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35 
Uchwała nr III/35 z dnia 25 marca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 25.03.2019 roku 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 25.03.2019 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
36 

Uchwała nr III/36 z dnia 25 marca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego PZPN za rok 2018 

 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.  Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dyrektora Departamentu Finansowego PZPN oraz ze 
sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 
PZPN za rok 2018 przyjmuje się sprawozdanie finansowe PZPN oraz sprawozdanie z działalności 
Zarządu PZPN za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.   
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

37 
Uchwała nr III/37  z dnia 25 marca 2019  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 7) w zw. art. 33 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I.  Zwołuje się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN, które odbędzie się w dniu 

17 października 2019  roku o godz.11:00  - w I terminie i o godz. 11:15 – w II terminie. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

38 
Uchwała nr III/38 z dnia 25 marca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Ochrony Danych dla Polskiego Związku Piłki Nożnej  
 
 

Na podstawie art. 5 § 3 w zw. z art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

 

 



 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Art. 1  

 

Niniejsza Uchwała określa zasady wprowadzenia i stosowania Regulaminu Ochrony Danych dla 

Polskiego Związku Piłki Nożnej zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego  

i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

wiążącym się z nim uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wytycznymi Grupy Roboczej Art. 

29, Wytycznymi i Wystąpieniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także Ustawą o 

ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Regulamin Ochrony Danych dla PZPN, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

 

Art. 2  

 

Regulaminem Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu niniejszej Uchwały jest spis reguł  

i zasad postępowania w przetwarzaniu danych osobowych regulujących sposób, zakres i cele 

przetwarzania danych osobowych w poszczególnych obszarach działalności statutowej, mający 

pomóc w stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r, gdzie przesłankę legalizującą to przetwarzanie stanowi  

Art. 6 ust. 1 lit. a), b), f)  dla realizacji zadań statutowych PZPN jako Administratora Danych  

i jego członków,  będących zarówno: Administratorami Danych, Współadministratorami  jak  

i Procesorami, w poszczególnych relacjach przetwarzania, wynikające odpowiednio z art. art. 24, 

26, 28, 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r.  

 

II. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU OCHRONY DANYCH  

 

Art. 3  

1. Kryterium podmiotowe stosowania Regulaminu: 

a) zakresem stosowania Regulaminu Ochrony Danych objęte zostają wszystkie podmioty 

stanowiące członków w rozumieniu Art. 15 Statutu PZPN. 

b) zapisy Regulaminu mają również zastosowanie do podmiotów przetwarzających na zlecenie 

Administratora w rozumieniu Art. 28 I 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

2. Kryterium przedmiotowe stosowania Regulaminu: 

Regulamin zbudowany jest wokół poszczególnych procesów związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych w strukturach PZPN oraz wyznacza wymogi z nimi związane.  

 

Art. 4 

 

Polski Związek Piłki Nożnej jako Administrator Danych, może powierzać oraz podpowierzać do 

przetwarzania dane osobowe swoim członkom, oraz przetwarzać dane osobowe powierzone mu 

przez członków PZPN dla realizacji celów statutowych wyłącznie na zasadach określonych w 

Regulaminie Ochrony Danych dla PZPN i jego członków uchwalanym przez Zarząd Związku bez 

konieczności regulacji ww. powierzania i podpowierzania odrębnie zawieranymi umowami. 

 

 

 

 



Art. 5 

1.Regulamin Ochrony Danych ma pomóc we właściwym stosowaniu niniejszego Rozporządzenia 
z uwzględnieniem specyfiki sektora piłki nożnej dokonującego przetwarzania oraz szczególnych 
potrzeb związanych z przepływem danych w strukturach PZPN. 
 
2. Polski Związek Piłki Nożnej może opracowywać, zmieniać, korygować zapisy zawarte  
w Regulaminie Ochrony Danych lub rozszerzać jego zakres, stosownie do obowiązujących 
krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych między innymi w odniesieniu do:  
 
a) rzetelnego i przejrzystego przetwarzania;  
b) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w określonych 
kontekstach;  
c) zbierania danych osobowych;  
d) pseudonimizacji danych osobowych;  
e) informowania opinii publicznej i osób, których dane dotyczą;  
f) wykonywania przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących im praw;  
g) informowania i ochrony małoletnich oraz sposobu pozyskiwania zgody osoby sprawującej 
władzę rodzicielską lub opiekę nad małoletnim;  
h) środków i procedur, o których mowa w art. 24 i 25, oraz środków zapewniających 
bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32;  
i) zgłaszania organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych osobowych oraz zawiadamiania 
o takich naruszeniach osób, których dane dotyczą;  
j) przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;  
lub  
k) postępowań pozasądowych oraz innych trybów rozwiązywania sporów w celu rozstrzygania 
sporów między administratorami a osobami, których dane dotyczą, w zakresie przetwarzania, bez 
uszczerbku dla praw osób, których dane dotyczą, na mocy art. 77 i 79. 

Art. 6 

 

1. Na podstawie Art. 16 Statutu PZPN w trakcie realizacji procedury uzyskiwania członkostwa do 
wniosku o przyjęcie na członka PZPN dołączone powinny zostać dokumenty regulujące kwestię 
przetwarzania danych osobowych w strukturach PZPN tj.  
a) deklarację powierzenia w trybie Art. 28 i Art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania 

realizowanych przez PZPN i jego członków,  

b) deklarację przestrzegania Regulaminu Ochrony Danych PZPN i jego członków, oraz 

zapewnienie ich przestrzegania przez własnych członków, a w szczególności przez kluby, 

działaczy i zawodników. 

 

2. Członkowie są zobowiązani do przestrzegania zasad dotyczących sposobów i procesów 

przetwarzania danych zawartych w Regulaminie Ochrony Danych dla PZPN i jego członków. 

 

III. KONTROLA PRZESTRZEGANIA REGULAMINU 

 

Art. 7 

PZPN sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków PZPN Regulaminu,  

o którym mowa w art. 5 par. 3 Statutu oraz egzekwuje odpowiedzialność regulaminową  

w ramach jego postanowień.  

 



Art. 8 

 

Do przestrzegania i kontroli nad wykonywaniem i realizacją zasad wymienionych  

w Regulaminie Ochrony Danych dla PZPN i jego członków oraz wypełniania wszystkich 

obowiązków z tym związanych powołany zostaje i wyznaczony w trybie Art. 37 i 38 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Inspektor Ochrony 

Danych.  

 

II.Zobowiązuje się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do wprowadzenia do Statutów WZPN 

zapisów o implementowaniu i stosowaniu niniejszego Regulaminu Ochrony Danych PZPN. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

39 
Uchwała nr III/39 z dnia 25 marca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia przez Polski Związek Piłki Nożnej Dokumentacji Przetwarzania Danych 
Osobowych  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

§1 

1. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej działając w oparciu o art. 24 ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przyjmuje w Polskim Związku 

Piłki Nożnej Dokumentację Przetwarzania Danych Osobowych. 

2. Na Dokumentację Przetwarzania Danych Osobowych składa się „Polityka ochrony danych 

osobowych” wraz z załącznikami oraz „Instrukcja zarządzania zasobami informatycznymi” wraz 

z załącznikami. Zmiana załączników do „Polityki ochrony danych osobowych” oraz „Instrukcji 

zarządzania zasobami informatycznymi” nie oznacza zmiany dokumentacji dotyczącej ochrony 

danych osobowych, a tym samym nie wymaga podejmowania odrębnej uchwały.  

3. Dokumentacja Przetwarzania Danych Osobowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

1. Dokumentacja Przetwarzania Danych Osobowych wchodzi w życie z dniem wejścia w życie 

niniejszej Uchwały. 

2. Z dniem wejścia w życie Dokumentacji Przetwarzania Danych Osobowych, o której mowa 

w niniejszej uchwale, tracą moc wszelkie dotychczasowe akty wewnętrzne dotyczące ochrony 

danych osobowych, w szczególności Uchwała z dnia 8 czerwca 2015 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych 

Osobowych w Polskim Związku Piłki Nożnej”.  

 

§3 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

40 
Uchwała nr III/40 z dnia 25 marca 2019 roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   
wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOL 

  
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 



 
 

I. Przyjmuje się, iż delegatami Polskiego Związku Piłki Nożnej na Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawcze PKOL w dniu 25 kwietnia 2019 roku będą:  

1. Zbigniew Boniek 

2. Zdzisław Łazarczyk 

3. Anna Grzegółka  

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

41 
Uchwała nr III/41 z dnia 25 marca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Uchwały nr VII/118 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 
2017/2018 i następne 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr VII/118 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy Puchar  
1. Pkt II.6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
1/2 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem drużyn - zwycięzców 
meczów 1/4 finału. 1/2 Finału jest rozgrywana wg. zasady mecz i rewanż. 
2. Pkt II.7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
Finał rozgrywek jest rozgrywany z udziałem drużyn – zwycięzców dwumeczów 1/2 Finału. Finał 
jest rozgrywany wg. zasady mecz i rewanż. Gospodarz pierwszego meczu finałowego zostanie 
wyłoniony w drodze losowania. 
3. Dotychczasowy Pkt II.7 otrzymuje numerację II.8 i nowe, następujące brzmienie: 
Pary w meczach 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 i 1/2 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski zostaną 
wyłonione w drodze losowań przeprowadzanych po zakończeniu kolejnych rund. 
4. Dotychczasowe Pkt II.8 i II.9 otrzymują numerację odpowiednio II.9 i II.10. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
tj. U nr VII/118 z 07.07.2017 r. 
zm. U nr III/41 z 25.03.2019 r. 
 

Uchwała nr VII/118 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2017/2018 i 

następne 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2017/2018 i następne  
w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI 
NA SEZON 2017/2018 i następne 

 



Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie 
najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn występujących w rozgrywkach futsalu, ubiegających 
się o to trofeum. 
 
I. Uczestnictwo 
 
1. W rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w sezonie 2017/2018 i następnych obowiązkowo biorą 

udział drużyny Futsal Ekstraklasy i I Ligi Futsalu. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie 
dobrowolności. 

2. Rozgrywki prowadzone są z wykorzystaniem funkcjonalności systemu Extranet. 
3. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez pisemne zgłoszenie w terminie ustalonym przez 

Wydziały i Komisje Futsalu Wojewódzkich ZPN. Uprawnienie zawodników do rozgrywek 
ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych,  
z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Dla drużyn środowiskowych uprawnienie zawodników 
odbywa się na podstawie listy zawodników reprezentujących środowisko, potwierdzonej przez 
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Drużyny środowiskowe podczas turniejów eliminacyjnych 
zobowiązane są do posiadania list zawodników, dokumentów tożsamości oraz zaświadczeń 
potwierdzających aktualne badania lekarskie. 

4. Od sezonu 2016/2017 w rozgrywkach HPP do protokołu meczowego, każda drużyna może  
wpisać tylko 1 zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 

5. Zespoły biorące udział w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w zależności od klasy 
rozgrywkowej wnoszą jednorazową opłatę w wysokości:  
a) kluby II ligi Futsalu - 100 zł (sto złotych 00/100) - na konto Wojewódzkiego ZPN 

prowadzącego rozgrywki, 
b) drużyny środowiskowe - 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) - na konto Wojewódzkiego ZPN 

prowadzącego rozgrywki, 
6. Kluby II ligi Futsalu i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu 

wpłaty do właściwego ZPN prowadzącego rozgrywki. Powyższe kwoty należy uiścić  
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed rozegraniem pierwszego meczu w HPP. 

7. Zespoły biorące udział w turniejach eliminacyjnych do Halowego Pucharu Polski zobowiązane 
są do wpłaty wpisowego na konto organizatora poszczególnych turniejów na 7 dni przed 
turniejem w wysokościach ustalonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. 

8. W przypadku wystawienia przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zawodnicy, 
którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu 
w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansowały dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została 
wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników drużyny wyeliminowanej może 
grać w poszczególnych turniejach w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się  
do dalszych rozgrywek. 

9. Zawodnicy uprawnieni do gry w zespołach biorących udział w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy, 
I Ligi Futsalu i II Ligi Futsalu, nie mają prawa reprezentować w rozgrywkach o Halowy Puchar 
Polski drużyny środowiskowej. 

 
 
II. Etapy rozgrywek 
 
1. Runda eliminacyjna rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem zespołów 

II Ligi Futsalu oraz drużyn środowiskowych w terminach określonych przez Wojewódzkie ZPN. 
Gospodarze turniejów zostaną wyłonieni przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej spośród 
klubów, które wyrażą chęć organizacji turnieju. Zasady awansu do następnej rundy Halowego 
Pucharu Polski uzależnione są od liczby przystępujących drużyn. 
1.1. Jeżeli w danym ZPN na etapie eliminacji zgłosi się tylko jedna drużyna, to automatycznie 

przechodzi ona do 1/32 jako zwycięzca eliminacji w macierzystym ZPN. 
1.2. Jeżeli w danym ZPN, na etapie eliminacji zgłoszą się co najmniej 2 drużyny, to ZPN  

ma obowiązek zorganizowania spotkania, turnieju lub cyklu turniejów w celu wyłonienia 
zdobywcy Halowego Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. 



2. 1/32 rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem 24 zespołów I ligi 
bieżącego sezonu i 16 drużyn wyłonionych na etapie rundy eliminacyjnej z poszczególnych 
ZPN. Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów. 

3. 1/16 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem 12 zespołów 
Ekstraklasy bieżącego sezonu i 20 drużyn – zwycięzców meczów 1/32 finału. Awans  
do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów. 

4. 1/8 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem drużyn - zwycięzców 
meczów 1/16 finału. Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów. 

5. 1/4 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem drużyn - zwycięzców 
meczów 1/8 finału. Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczów. 

6. 1/2 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski jest rozgrywana z udziałem drużyn - 
zwycięzców meczów 1/4 finału. 1/2 Finału jest rozgrywana wg. zasady mecz i rewanż.  

7. Finał rozgrywek jest rozgrywany z udziałem drużyn – zwycięzców dwumeczów 1/2 
Finału. Finał jest rozgrywany wg. zasady mecz i rewanż. Gospodarz pierwszego meczu 
finałowego zostanie wyłoniony w drodze losowania. 

8. Pary w meczach 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 i 1/2 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski 
zostaną wyłonione w drodze losowań przeprowadzanych po zakończeniu kolejnych 
rund.  

9. Gospodarzami meczów poszczególnych faz Halowego Pucharu Polski będą drużyny 
występujące w niższej klasie rozgrywkowej w bieżącym sezonie. W przypadku meczów 
rozgrywanych między drużynami występującymi w tej samej klasie rozgrywkowej gospodarza 
wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

10. Zasady losowania par i gospodarzy określa Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
 
III. Ustalenia organizacyjne 
 
1. Zawody o Halowy Puchar Polski w sezonie rozgrywkowym w rundach eliminacyjnych będą 

rozgrywane wg. przepisów gry FUTSAL-FIFA, z modyfikacją przepisów o faulach 
akumulowanych, w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski przedłużany rzut karny będzie 
wykonywany po 4 i każdym następnym przewinieniu drużyny oraz o czasie gry, w turniejach 
obowiązywał będzie czas gry 2x12 min czasu efektywnego. 

2. Począwszy od 1/32 Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski zawody będą rozgrywane  
wg obowiązujących w pełnym zakresie przepisów FUTSAL-FIFA. 

3. Do każdego turnieju drużyna może zgłosić maksymalnie 25 zawodników, przy czym  
do protokołu sędziowskiego winno być wpisanych 14 zawodników. 

4. Zespoły na czas trwania turniejów ubezpieczają swoich zawodników we własnym zakresie. 
5. Każdy zespół biorący udział w rozgrywkach PLF zobowiązany jest do posiadania  

w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski dwóch kompletów strojów różniących  
się kolorystycznie z numerami na koszulkach, drużyny środowiskowe muszą posiadać jeden 
komplet strojów z numerami na koszulkach. 

6. Zawodnik przez cały czas trwania turnieju zobowiązany jest do grania z tym samym numerem 
na koszulce. 

7. Gospodarz zawodów poszczególnych rund Halowego Pucharu Polski w terminie 14 dni przed 
zawodami informuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, Kolegium Sędziów 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i PZPN oraz uczestników o czasie i miejscu rozgrywania 
zawodów. Niezachowanie zaznaczonego terminu spowoduje ukaranie gospodarza karą 
pieniężną w wysokości 100 zł. 

8. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Halowego Pucharu 
Polski zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości:  

a) 500 zł. - w fazie eliminacyjnej,  
b) 1000 zł. - w przypadku zawodów 1/32 Finału rozgrywek HPP, 
c) 1500 zł. - w przypadku zawodów 1/16 Finału rozgrywek HPP,  
d) 2000 zł. - w przypadku zawodów 1/8 oraz 1/4 Finału rozgrywek HPP, 
e) 5000 zł. - w przypadku zawodów w trakcie turnieju Final Four HPP. 

9. Gospodarz turnieju eliminacyjnego w ramach budżetu powstałego z wpłat uczestników  
ma obowiązek zapewnić: opiekę medyczną, uregulowanie ryczałtów sędziowskich, wodę 



mineralną dla każdego zawodnika oraz osobne szatnie z natryskami dla każdej z drużyn  
i sędziów. 

10. Zawody organizuje klub będący gospodarzem i pokrywa wszelkie koszty związane  
z organizacją zawodów w tym koszty obsługi sędziowskiej. Każda drużyna uczestniczy  
w zawodach na własny koszt. 

11. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów o Halowy Puchar Polski mogą być 
składane do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach. 
Do protestu należy dołączyć pokwitowanie wpłacenia na konto PZPN kaucji protestowej według 
zasad rozgrywek o mistrzostwo. 

12. O zasadach awansu do kolejnej rundy Halowego Pucharu Polski decydują przepisy  
w sprawie organizacji rozgrywek PLF oraz regulaminu rozgrywek o mistrzostwo PLF. 

13. Turnieje eliminacyjne na szczeblu wojewódzkim oraz wszelkie spotkania w ramach fazy 
centralnej rozgrywek o Halowy Puchar Polski muszą być rozgrywane na halach posiadających 
weryfikację WZPN. 

14. Gospodarz meczu w ramach rozgrywek o Halowy Puchar Polski zobligowany jest  
do zabezpieczenia szatni dla zespołu gości oraz sędziów na co najmniej 1 godzinę przed 
rozpoczęciem spotkania. Boisko do gry musi zostać udostępnione zawodnikom do gry  
co najmniej 45 minut przed rozpoczęciem spotkania. 

  
IV. Ustalenia organizacyjne 
 
1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: Puchar 

Polski, medale pamiątkowe (25 szt.) i nagrodę pieniężną w wysokości określonej w odrębnej 
uchwale Zarządu PZPN.  

2. Klub, który zajmie II miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: pamiątkowy 
puchar, medale (25 szt.) i nagrodę pieniężną w wysokości określonej w odrębnej uchwale 
Zarządu PZPN. 

3. Kluby, przegrane w rozgrywkach 1/2 finału o Halowy Puchar Polski otrzymują: nagrodę 
pieniężną w wysokości określonej w odrębnej uchwale Zarządu PZPN. 

 
V. Sędziowie 
 
1. Na każdy turniej Halowego Pucharu Polski oraz pozostałe zawody Halowego Pucharu Polski 

– Kolegium Sędziów deleguje trzech sędziów, w tym sędziego głównego turnieju, który  
ma obowiązek czuwać nad jego sprawnym przebiegiem oraz przedłożyć do Wydziału Futsalu 
Wojewódzkiego ZPN pisemne sprawozdanie wraz z końcową klasyfikacją turnieju w terminie 
48 godzin po zakończeniu zawodów. 

2. Począwszy od 1/32 Finału rozgrywek HPP zawody mogą prowadzić wyłącznie sędziowie 

szczebla centralnego Polskiej Ligi Futsalu. 

3. Wysokość ryczałtów sędziowskich podczas turniejów eliminacyjnych Halowego Pucharu Polski 
wynoszą: 40 zł. brutto za jeden mecz dla I i II sędziego i 20 zł. brutto za jeden mecz dla sędziego 
czasowego. Koszty dojazdu sędziów ponosi gospodarz turnieju eliminacyjnego zgodnie  
z Uchwałą nr VII/133 z dnia 22 lipca 2014 roku ze zmianami w Uchwale nr II/34 z dnia 
22.02.2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów, 
obserwatorów i delegatów szczebla centralnego   

4. Wysokość ryczałtów sędziowskich w ramach spotkań fazy 1/32, 1/16 oraz 1/8 Finału Halowego 
Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg. stawek obowiązujących  
dla sędziów I Ligi Futsalu zgodnie z Uchwałą nr VII/133 z dnia 22 lipca 2014 roku ze zmianami  
w Uchwale nr II/34 z dnia 22.02.2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego   

5. Wysokość ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży sędziów delegowanych na mecze  
1/4 Halowego Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg stawek 
obowiązujących dla sędziów Ekstraklasy PLF zgodnie z Uchwałą nr VII/133 z dnia 22 lipca 
2014 roku ze zmianami w Uchwale nr II/34 z dnia 22.02.2017 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego   

6. Koszty obsługi sędziowskiej w ramach 1/2 Finału i Finału rozgrywek o Halowy Puchar Polski 
pokrywa PZPN zgodnie z Uchwałą nr VII/133 z dnia 22 lipca 2014 roku ze zmianami  



w Uchwale nr II/34 z dnia 22.02.2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego.   

 
VI. Sankcje dyscyplinarne 
 
1. W czasie zawodów o Halowy Puchar Polski obowiązują przepisy gry w piłkę nożna FUTSAL-

FIFA, Regulamin Dyscyplinarny PZPN oraz przepisy w sprawie organizacji rozgrywek. 
2. Przed turniejem Final Four Halowego Pucharu Polski żółte kartki zostają anulowane. Kary 

dyscyplinarne nałożone na zawodników w poprzednich etapach rozgrywek o Halowy Puchar 
Polski jako konsekwencja otrzymania określonej liczby napomnień (żółtych kartek)  
lub wykluczenia (czerwona kartka), podlegają wykonaniu w turnieju Final Four. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin wraz z przepisami gry FUTSAL-FIFA oraz Regulaminem Dyscyplinarnym 

PZPN i przepisami w sprawie organizacji rozgrywek jest podstawą rozgrywek o Halowy Puchar 
Polski. 

2. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Departamentowi Rozgrywek Krajowych PZPN 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

42 
Uchwała nr III/42 z dnia 25 marca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu PZPN 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
 

43 
Uchwała nr III/43 z dnia 25 marca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży i cen biletów na mecz Reprezentacji Polski 
A, Polska- Izrael, 10 czerwca 2019” 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży i cen biletów na mecz Reprezentacji Polski A, Polska- 
Izrael, 10 czerwca 2019”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
         

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
Uchwała nr III/44 z dnia 25 marca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie wyrażenia zgody na używanie przez GKS „Bełchatów” SA w rozgrywkach 
piłkarskich nazwy PGE GKS Bełchatów  

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) z Statutu PZPN w zw. z § 16 Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 
2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie postanawia się, co następuje: 
 
I.Po zapoznaniu się z wnioskiem Górniczego Klubu Sportowego „Bełchatów” SA z dnia 21 marca 
2019 roku oraz jego akceptacją dokonaną przez Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Nożnej - Zarząd 
PZPN wyraża zgodę na używanie przez GKS „Bełchatów” SA w rozgrywkach piłkarskich, w celach 
marketingowych i reklamowych, nazwy: PGE GKS Bełchatów.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

 
45 

Uchwała nr III/45 z dnia 25 marca 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów „UEFA REGION’S 

CUP”, dwunasta edycja 2019-2021 
 
I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
Przyjmuje się Regulamin Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów 
„UEFA REGION’S CUP”, dwunasta edycja 2019-2021, w następującym brzmieniu:  

 
REGULAMIN 

KRAJOWYCH ROZGRYWEK ELIMINACYJNYCH W RAMACH  
PUCHARU REGIONÓW „UEFA REGION’S CUP", DWUNASTA EDYCJA 2019–2021 

 

 
ROZDZIAŁ I 

 
Rozgrywki piłkarskie w ramach „UEFA REGION’S CUP" stanowiące platformę międzynarodową 
dla najlepszych zawodników amatorów mają na celu: 
1) zwiększenie zainteresowania futbolem amatorskim na krajowym i międzynarodowym 
poziomie.  
2) nawiązywanie kontaktów pomiędzy młodymi zawodnikami z różnych państw i odmiennych 
kultur. 
3) promowanie wzajemnego zrozumienia i wartości międzyludzkich, kulturalnych i sportowych. 
4) zdobywanie doświadczenia piłkarskiego na arenie europejskiej przez zawodników o statusie 
amatora. 
5) wyłonienie Mistrza Polski Amatorów. 

 
§ 1 

1. Organizatorem Pucharu Regionów na szczeblu krajowym jest Polski Związek Piłki Nożnej. 
2. Organizatorem odpowiedzialnym za właściwą organizację rozgrywek jest Komisja Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
3. Zawody Pucharu Regionów na szczeblu krajowym mają za zadanie wyłonić Mistrza Polski 
Amatorów, który zarazem reprezentował będzie PZPN w Pucharze Regionów UEFA (UEFA 
REGIONS’ CUP) 

 
§ 2 

Drużyny biorące udział w finale Pucharu Regionów otrzymają puchary i medale ufundowane przez 
PZPN. Drużyna, która zajmie I miejsce otrzyma medale złote, II miejsce - medale srebrne, 
natomiast zdobywcy III i IV miejsca - medale brązowe. 



 
§ 3 

1.  Puchar Regionów UEFA organizowany jest co dwa lata. 
2. DWUNASTA edycja Pucharu Regionów UEFA będzie rozgrywana w następujących 
terminach: 

a) do 10 kwietnia 2019 r. – zgłoszenia do udziału w rozgrywkach.  
b)  do 30 czerwca 2019 r. - rozgrywki krajowe - eliminacje na szczeblu makroregionu. Zwycięski 
zespół kwalifikuje się do rundy finałowej turnieju Mistrzostw Polski UEFA REGIONS’ CUP. 
c) 3-7 lipca 2019 r. - rozgrywki krajowe – Mistrzostwa Polski, runda finałowa pomiędzy 
zwycięzcami czterech grup eliminacyjnych (w turnieju biorą udział cztery drużyny, rozgrywki 
systemem każdy z każdym). 
d) sierpień 2020 r. – grudzień 2020 r. - zwycięzca krajowych rozgrywek Pucharu Regionów 
będzie reprezentował PZPN w międzynarodowym strefowym turnieju eliminacyjnym dwunastej 
edycji Pucharu Regionów UEFA. 
e) czerwiec - lipiec 2021 r. - ewentualny udział Mistrza Polski Amatorów w międzynarodowym 
turnieju finałowym Pucharu Regionów UEFA. 

 
§ 4 

1. W rozgrywkach krajowych mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy: 
a)  w dniu rozegrania przez zespół pierwszego meczu rundy eliminacyjnej dwunastej edycji 
mają ukończone 18 lat, a nie ukończyli lat 40; 
b)  nigdy nie podpisali kontraktu zawodowego z klubem występującym w jednej z trzech 
najwyższych klas rozgrywkowych; 
c)  nigdy nie brali udziału w rozgrywkach Ekstraklasy,I i II ligi oraz zagranicznych lig 
zawodowych; 
d)  nigdy nie brali udziału w mistrzostwach UEFA (z wyjątkiem rozgrywek młodzieżowych 
oraz turniejów eliminacyjnych UEFA Regions’ Cup); 
e)  są zarejestrowani przez ostatnie dwa lata w klubach należących do ZPN, który 
reprezentują; 

2. Listy zawodników są weryfikowane i potwierdzane przez Wojewódzki ZPN prowadzący rozgrywki danej 

grupy.  

§ 5 
1. W rozgrywkach UEFA REGIONS’ CUP biorą udział reprezentacje Wojewódzkich ZPN, które 
zgłoszą się do rozgrywek. Udział w rozgrywkach nie jest obowiązkowy. Zgłoszenia należy 
przesyłać w terminie do 10 kwietnia 2019 roku do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i 
Młodzieżowego PZPN oraz jednocześnie do Związku prowadzącego rozgrywki danej grupy 
eliminacyjnej.  
2. Rozgrywki eliminacyjne na szczeblu krajowym odbywają się w grupach makroregionalnych, wg 
następującego podziału 

a) grupa I obejmuje drużyny z terenu województw: mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-
mazurskiego i podlaskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. 
b) grupa II obejmuje drużyny z terenu województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, 
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Zachodniopomorski 
Związek Piłki Nożnej.  
c) grupa III obejmuje drużyny z terenu województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i 
lubuskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. 
d) grupa IV obejmuje drużyny z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, 
lubelskiego i świętokrzyskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Małopolski Związek Piłki Nożnej. 

3. System rozgrywek eliminacyjnych ustalają zainteresowane związki, z uwzględnieniem 
postanowień   § 6. 

§ 6 
1. Do 15 kwietnia 2019 roku Związki Piłki Nożnej, wymienione w § 5 ust 2 pkt a-d jako prowadzące 
rozgrywki, przeprowadzą spotkania z członkami swoich grup, na których (biorąc pod uwagę liczbę  
drużyn zgłoszonych do rozgrywek w danej grupie makroregionalnej) ustalą system rozgrywek 
(ligowy, pucharowy lub turniej), dokonają losowania kolejności gier, ustalą terminy i miejsca 
meczów oraz sposób wydatkowania dofinansowania, o którym mowa w § 9,  a następnie prześlą 
do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN informacje dotyczące uzgodnień.  



2. W przypadku udziału reprezentacji WZPN w rozgrywkach UEFA REGION’S CUP na szczeblu 
europejskim (w 2019 roku Dolnośląski ZPN), terminy meczów w ramach rozgrywek eliminacyjnych 
danej grupy nie mogą pokrywać się z terminami meczów na szczeblu europejskim. 
3. Niezwłocznie po zakończeniu eliminacji (wyłonieniu zwycięzcy grupy makroregionalnej) Związki 
prowadzące eliminacje prześlą do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN 
informacje o ich przebiegu wraz z podaniem zwycięskiej drużyny. 

 
§ 7 

Gospodarz turnieju finałowego zostanie ustalony przez Komisję Piłkarstwa Amatorskiego i 
Młodzieżowego PZPN. 

 
§ 8 

W imieniu Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN przebiegiem rozgrywek 
kierować będzie Komisja Techniczno–Dyscyplinarna. 

 
§ 9 

1. Koszty związane z organizacją turnieju finałowego w wysokości 90.000 złotych brutto ponosi 
PZPN 
2. PZPN ponadto przyzna dofinansowanie na rozgrywki w każdej grupie eliminacyjnej w 
wysokości uzależnionej od przyjętego w danej grupie systemu rozgrywek i liczby uczestniczących 
drużyn: 

a) 4 uczestniczące drużyny 
a. turniej (4-dniowy) – 60.000 złotych brutto 
b. system ligowy (6 meczów) – 42.000 złotych brutto 
c. system pucharowy – jeden mecz (3 mecze) – 21.000 złotych brutto 
d. system pucharowy – mecz i rewanż (6 meczów) – 42.000 złotych brutto  

b) 3 uczestniczące drużyny 
a. turniej (3-dniowy) – 40.000 złotych brutto 
b. system ligowy (3 mecze) – 21.000 złotych brutto 

c) 2 uczestniczące drużyny 
a. system pucharowy – jeden mecz (1 mecze) – 7.000 złotych brutto  
b. system pucharowy – mecz i rewanż (2 mecze) – 14.000 złotych brutto 

d) 1 uczestnicząca drużyna – brak dofinansowania 
Dofinansowanie otrzymuje Związek prowadzący rozgrywki w grupie eliminacyjnej i wydatkuje 
zgodnie z ustalaniami poczynionymi na spotkaniu, o którym mowa w §6. 
 
 
 

§ 10 
Koszty związane z przygotowaniem drużyn do rozgrywek eliminacyjnych pokrywają poszczególne 
Związki Piłki Nożnej. 

 
§ 11 

Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 

 
ROZDZIAŁ II 

 
§ 12 

1. Rozgrywki rundy finałowej po dokonaniu losowania zastaną rozegrane według 
następującego harmonogramu: 

a) dzień 1 - przyjazd i odprawa techniczna 
b) dzień 2 - zespoły 1 - 4 i 2 - 3; 
c) dzień 3 - 4 - 3 i 1 – 2; 
d) dzień 4 – przerwa 
e) dzień 5 - zespoły 2 - 4 i 3 - 1. 



2. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się punkty w zależności od uzyskanego 
wyniku: 

a) 3 pkt za zwycięstwo; 
b) 1 pkt za remis; 
c) 0 pkt za porażkę. 

3. W rozgrywkach finałowych kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 
4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decydują:  

a) liczba punktów w spotkaniu pomiędzy tymi drużynami tj. wynik bezpośredniego meczu 
b) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych 

spotkaniach; 
c) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach; 
d) przy dalszej równości rezultat rzutów karnych wykonywanych zgodnie z zasadami 

określonymi w ust 6; 
5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły o zajętym miejscu 
decydują: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami; 
b) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań; 
c) przy dalszej równości większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach między 

zainteresowanymi drużynami; 
d) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań; 
e) przy dalszej równości większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach; 
f) przy dalszej równości o kolejności zespołów decyduje losowanie. 

6. Po spotkaniach zakończonych wynikiem nierozstrzygniętym sędzia zawodów zarządza 
wykonanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (każda drużyna wykonuje po 5 
karnych, przy wyniku nierozstrzygniętym drużyny wykonują na przemian po jednym karnym, aż do 
wyłonienia zwycięzcy). Prawo do wykonywania rzutów karnych mają wszyscy zawodnicy, którzy 
przebywali na polu gry w chwili zakończenia zawodów. Wynik rzutów karnych decyduje wyłącznie 
o kolejności drużyn w tabeli w przypadku określonym w § 12 ust. 4 pkt d) 
7. Drużyny biorące udział w zawodach mogą wymienić do 7 zawodników bez możliwości powrotu 
z zastrzeżeniem, że w drugiej połowie można wymienić nie więcej niż 4 zawodników. 

 
§ 13 

1. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów w rundzie eliminacyjnej obowiązują następujące 
zasady: 
a) mecze rozgrywane w systemie ligowym lub pucharowym - pierwszą instancją jest Komisja 

Rozgrywek Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki, a drugą Komisja Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. Protesty w sprawie zawodów muszą być dostarczone 
organowi prowadzącemu rozgrywki w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, przy czym 
kopie protestów powinny być przekazane stronie przeciwnej. Odwołania od decyzji organów w 
pierwszej instancji mogą być wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego 
uzasadnienia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Decyzje podjęte w drugiej 
instancji są ostateczne. 

b) turniej - jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju, do której protesty 
należy złożyć niezwłocznie (nie dłużej niż dwie godziny od zakończenia zawodów). 

2. W rundzie finałowej jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju, do której 
protesty należy złożyć niezwłocznie (nie dłużej niż dwie godziny od zakończenia zawodów). 
3. Wraz ze złożeniem protestu i odwołania w rundzie eliminacyjnej, jak i protestu w rundzie 
finałowej strona wnoszącą musi przedłożyć dowód uiszczenia kaucji w wysokości 500 złotych. 
 

§ 14 
1. Obsadę sędziowską zabezpieczają: 

a) dla rozgrywek eliminacyjnych - Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki. 
b) dla rozgrywek finałowych - arbitrów głównych wyznacza Kolegium Sędziów PZPN,  
a asystentów - Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, na którego terenie 
organizowany będzie turniej. 

2. Sędziowie zarówno w rozgrywkach eliminacyjnych, jak i finałowych muszą posiadać uprawnienia 
przynajmniej sędziów III ligi. 



§ 15 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy  
zawarte w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 
nożną z późniejszymi zmianami z oraz inne przepisy związkowe. 
 

§ 16 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

 
§ 17 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 25 marca 2019 roku. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
 


