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Uchwała nr XI/199 
z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
określenia liczby zawodników młodzieżowych uczestniczących w meczach piłki 
nożnej Ekstraklasy ,I,II oraz III ligi w sezonie 2019/2020 i następnych 
I. Na podstawie art. 36 par. 1pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
Art. 1 
Od sezonu 2019/2020, kluby uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej 
zobowiązane są do wystawiania w czasie trwania całego meczu zawodników 
młodzieżowych w liczbie co najmniej: 
a)Puchar Polski na szczeblu centralnym –1 zawodnik, 
b)Ekstraklasa –1 zawodnik, 
c)I liga –1 zawodnik, 
d)II liga –2 zawodników, 
e)III liga –2 zawodników. 
Art. 2 
Zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który 
w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego 
kończy 21 rok życia oraz zawodnik młodszy.  
Art. 3 
1.Gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej liczby zawodników - 
młodzieżowych, potraktowana zostanie jako udział w meczu nieuprawnionego 
zawodnika, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.  
2.W przypadku rozpoczęcia lub kontynuowania gry w składzie pomniejszonym o 
wymaganą dla danej klasy rozgrywkowej liczbę zawodników młodzieżowych, 
drużyna może występować w tak zmniejszonym składzie bez konieczności 
uzupełnienia wymaganego limitu zawodników młodzieżowych.  
3.W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego, występującego na pozycji 
bramkarza, uniemożliwiającej mu kontynuowanie gry (odnotowanej po meczu w 
sprawozdaniu sędziego) wymiana kontuzjowanego zawodnika może nastąpić na 
bramkarza nie spełniającego kryterium zawodnika młodzieżowego, a drużyna może 
kontynuować grę, z pomniejszonym o jeden limitem zawodników-młodzieżowych. 
Art. 4 
Zobowiązuje się organy prowadzące poszczególne rozgrywki do uwzględnienia 
postanowień niniejszej uchwały w regulaminach rozgrywek na sezon 2019/2020 i 
następne. 
II. Traci moc Uchwała nr VIII/123 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników młodzieżowych 
uczestniczących w meczach I i II ligi w sezonie 2011/2012 i następnych. 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 
01 lipca 2019 r. 
                                                             Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XI/200 
z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w  
sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii 
Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i 
następnych 
I. Na podstawie art. 36 par. 1  
pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
Art. 1 
Od sezonu 2019/2020 do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może 
być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników -cudzoziemców 
spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym meczu mistrzowskim lub 
pucharowym może występować równocześnie na boisku: 
1)W rozgrywkach Ekstraklasy –bez ograniczeń, 
2)W rozgrywkach I, II, III ligi i niższych klas rozgrywkowych -1 zawodnik-
cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej, 
3)W rozgrywkach Ekstraligi kobiet i Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym  
- 2 zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej, 
4)W rozgrywkach I i II ligi kobiet oraz Pucharu Polski kobiet na szczeblu ZPN -1  
zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej, 
5)W rozgrywkach Ekstraklasy,I i II ligi Futsalu i niższych klas rozgrywkowych 
Futsalu oraz Halowego Pucharu Polski na szczeblu ZPN i na szczeblu centralnym - 
1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej, 
6)W rozgrywkach Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet,I Polskiej Ligi Futsalu 
Kobiet oraz Pucharu Polski Kobiet na szczeblu ZPN i na szczeblu centralnym - 
1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej, 
7)W rozgrywkach piłki nożnej plażowej –1 zawodnik (zawodniczka) –cudzoziemiec  
(cudzoziemka) spoza obszaru Unii Europejskiej, 
Art. 2 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, 
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki IV ligi lub niższych klas 
rozgrywkowych oraz IIligi kobiet i niższych klas rozgrywkowych kobiet, może 
wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu mistrzowskim więcej niż 1 
zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 
Art. 3 
Zawodnik -cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i 
uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę 
rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza 
się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika  
-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem 
posiadania przez takiego zawodnika dokumentów  
zaświadczających legalizację pobytu zawodnika-cudzoziemca w Polsce. 
Art. 4 
W rozumieniu niniejszej uchwały, zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii  
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Europejskiej  
oznacza zawodnika posiadającego obywatelstwo inne niż kraju członka Unii 
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu tj.  
kraju innego niż: 
1)Austria, 
2)Belgia, 
3)Bułgaria, 
4)Chorwacja, 
5)Cypr, 
6)Czechy 
7)Dania, 
8)Estonia, 
9)Finlandia, 
10)Francja, 
11)Grecja, 
12)Hiszpania, 
13)Holandia, 
14)Irlandia, 
15)Islandia, 
16)Liechtenstein, 
17)Litwa, 
18)Luksemburg, 
19)Łotwa, 
20)Malta, 
21)Niemcy, 
22)Norwegia, 
23)Polska, 
24)Portugalia, 
25)Rumunia, 
26)Słowacja, 
27)Słowenia, 
28)Szwajcaria, 
29)Szwecja, 
30)Węgry, 
31)Wielka Brytania, 
32)Włochy. 
II. Traci moc Uchwała nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki  
Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii 
Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych. 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 
01 lipca 2019 r. 
                                                                     Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała Nr 36/2018 

Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 23 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia 

planu finansowego i preliminarza Związku na 2019 rok. 

Po rozpatrzeniu projektu preliminarza i planu finansowego LZPN na 2019 rok, 

uzupełnionego informacją Głównej Księgowej i uwagami Członków Zarządu – działając na 

podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 

1. Przyjmuje się plan finansowy i preliminarz LZPN na 2019 rok do realizacji. 

2. Zobowiązuje się jednocześnie Prezesa i Główną Księgową LZPN do informowania 

w stosownym czasie Zarządu gdyby zaszła potrzeba korekty, bądź uzupełnienia 

przyjętego planu, 

3. Plan finansowy i preliminarz stanowi załącznik niniejszej Uchwały. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r. 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 

 

Uchwała Nr 37/2018 

Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 23 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia 

planu pracy Zarządu na 2019 rok. 

Na podstawie § 32 Statutu LZPN postanawia się: 

1. Przyjmuje się plan pracy Zarządu LZPN na 2019 rok, stanowiący załącznik 

niniejszej uchwały – do realizacji. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 

 

Uchwała Nr 38/2018 

Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie 

zorganizowania Gali Piłkarskiej połączonej z plebiscytem na najbardziej popularnych 

piłkarzy i trenerów. 

W celu popularyzacji piłki nożnej i uhonorowania najbardziej popularnych w województwie 

piłkarzy III i IV ligi, piłkarek oraz trenerów 

- działając na podstawie § 32 Statutu LZPN postanawia się: 

1. Gala piłkarska z plebiscytem odbędzie się 2 lutego 2019 roku w Sulęcinie w 

restauracji „Kormoran”. 

2. Koszty związane z organizacją plebiscytu, nagrodami dla wyróżnionych oraz 

przyjęciem honorowych gości, pokrywa LZPN. 
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3. Za organizację plebiscytu odpowiada Wiceprezes Romuald Jankowiak, za 

organizację Gali – Dyrektor Andrzej Graczyk 

        Prezes LZPN 

        Robert Skowron 

 

Uchwała 39/2018 

Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie 

terminu i miejsca rozgrywania finałowego meczu Pucharu Polski sezonu 2018/2019 

Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN stanowi się: 

1. Finał Pucharu Polski szczebla wojewódzkiego za sezon 2018/2019 odbędzie się  

22 czerwca 2019 roku w Gorzowie Wlkp. 

2. Wykonanie Uchwały zleca się Dyrektorowi Biura LZPN. 

                 Prezes LZPN 

                 Robert Skowron 

 

Uchwała Nr 40/2018 

Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie 

uzupełnienia treści uchwały Nr 63/2017 Zarządu LZPN dot. licencji klubowych. 

Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych i na podstawie § 32 Statutu 

LZPN postanawia się: 

1. Końcowy termin przyjmowania dokumentów o nadaniu licencji klubowych w trybie 

nadzwyczajnym upływa z dniem 30 czerwca każdego roku. 

2. Po upływie zakreślonego w pkt 1 Uchwały terminu, Komisja Licencyjna odmawia 

nadania licencji. 

3. Inne punkty Uchwały Nr 63/2017 pozostają bez zmian. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                   Prezes LZPN 

                                                                                                  Robert Skowron 

 

Uchwała nr 41/2018 

Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23 listopada 2018 roku o nadaniu licencji 

257 sędziom III i IV ligi oraz niższych klas. 

Na podstawie § 32 Statutu LZPN, na wniosek Przewodniczącego LKS nadaje się licencje 

sędziowskie na sezon 2018/2019.  

Lista sędziów z licencjami stanowi załącznik niniejszej uchwały. 

        Prezes LZPN 

        Robert Skowron 

(lista sędziów dostępna na stronie internetowej LKS) 

 



 

8 

 

Uchwała Nr 42/2018 

Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie 

dokonywania opłat statutowych i regulaminowych. 

Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 

1. Kluby piłkarskie – członkowie LZPN wszelkie należności z tytułu opłat statutowych i 
regulaminowych wpłacają wyłącznie na konto LZPN 
nr rachunku  74109015350000000053019188, konto OZPN w Gorzowie           
Wlkp. nr  78124064941111000053875215 lub w Biurze Lubuskiego ZPN bądź 
OZPN Gorzów. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 rok. 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 

 

Uchwała Nr 43/2018 

Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 12 grudnia 2018 roku. 

Działając na podstawie § 32 lit „ł” Statutu Lubuskiego ZPN w zw. z art. 121 § 2 i 3 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN uchwala się: 

1. Uprawnienia dyscyplinarne w stosunku do zawodników, działaczy, sędziów, 

obserwatorów, szkoleniowców, delegatów i klubów w zakresie ich przewinień 

dyscyplinarnych popełnionych na szczeblu rozgrywek wojewódzkiego i okręgowego 

ZPN należą do  właściwości organu dyscyplinarnego LZPN i OZPN z przyznanymi 

Uchwałą Nr 18/2000 Zarządu LZPN kompetencjami. 

2. Podokręgi Lubuskiego ZPN nie mają uprawnień do wydawania orzeczeń 

dyscyplinarnych i orzekania kar z tytułu żółtych i czerwonych kartek. 

3. Uregulowania sprzeczne z niniejszą uchwałą  tracą moc. Traci moc w 

szczególności Regulamin Podokręgów uchwalony przez Zarząd LZPN 31.03.2016. 

                         Prezes LZPN 

                         Robert Skowron 

 

Uchwała Nr 44/2018 

Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12.12.2018r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Podokręgów Lubuskiego ZPN. 

Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN, uchwala się Regulamin Podokręgów o 
następującej treści: 

§ 1 

1. Podokręg Piłki Nożnej jest organem wykonawczym Lubuskiego Związku Piłki 
Nożnej powoływanym na podstawie § 26 pkt.3 Statutu LZPN. 

2. Podokręgi :Krosno Odrz, Nowa Sól, Świebodzin, Zielona Góra, Żary, Żagań 
podlegają bezpośrednio LZPN w Zielonej Górze natomiast Drezdenko podlega 
OZPN w Gorzowie Wlkp a w dalszej kolejności Lubuskiemu Związkowi. 
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1. Podokręgi nie posiadają osobowości prawnej i działają w ramach przekazanych im 
przez LZPN oraz OZPN kompetencji i uprawnień wyszczególnionych w § 2 
niniejszego Regulaminu. 

§ 2 

Zakres działania podokręgów. 
 

1. Organizowanie i prowadzenie rozgrywek klasy „B” i „C” seniorów, grup 
młodzieżowych na szczeblu podokręgu oraz „Pucharu Polski” na tym szczeblu i 
przestrzeganie regulaminów Zarządu LZPN. 

2. Opracowywanie terminarzy rozgrywek dla poszczególnych grup rozgrywkowych. 

3. Weryfikowanie zawodów w oparciu o aktualne przepisy PZPN i LZPN na podstawie 
sprawozdań sędziowskich w Extranet. 

4. Zapewnienie obsady sędziów i obserwatorów w prowadzonych rozgrywkach. 

5. Organizowanie zawodów towarzyskich seniorów, młodzieży i innych z własnej 
inicjatywy lub na zlecenie LZPN bądź OZPN . 

6. Prowadzenie ewidencji klubów i zawodników biorących udział w rozgrywkach  

7. Występowanie o odznaczenia dla działaczy lub osób zasłużonych dla rozwoju piłki 
nożnej. 

8. Prowadzenie szkolenia i naboru sędziów przez Podkolegia Sędziów. 

9. Prowadzenie selekcji najzdolniejszych zawodników, w różnych grupach wiekowych 
oraz uczestnictwo w turniejach organizowanych przez LZPN i OZPN oraz 
podokręgi. 

§ 3 
 

Władze Podokręgu: 
 

1. Walne Zebranie przedstawicieli klubów podokręgu. 

2. Zarząd 

3. Kadencja władz podokręgu trwa 4 lata i jest równa kadencji zarządu LZPN lub 
OZPN. 

4. Walne Zebranie Delegatów jako sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co 
najmniej 60 dni przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym LZPN, bądź 
OZPN a w połowie kadencji jako sprawozdawcze. 

5. Gdy z jakichkolwiek przyczyn zarząd podokręgu nie zostanie wybrany na Walnym 
Zebraniu, przewodniczącego i członków zarządu podokręgu powołuje Prezydium 
Zarządu LZPN. 
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6. Sędziowie i obserwatorzy czynni nie mogą być delegatami klubów, ale dopuszcza 
się że jeden sędzia może być delegatem i być wybranym w skład zarządu 
podokręgu. 

7. W skład Zarządu Podokręgu wchodzi od 3-5 członków, wybranych przez Walne 
Zebranie Delegatów, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. 

1. Członkiem Zarządu Podokręgu może być wybrany Delegat Klubu bądź sędzia, 
który działa i zamieszkuje na obszarze działalności Podokręgu /o miejscu pobytu 
stałego decyduje zaświadczenie wydane przez organ administracji samorządowej / 

2. Kandydatów na wiceprzewodniczącego i sekretarza proponuje przewodniczący, a 
Zarząd wybiera ich większością głosów. 

 

§4 

1. Do kompetencji przewodniczącego i zarządu podokręgu należy: 

 kierowanie podokręgiem i działanie w jego imieniu, 

 realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Delegatów, 

 w razie ustąpienia Przewodniczącego w czasie trwania kadencji, Zarządowi 
przysługuje prawo wyboru nowego Przewodniczącego spośród członków Zarządu, 
który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów Podokręgu. 

 

§5 
 

Posiedzenia Zarządu winny się odbywać raz na 2 miesiące, nie rzadziej niż raz w 
kwartale,  
a w okresie między cyklami rozgrywek w zależności od potrzeb. 

1. Zarząd spośród siebie może wytypować działacza do pełnienia funkcji referenta ds. 
gier  

2. Przewodniczący oraz członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, za 
wyjątkiem osoby wytypowanej przez Zarząd do pobierania wynagrodzenia /umowa-
zlecenie/ za pracę administracyjno – organizacyjną. 

 

§ 6 
 

Podkolegium sędziów Podokręgów działa na podstawie Regulaminu Lubuskiego 
Kolegium Sędziów i uchwały Zarządu LZPN. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Pisma wychodzące z Podokręgu podpisuje co najmniej jedna z trzech 
wymienionych poniżej osób: przewodniczący, wiceprzewodniczący lub sekretarz. 

2. Podokręg używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd LZPN. 
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3. Działalność Podokręgu winna być zgodna ze Statutem LZPN oraz niniejszym 
regulaminem. 

           W przypadku braku zapisów w Regulaminie Podokręgu, mają zastosowanie 

           przepisy Statutu LZPN. 
§ 8 

 

          Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi LZPN 
 

§ 9 
 

          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
   

                    PREZES ZARZĄDU LZPN 

                    Robert Skowron 
 

 
 

Uchwała Nr 46/2018 

Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28.12.2018 roku – aneks do uchwały Nr 

34/2018 z 07.11.2018 roku w sprawie zasad rozliczania delegacji sędziowskich. 

Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 

1. §5 uchwały Nr 34/2018 z 07.11.2018 roku Zarządu LZPN w sprawie zasad 

rozliczania delegacji sędziowskich otrzymuje nową, następującą treść: 

Tytułem częściowego pokrycia kosztów realizacji rozliczenia delegacji sędziowskich 

przez Lubuski Związek Piłki Nożnej każdy klub, członek LZPN ponosi roczną opłatę 

w wysokości 150 zł brutto według zasad określonych w § 3 uchwały Nr 34/2018. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                  Prezes LZPN 

                  Robert Skowron  
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KOMUNIKATY 
 

 

 22 grudnia zmarł Henryk Zawadzki - wieloletni działacz piłkarski z 

Podokręgu Żagań. Twórca zespołu piłki nożnej oraz pomysłodawca budowy boiska 

we wsi Wichów. W latach 1997-2008 kierownik zespołu Czarni Żagań. 

 

 

 

 

 

 18 grudnia 2018r., w wieku 84 lat, zmarł Bolesław Issel - zawodnik, 

trener oraz działacz Promienia Żary 

 

 

 

 

16 grudnia zmarł Edward Kilinkiewicz - wieloletni sędzia piłkarski oraz                    

delegat. 

 

 

 W grudniu 2018 roku zmarł  Jacek Adamczak - koordynator turnieju "Z 

podwórka na stadion o Puchar Tumbarku" w Nowej Soli, trener młodzieży w Arce 

Nowa Sól.  

 

 




