
Uchwała nr VI/87 z dnia 15 czerwca 2019 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia założeń Programu 

dofinansowania Klubów kobiecych za udział zawodniczek w zgrupowaniach Reprezentacji 

Polski 

  
I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

Art. 1 

Uruchamia się Program dofinansowania klubów kobiecych, będących członkami PZPN, za udział 

ich zawodniczek w zgrupowaniach Reprezentacji Polski, połączonych z rozgrywaniem oficjalnych 

meczów. 

 

Art. 2 

Program polega na przyznawaniu dofinansowania klubom, których zawodniczka została powołana 

na oficjalne zgrupowanie, połączone z rozegraniem oficjalnego meczu: 

a) Reprezentacji A kobiet, 

b) Reprezentacji U-19 kobiet, 

c) Reprezentacji U-17 kobiet. 

 

Art. 3 

Zgodnie z założeniami Programu: 

a) Beneficjentami Programu są polskie kobiece kluby piłkarskie będące członkami PZPN, 

których barwy reprezentują (także w ramach transferu czasowego) kadrowiczki Polski 

(reprezentacje żeńskie: A, U19 oraz U17); 

b) Program obejmuje wszystkie zawodniczki zarejestrowane aktualnie w danym polskim 

klubie, niezależnie od formy ich pozyskania (zawodniczka wolna, transfer definitywny, 

transfer czasowy); 

c) Za reprezentantkę Polski zakwalifikowaną do Programu uznaje się zawodniczkę, która w 

dniu rozpoczęcia zgrupowania była zarejestrowana w polskim klubie niezależnie od formy 

ich pozyskania (zawodniczka wolna, transfer definitywny, transfer czasowy); 

d) Budżet Programu w sezonie 2019/2020 wynosi 1.000.000 PLN; 

e) Budżet Programu w kolejnych sezonach rozgrywkowych będzie ustalany przez Zarząd 

PZPN; 

f) Podział budżetu będzie uzależniony od liczby oficjalnych meczów reprezentacji 

wymienionych w art. 2; 

g) Rozliczenie Programu następuje w cyklu sezonowym, po zakończeniu każdego sezonu 

rozgrywkowego. 

 

Art. 4 

Podział środków w danym sezonie zostanie dokonany z uwzględnieniem poniższych zasad: 



1. Budżet Programu w danym sezonie rozgrywkowym, przeznaczony na dofinansowanie, 

dzielony jest przez liczbę oficjalnych meczów reprezentacji A kobiet, U19 kobiet oraz U17 

kobiet w danym sezonie rozgrywkowym. 

2. Otrzymany w ten sposób wynik stanowi kwotę do podziału pomiędzy klubami za 1 mecz. 

3. Zawodniczki otrzymują punkty za: 

• 2 pkt – udział w meczu, przy czym jako udział w meczu traktowany jest występ w 

nim przez minimum 1 minutę, 

• 1 pkt – udział w zgrupowaniu, ale bez udziału w meczu. 

4. Kwota, o której mowa w pkt 2 jest dzielona przez sumę punktów uzyskanych przez 

wszystkie zawodniczki w ramach danego meczu.  

5. Otrzymany w ten sposób wynik stanowi kwotę przysługującą klubowi za 1 punkt uzyskany 

przez jego zawodniczkę w ramach danego meczu. 

6. Przysługująca klubowi kwota dofinansowania za dany mecz stanowi iloczyn łącznej liczby 

punktów uzyskanych przez jego zawodniczki w tym meczu i kwoty, o której mowa w pkt 5. 

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 

roku. 

                  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 


