,81 364 034,55 846 846,36

Inne 0,00 0,00 0,00

Bilans zamknięcia 2 626 947,70 705 953,52 3 332 901,22

Wartość netto

Bilans otwarcia 868 154,32 374173,72 1 242 328,04
Bilans zamknięcia 1 596 767,63 294 764,76 1 891 532,39
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NOTA IV.1.A.3 Należności długoterminowe
Wartości w PLN

Należności długoterminowe 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.

Kaucje C A  Immo 758 771,14 737 469,71

Wartość bilansowa 758 771,14 737 469,71

NOTA IV.1.A.4 Inwestycje długoterminowe

Wartości w PLN

Inwestycje długoterminowe 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.

N ieruchom ości 3 633 000,00 3 633 000,00

Udziały i akcje 72 000,00 72 000,00

Wartość bilansowa 3 705 000,00 3 705 000,00

Wartości w PLN

Nieruchomości 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.

N ieruchom ości 10 976 101,29 10 9 7 6 101 ,29

O dpisy aktualizu jące w artość aktyw ów  trwałych 7 343 101,29 7 343 101,29

Wartość bilansowa 3 633 000,00 3 633 000,00

Wartości w PLN

Nieruchomości inwestycyjne Odpisy aktualizujące

Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku 7 343101,29

Zw iększenie  odpisu 0,00

Zm nie jszenie  odpisu 0,00

Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku 7 343101,29

Wartości w PLN
Długoterminowe aktywa trwałe

31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.
Udziały i akcje % udział

Akcje Ekstraklasa SA 7,20 72 000,00 72 000,00

Wartość bilansowa 72 000,00 72 000,00

NOTA IV.1.B.1 Zapasy
Wartości w PLN

Zapasy 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.

M ateriały w  drodze 63 666,14 0,00

M ateria ły w  m agazynach 4 359 775,43 4 535 424,52

Razem 4 423 441,57 4 535 424,52
O dpis aktualizu jący zapasy -17  290,69 1947,30

Razem Zapasy 4 406 150,88 4 537 371,82

Grant Thornton Frąckowiak 
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Wartości w PLN

Zapasy Odpisy aktualizujące

Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku -17 290,69

Zw iększenia  odpisu 0,00

Zm nie jszenie  odpisu 19 237,99

Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku 1 947,30

NOTA IV.1.B.2 Należności krótkoterminowe

Wartości w PLN

Należności krótkoterminowe 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.

Należności od jednostek powiązanych - z tytułu dostaw  i usług 2 007 975,00 2 047 950,00

Należności od pozostałych jednostek: 13 800 446,16 18 337 939,36

z  tytu łu dostaw  i usług 12 131 567,28 8 784 885,04

z tytułu podatków, dotacji, ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 1 219 195,70 3 393 463,94

pozosta łe należności 449 683,18 6 159 590,38

Razem 15 808 421,16 20 385 889,36
O dpis aktualizu jący 6 705 503,70 3 488 496,40

Razem Należności krótkoterminowe 9 102 917,46 16 897 392,96

Wartości w PLN

Należności handlowe i pozostałe Odpisy aktualizujące

Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku 6 705 503,70
Zw iększenie  odpisu

Zm nie jszenie  odpisu

343 338,70 

3 560 346,00

Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku 3 488 496,40

NOTA iV.1.B.3 Inwestycje krówkoterminowe

Wartości w PLN

Inwestycje krótkoterminowe 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.

Krótkoterminowe aktywa finansowe 198 894 063,39 215 175 286,53
Środki pieniężne w  kasie 40 446,48 46 127,78

Środki pieniężne na rachunkach bankow ych oraz lokaty 198 853 616,91 215 129158 ,75

Inne inw estycje krótkoterm inowe 0,00 0,00

Razem środki pieniężne 198 894 063,39 215 175 286,53

NOTA IV.1.B.4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wartości w PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.

Rozliczenia m iędzyokresowe przychodów: 413 353,83 5 048 891,08

Rozliczenia m iędzyokresowe kosztów: 30 596,40 110 579,56

Razem rozliczenia międzyokresowe czynne 443 950,23 5159 470,64

Grant Thornton Frąckowiak
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IV.2 NOTY OBJAŚNIAJĄCE BILANS - PASYWA

NOTA IY.2.A.1 Fundusz własny
Wartości w PLN

Fundusz statutowy 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.
Fundusz Statutowy PZPN 42 014 695,83 42 014 695,83
Pozostałe fundusze 0,00 0,00
Nadwyżka finansowa z lat poprzednich 101 599 723,12 149 483 848,39
Wynik finansowy netto za rok bieżący 47 884125,27 15 313 998,55

Razem Fundusz 191 498 544,22 206 812 542,77

Fundusz własny - Nadwyżka finansowa z lat ubiegłych
Wartości w PLN

Nadwyżka finansowa z lat ubiegłych 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.
Stan nadwyżki na początek roku 75 160 420,13 101 599 723,12
Zwiększenia Funduszu 26 439 302,99 47 884125,27
Zmniejszenia Funduszu 0,00 0,00

Saldo na koniec roku 101 599 723,12 149 483 848,39

Przeznaczenie wyniku finansowego

Wynik finansowy netto za rok bieżący w wysokości 15.313.998,55 PLN przeznacza się na zwiększenie nadwyżki finansowej z lat 
poprzednich. Nadwyżka finansowa zostanie wydatkowana na cele statutowe.

NOTA IV.2.B.1 Rezerwy na zobowiązania
Wartości w PLN

Rezerwy na zobowiązania 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.
Rezerwa Fundacja Wisła 4 960 138,36 4 330 231,93
Rezerwa Kibice Puchar Polski 100 000,00 100 000,00

Wartość bilansowa 5 060 138,36 4 430 231,93

NOTA IV.2.B.2 Zobowiązania krótkoterminowe
Wartości w PLN

Zobowiązania krótkoterminowe 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych - z tytułu dostaw i usług 0,00 328 473,30

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek: 3 815 649,16 8142 199,31
z tytułu dostaw i usług 1 851 526,19 5 056 637,94

z tytułu podatków, dotacji, ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 1 355 256,64 2 344 156,08

z tytułu wynagrodzeń 87 899,37 1 019,82
inne 520 966,96 740 385,47

Fundusze spacjalne 217 151,25 240 078,53

Razem 4 032 800,41 8 710 751,14

Grant Thornton Frąckowiak 
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Fundusz specjalne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki pieniężne przeznaczone na Fundusz Socjalny i inne aktywa Funduszu są to środki o ograniczonej możliwości dysponowania.

Wartości w PLN
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.

Stan funduszu na początek roku 203 843,74 217151,25
Zwiększenia Funduszu 101 562,51 114 907,28
Zmniejszenia Funduszu 88 255,00 91 980,00

Saldo na koniec roku 217 151,25 240 078,53

NOTA IV.2.B.3 Rozliczenia międzyokresowe
Wartości w PLN

Rozliczenia międzyokresowe 31 grudnia 2016 r. 31 grudnia 2017 r.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne 7 843 096,93 30 886 357,00

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne 12 394 610,98 122 871,08

Razem rozliczenia międzyokresowe 20 237 707,91 31 009 228,08

IV.3 NOTY OBJAŚNIAJĄCE - POZOSTAŁE

NOTA IV.3.1 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez PZPN gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Na dzień 31 grudnia 2017 r. PZPN nie posiadał zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, łącznie z 
wekslowymi.

NOTA IV.3.2 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym
Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2017 roku odnotowano następujące rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 
i Urzędem Skarbowym:

1. należności w kwocie: 3 393 463,94 PLN

2. zobowiązania w kwocie 2 344156,08 PLN

Grant Thornton Frąckowiak 
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IV.4 NOTY OBJAŚNIAJĄCE - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

NOTA IV.4.1 Przychody z działalności statutowej
Wartości w PLN

Przychody z działalności statutowej Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2016 roku

Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2017 roku

1. Przychody statutowe - składki członkowskie określone 
statutem 76 572,00 78 792,00
2. Przychody określone statutem: 232 877 467,63 208 545 998,22

1) Przychody ze sprzedaży biletów i hospitality 38 253 628,27 53 667 615,49
2) Przychody z tytułu umów sponsorskich, reklamowych, 
marketingowych i praw telewizyjnych 86 323 214,36 81 832 470,49

3) Przychody z dotacji, subwencji itp. 23 692 214,18 30 624 910,23
4) Transfery 2 801 244,50 4 807 310,18
5) Pozostałe przychody z działalności statutowej 11 818 857,04 15 860 084,13
6) Przychody z tytułu ME EURO 2016 w tym sprzedaż biletów i 
hospitality 69 988 309,28 0,00

7) Przychody z tytułu ME EURO U-21 w tym sprzedaż biletów i 
hospitality 0,00 21 753 607,70

Przychody statutowe ogółem (1+2) 232 954 039,63 208 624 790,22

NOTA IV.4.2 Koszty realizacji zadań statutowych
Wartości w PLN

Koszty realizacji zadań statutowych Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2016 roku

Rok zakończony dnia 
31 qrudnia 2017 roku

A. Zadania z zakresu Komunikacji i Marketingu w tym Portal 
internetowy 'Łączy nas Piłka" 4 610 024,43 4 685 801,04

B. Zadania z zakresu Szkoleń i Rozgrywek Międzynarodowych 15 326139,22 18 552 200,58

C. Zadania z zakresu Departamentu Prawnego i Finansowego 2 400 701,78 2 301 693,93

D. Zadania z zakresu Grassroots i Piłkarstwa Amatorskiego 15 868 025,84 26 337 765,03

E. Zadania z zakresu Piłkarstwa Profesjonalnego 27 116 722,29 34 860 475,36

F. Zadania z zakresu Reprezentacji Narodowej "A", organizacji 
imprez oraz funkcjonowania Biura Związku 31 834 923,52 42 362 497,89

G. Rezerwa na działania statutowe uzgodnione z Zarządem PZPN 16 906 207,95 3 734 451,16

H. Obsługa kontraktów sponsorskich i umowy barterowe 16 827 073,47 16 394 126,18

I. Koszty zadań zleconych 13 033 295,13 14 321 406,72

J. Koszty z tytułu ME EURO 2016, w tym zakup biletów i hospitality 27 762 257,82 0,00

K. Koszty z tytułu ME EURO U-21 0,00 16 350 374,15

Koszty realizacji zadań statutowych ogółem 171 685 371,45 179 900 792,04

NOTA IV.4.3 Koszty ogólnego zarządu w układzie rodzajowym
Wartości w PLN

Rodzaj kosztu Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2016 roku

Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2017 roku

1 Amortyzacja 911 507,64 939 832,88
2. Zużycie materiałów i energii 1 172 782,35 673 175,45
3. Usługi obce 6 448 912,36 6 485 639,52
4. Wynagrodzenia 6 858 790,30 7 601 142,40
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 273 146,88 1 355 124,80
6. Pozostałe koszty rodzajowe 547 340,91 288 998,07

Razem koszty administracyjne Crant Thornton Frąd O W iak  17 212 480,44
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NOTA IV.4.4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Wartości w PLN

Pozostałe przychody operacyjne Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2016 roku

Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2017 roku

1. Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 1 707,93

2. Odzyskany VAT zapłacony poza granicami kraju 67 558,62 12 649,10

3. Inne pozostałe przychody operacyjne 979 308,61 910 958,26

4. Przychody z tytułu rozwiązania rezerw 54 273,51 629 906,43

5. Przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących 24 461,83 24 994,96

6. Darowizny otrzymane 0,00 0,00

Przychody operacyjne razem 1 125 602,57 1 580 216,68

Wartości w PLN
Pozostałe koszty operacyjne Rok zakończony dnia 

31 grudnia 2016 roku
Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2017 roku

1. Darowizny przekazane 302 030,00 500,00

2. Odpisy aktualizujące 88 500.00 381 643,70

3. Koszty związane z odzyskaniem VAT zapłaconego za granicą 9 966,05 0,00

4. Rezerwy na zobowiązania 215 816,44 0,00

5. Magazyny, środki trwałe i wyposażenie 4 214,80 29 930,63

6. Pozostałe koszty 760 659,20 427 284,64

Koszty operacyjne razem 1 381 186,49 839 358,97

NOTA IV.4.5 Przychody i koszty finansowe
Wartości w PLN

Przychody finansowe Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2016 roku

Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2017 roku

1. Odsetki handlowe i bankowe 3 848 677,74 3 924 930,48
2. Odsetki budżetowe 16 158,60 51 203,00

3. Różnice kursowe per saldo 361 349,02 0,00
3a. Różnice kursowe dodatnie, w tym : 4 529 574,91 0,00

1. różnice kursowe zrealizowane 998 242,59 0,00

2. różnice kursowe z wyceny bilansowej 3 531 332,32 0,00

3b. Różnice kursowe ujemne, w tym: 4 168 225,89 0,00

1. różnice kursowe zrealizowane 614 967,31 0,00

2. różnice kursowe z wyceny bilansowej 3 553 258,58 0,00
4. Inne 2 303,76 1 847,76

Przychody finansowe razem 4 228 489,12 3 977 981,24

Grant Thornton Frąckowiak
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Wartości w PLN
Koszty finansowe Rok zakończony dnia 

31 grudnia 2016 roku
Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2017 roku

1. Odsetki handlowe i bankowe 16 971,67 2 021,31
2. Odsetki budżetowe 8190,00 3 464,60
3. Różnice kursowe per saldo 0,00 728 688,55
3a. Różnice kursowe dodatnie, w tym : 0,00 3 518 535,95

1. różnice kursowe zrealizowane 0,00 712 767,39
2. różnice kursowe z wyceny bilansowej 0,00 2 805 768,56

3b. Różnice kursowe ujemne, w tym: 0,00 4 247 224,50
1. różnice kursowe zrealizowane 0,00 777 591,97
2. różnice kursowe z wyceny bilansowej 0,00 3 469 632,53

4. Inne 0,00 0,00
Koszty finansowe razem 25 161,67 734 174,46

NOTA IV.4.6 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) księgowego brutto/netto

Wartości w PLN
Treść Rok zakończony dnia 

31 grudnia 2016 roku
Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2017 roku

1. Przychody księgowe 242 476 357,21 214182 988,14
2. Korekta przychodów o kwoty, które podatkowo powinny być 
wykazane po stronie kosztów, bądź które podatkowo w ogóle nie 
powinny być wykazane

0,00 0,00

3. Minus przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych 0,00 0,00

4. Plus przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów księgowych 0,00 0,00

5. Razem przychody podatkowe 242 476 357,21 214182 988,14
6. Koszty księgowe razem 194 472 425,94 198 818 238,59
7. Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po 
stronie przychodów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być 
wykazane

0,00 0,00

8. Minus - koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione 422 773,46 1 045 507,67

9. Minus - koszty księgowe trwale podatkowo nieuzasadnione 624 941,86 267111,99

10. Plus koszty podatkowe, nie stanowiące kosztów księgowych 7 500 000,00 0,00

11. Razem koszty uzyskania przychodów 185 924 710,62 197 505 618,93
12. Podstawa opodatkowania brutto 56 551 646,59 16 677 369,21

13. Odliczenie - doliczenia od-do podstawy opodatkowania (+/-) 56 551 646,59 16 677 369,21

14. Podstawa opodatkowania netto 624 941,86 267111,99

15. Podatek dochodowy 19% - naliczenie 118 740,00 50 751,00
16. Zapłacono 118 740,00 50 751,00
17. Pozostaje do zapłaty/nadpłaty na dzień bilansowy 0,00 0,00
18. Korekta podatku 1 066,00 0,00
19. Podatek dochodowy wykazany w CIT 8 119 806,00 50 751,00

20. Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu finansowym 119 806,00 50 751,00
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NIP: 778-14-76-013 REGON: 301591100 

KRS: 0000369868 (7)



Sprawozdanie Finansowe Polskiego Związku Piłki Nożnej za 2017 rok

NOTA IV.5.1 Informacje o zatrudnieniu w przeliczeniu na osoby.

Liczba osób

Zatrudnienie Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2016 roku

Rok zakończony dnia 
31 grudnia 2017 roku

Pracow nicy e tatow i 76 74

NOTA IV.5.2 Instrumenty finansowe

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

PZPN narażony je s t na ryzyko rynkowe obejm ujące przede wszystkim  ryzyko zm iany kursów w ym iany w alut. PZPN  nie posiada, ani 
nie em itu je  pochodnych instrum entów  finansow ych przeznaczonych do obrotu.

NOTA IV.5.3 Wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

Badanie rocznego spraw ozdania finansow ego:

Dyrektor De partam entu Tinansowego 
GŁÓWNVt.KSl6GOWY PZPN

C ^ W o '
Ewa Bazan

35 000,00 PLN

Grant Thornton Frąckowiak 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
u l. A b p a  A n to n ie g o  B a ra n ia k a  88  E 

61-131 Poznań
NIP: 778-14-76-013 REGON: 301591100 

KRS: 0000369868 (7)


