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sprawie lokalizacji meczów Reprezentacji Narodowej A oraz Finału Pucharu Polski. 
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Uchwała nr I/1 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 22.01.2020 roku 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 22.01.2020 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/2 dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów I ligi na sezon 2020/2021 

i następne” 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Niniejszym przyjmuje się „Podręcznik Licencyjny PZPN dla klubów I ligi na sezon 2020/2021 i 

następne”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

III.Postanowienia Podręcznika Licencyjnego odnoszące się kompetencji komisji licencyjnych, a 

także dotyczące zasad i trybu odwoławczego w zakresie przyznawania, zawieszania lub 

pozbawiania licencji (w tym rozpoznawania skarg na ostateczne decyzje Komisji Odwoławczej 

ds. Licencji Klubowych w sprawie odmowy przyznania, zawieszenia lub pozbawienia licencji 

przez Piłkarski Sąd Polubowny) wchodzą w życie z datą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze 

Sądowym zmian do Statutu PZPN, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 

Delegatów PZPN w dniu 17.10.2019 roku, przez sąd rejestrowy. 

 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/3 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów II ligi na sezon 
2020/2021 i następne” 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Niniejszym zatwierdza się „Podręcznik Licencyjny PZPN dla klubów II ligi na sezon 2020/2021 i 

następne”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

III. Postanowienia Podręcznika Licencyjnego odnoszące się kompetencji komisji licencyjnych, a 

także dotyczące zasad i trybu odwoławczego w zakresie przyznawania, zawieszania lub 

pozbawiania licencji (w tym rozpoznawania skarg na ostateczne decyzje Komisji Odwoławczej 

ds. Licencji Klubowych w sprawie odmowy przyznania, zawieszenia lub pozbawienia licencji 

przez Piłkarski Sąd Polubowny) wchodzą w życie z datą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze 



Sądowym zmian do Statutu PZPN, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 

Delegatów PZPN w dniu 17.10.2019 roku, przez sąd rejestrowy. 

 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/4 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przekazania Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwoty po 160.000 PLN  

na pokrycie kosztów rozgrywek eliminacyjnych reprezentacji WZPN, innych rozgrywek 
młodzieżowych prowadzonych we współpracy WZPN i PZPN w tym Turnieju o Puchar 

Prezesa PZPN oraz rozgrywek dziewcząt na terenie działania WZPN 
 
 

Na podstawie art.36 par. 1 pkt 2) i 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przekazuje się Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwotę w wysokości po 160.000 PLN na 
pokrycie kosztów rozgrywek eliminacyjnych reprezentacji WZPN, innych rozgrywek 
młodzieżowych prowadzonych we współpracy WZPN i PZPN w tym Turnieju o Puchar Prezesa 
PZPN oraz rozgrywek dziewcząt na terenie działania WZPN. 

 
II. Środki, o których mowa w pkt I, zostaną przekazane w następujących terminach i kwotach:  

1. I rata – 50.000,00- PLN – płatna do 29 lutego 2020 r.; 

2. II rata – 50.000,00- PLN – płatna do 31 maja 2020 r.; 

3. III rata – 60.000,00- PLN – płatna do 30 września 2020 r. 

III. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej zobowiązane są do wydatkowania otrzymanych środków  

w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

IV. Niewykorzystane środki finansowe muszą zostać zwrócone do PZPN w terminie do dnia  

31 grudnia 2020 roku. 

V. W terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przekażą do 

Departamentu Finansowego PZPN rozliczenie wydatkowania środków finansowych  

z uwierzytelnionymi dokumentami źródłowymi poniesionych kosztów.  

VI. Szczegółowe zasady i sposób wykorzystania dofinansowania, o którym mowa w pkt I, zostaną 

określone w umowach zawieranych przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej  

z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. 

VII. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Dyrektorowi 
Departamentu Finansowego PZPN. 
 
VIII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 
 
 
 
 
 
 



5 
Uchwała nr I/5 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przekazania Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwoty po 40.000 PLN  

na pokrycie kosztów przygotowania i udziału reprezentacji ZPN/kadr wojewódzkich U-14  
dziewcząt w rozgrywkach oraz prowadzenia kadry szkoleniowo - selekcyjnej dziewcząt  

U-13 w 2020 roku 
 

Na podstawie art.36 par. 1 pkt 2) i 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przekazuje się Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwotę w wysokości po 40.000 PLN  

na pokrycie kosztów przygotowania i udziału reprezentacji ZPN/kadr wojewódzkich U-14 dziewcząt 

w rozgrywkach oraz prowadzenia kadry naborowo – selekcyjnej dziewcząt U-13 w 2020 roku. 

II. Środki, o których mowa w pkt I zostaną przekazane w następujących terminach i kwotach:  

- pierwsza rata w wysokości 20.000 PLN na realizację zadań prowadzonych w ramach rundy 

wiosennej zostanie przekazana do dnia 29 lutego 2020 roku, 

- druga rata w wysokości 20.000 PLN na realizację zadań prowadzonych w ramach rundy jesiennej 

zostanie przekazana do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

III. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej zobowiązane są do wydatkowania otrzymanych środków  

w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

IV. Niewykorzystane środki finansowe muszą zostać zwrócone do PZPN w terminie do dnia 31 

grudnia 2020 roku. 

V. W terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przekażą do 

Departamentu Finansowego PZPN rozliczenie wydatkowania środków finansowych  

z uwierzytelnionymi dokumentami źródłowymi poniesionych kosztów. 

VI. Szczegółowe zasady i sposób wykorzystania dofinansowania, o którym mowa w pkt I, zostaną 

określone w umowach zawieranych przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej  

z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. 

VII. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Dyrektorowi 
Departamentu Finansowego PZPN. 
 
VIII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/6 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie rozdzielenia środków finansowych na rzecz  

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z przeznaczeniem na wyposażenie biura (zakup 
środków trwałych i nietrwałych) 

 
Na podstawie art. 36 § 1pkt 2) i 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przekazuje się ze środków budżetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, kwotę 15.000 zł brutto 
każdemu wojewódzkiemu związkowi piłki nożnej, z przeznaczeniem na wyposażenie biura (zakup 
środków trwałych i nietrwałych). Warunkiem przekazania ww. kwoty jest przedstawienie rozliczenia 
środków przekazanych na rok 2019. 
 



II. Wykorzystanie i rozliczenie środków, o których mowa w pkt I winno nastąpić nie później niż do 
dnia 31 grudnia 2020 roku. 
 
III. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Departamentowi 
Finansowemu PZPN. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/7 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2020 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 5) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się kwotę 1 złotego (1,00 PLN) jako wysokość miesięcznej składki członkowskiej płaconej 
przez członków Polskiego Związku Piłki Nożnej na rzecz PZPN w roku 2020.  
 
II. Zobowiązuje się Prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do przesłania w terminie do 
dnia 29 lutego 2020 roku wykazu członków zrzeszonych w danym Wojewódzkim ZPN na dzień 
1.01.2020 roku, celem naliczenia opłaty członkowskiej w prawidłowej wysokości. 
 
III. Realizację uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Departamentowi 
Finansowemu PZPN. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2020 roku.  

        
                Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/8 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych   
 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Powierza się Wielkopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju UEFA European 
Under-17 Championship (Elite Round) z udziałem Reprezentacji Polski U-17, zaplanowanego w 
terminie 24-31.03.2020 roku. 
 
II. Powierza się Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju UEFA European 
Women’s Under-19 Championship (Elite Round) z udziałem Reprezentacji Polski WU-19, 
zaplanowanego w terminie 6-14.04.2020 roku. 
 
III. Powierza się Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu towarzyskiego 
Reprezentacji Polski U-21, Polska – Białoruś, zaplanowanego na 30 marca 2020 roku. 
 
IV. Powierza się Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu eliminacyjnego w 
ramach Women’s Euro 2021, Reprezentacji Polski Kobiet WA, Polska – Azerbejdżan, 
zaplanowanego na 9 kwietnia 2020 roku.  
 
V. Powierza się Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju UEFA U-16 
Development z udziałem Reprezentacji Polski U-16, zaplanowanego w terminie 30.03.-5.04.2020 
roku. 
 



VI. Powierza się Małopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju Towarzyskiego 
Czterech Narodów z udziałem Reprezentacji Polski U-15, zaplanowanego w terminie 26.04.-
30.04.2020 roku. 
 
VII. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
  
VIII. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji 
dot. lokalizacji ww. meczów reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez organizatora 
warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
IX. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/9 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Harmonogramów sprzedaży i cen biletów na mecze towarzyskie 
Reprezentacji Polski A: Polska – Finlandia, 27.03.2020, Polska – Ukraina 31.03.2020, 

Polska – Rosja, 2.06.2020 i Polska – Islandia 9.06.2020 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się Harmonogramy sprzedaży i cen biletów na mecze towarzyskie Reprezentacji Polski 
A: 
 
Polska – Finlandia, 27.03.2020, 
Polska – Ukraina, 31.03.2020, 
Polska – Rosja, 2.06.2020, 
Polska – Islandia, 9.06.2020; stanowiące załączniki nr 1-4 do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
         

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/10 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży biletów na Totolotek Finał Pucharu Polski 

na rok 2020”    
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.   Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży biletów na Totolotek Finał Pucharu Polski na rok 2020”, 
stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/11 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr 14/115 z dnia 29 września 2000 roku  
Prezydium Zarządu PZPN 

 
 
I.W Uchwale nr 14/115 z dnia 29 września 2000 roku Prezydium Zarządu PZPN wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
 
1.W pkt 1 sformułowanie: „w wysokości 250zł/doba” zastępuje się sformułowaniem: „w wysokości 

350zł/doba”. 

2. Pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

2.Ustala się, iż przy poszczególnych reprezentacjach prowadzonych przez Departament 
Szkolenia i Reprezentacji Narodowych PZPN:  
męskich: U-21, U-20, U-19, U-18, U-17, U-16, U-15;  
kobiecych: A, U-19, U-17, U-15;  
Futsalu: A, U-19, A-kobiet; 
Piłki plażowej: A, U-21,  
pracuje sztab szkoleniowy w następującym składzie: 

 

 I Trener 

 Trener asystent 

 Trener bramkarzy 

 Kierownik 

 Lekarz 

 Fizjoterapeuta 

 Video-analityk. 

  

3. Skreśla się dotychczasowe pkt pkt 3 i 4. 

 

4. Dotychczasowe pkt pkt 5-7 otrzymują odpowiednio numerację pkt pkt 3-5. 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

  



 

tj. U nr 14/115 z 29.09.2000 r. 

zm. U. nr XIII/320 z 17.09.2009 r.  

zm. U nr X/170 z 12.10.2015 r. 

zm. U. nr I/24 z 19.01.2016 r. 

zm. U. nr I/11 z 22.01.2020 r. 

Uchwała nr 14/115 z dnia 29 września 2000 roku Prezydium Zarządu PZPN    

(tekst jednolity) 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
1.Na wniosek Wiceprezesa PZPN ds. szkoleniowych zatwierdza się stawki dobowe w wysokości 

350 zł/doba dla trenerów zatrudnianych na akcje szkoleniowe, trenerów asystentów, trenerów 

bramkarzy, kierowników, fizjoterapeutów, video-analityków wszystkich zespołów 

reprezentacyjnych, o których mowa w ust. 2.  

2.Ustala się, iż przy poszczególnych reprezentacjach prowadzonych przez Departament 
Szkolenia i Reprezentacji Narodowych PZPN:  

 męskich:  U-21, U-20, U-19, U-18, U-17, U-16, U-15;  

 kobiecych:   A, U-19, U-17, U-15;  

 Futsalu:   A, U-19, A-kobiet  

 Piłki plażowej:  A, U-21,  
 
pracuje sztab szkoleniowy w następującym składzie: 

 I Trener 

 Trener asystent 

 Trener bramkarzy 

 Kierownik 

 Lekarz 

 Fizjoterapeuta 

 Video-analityk. 

  

3. Zastrzega się możliwość zmiany liczby członków sztabu szkoleniowego reprezentacji za zgodą 

Sekretarza Generalnego i Dyrektora Sportowego PZPN. 

 

4. Zwrot kosztów podróży służbowych członków sztabów szkoleniowych odbywa się zgodnie z 

obowiązującą „Polityką podróży służbowych w PZPN”. 

 

5.  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

            Prezes PZPN   
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Uchwała nr I/12 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr XV/363 z dnia 29 października 2009 roku Zarządu PZPN dot. 

przyjęcia stawek dobowych dla lekarzy wszystkich reprezentacji młodzieżowych męskich i 

kobiecych 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I.Tytuł Uchwały nr XV/363 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „w sprawie przyjęcia stawek 

dobowych dla lekarzy wszystkich reprezentacji męskich i kobiecych z wyjątkiem Reprezentacji 

Narodowej A w piłce nożnej mężczyzn”. 

II.W Uchwale nr XV/363 z dnia 29 października 2009 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia stawek 

dobowych dla lekarzy wszystkich reprezentacji młodzieżowych męskich i kobiecych sformułowanie 

„400 zł” zastępuje się sformułowaniem „600 zł”, po wyrazie: „reprezentacji” skreśla się wyraz: 

„młodzieżowych”, zaś po wyrazie „kobiecych” dodaje się sformułowanie:” z wyjątkiem 

Reprezentacji Narodowej A w piłce nożnej mężczyzn”. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

  



 

t.j. U nr XV/363 z 29.10.2009 r. 

zm. U nr III/56 z 27.03.2015 r. 

zm. U nr I/12 z 22.01.2020 r. 

 

Uchwała nr XV/363 z dnia 29 października 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia stawek dobowych dla lekarzy wszystkich reprezentacji 

męskich i kobiecych z wyjątkiem Reprezentacji Narodowej A w piłce nożnej mężczyzn 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Przyjmuje się stawki dobowe w wysokości 600 zł/doba dla lekarzy wszystkich reprezentacji 

męskich i kobiecych z wyjątkiem Reprezentacji Narodowej A w piłce nożnej mężczyzn. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Prezes PZPN 
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Uchwała nr I/13 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Uchwały nr I/17 z dnia 28 stycznia 2019 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i 

delegatów szczebla centralnego  
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. W „Tabeli ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego”, stanowiącej 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/17 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego, 

zwiększa się ryczałty dla Delegatów szczebla centralnego (pozycja „Delegat PZPN”) w wierszach 

nr 1, 2, 3 oraz w meczach o Finał Pucharu Polski i o Superpuchar Polski – w każdej z ww. pozycji 

o 100 zł. 

II. Ujednolicona „Tabela ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego” 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2020 r. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

  



 

Załącznik nr 1 

Tabela ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego 

 

Lp Rozgrywki Sędzia 
główny 

Sędzia 
asystent 

Sędzia 
techniczny 

Obserwator 
PZPN 

Delegat 
PZPN 

1. Ekstraklasa 3600 zł 2000 zł 500 zł 1000 zł 1100 zł 

2. I liga 1800 zł 800 zł 300 zł 700 zł 800 zł 

3. II liga 1000 zł 600 zł 200 zł 600 zł 700 zł 

4. III liga 550 zł 450 zł - 235 zł 235 zł 

5.  
 
 
 
Puchar  
Polski 

Runda 
Wstępna i 1/32 
finału 

500 zł 350 zł - 350 zł 400 zł 

1/16, 1/8, 1/4  
i 1/2 finału 

1500 zł 1000 zł 500 zł 700 zł 700 zł 

Finał 3600 zł 2000 zł 500 zł 1000 zł 1100 zł 

Superpuchar 3600 zł 2000 zł 500 zł 1000 zł 1100 zł 

6. Centralna Liga Juniorów 
U-18  

335 zł 235 zł - 235 zł - 

7. Ekstraliga kobiet 600 zł 450 zł - 450 zł - 

8. I liga kobiet 500 zł 350 zł - 350 zł - 

9. II liga kobiet 250 zł 200 zł - - - 

10.  
 
 
 
Puchar  
Polski 
kobiet 

Szczebel 
Międzywojewód
zki 

300 zł 230 zł - - - 

1/8 i ¼ finału 500 zł 350 zł - 350 zł - 

½ finału 600 zł 450 zł - 450 zł - 

Finał 600 zł 450 zł 200 zł 450 zł - 

11. Turniej Finałowy 
rozgrywek o Puchar im. 
Kazimierza Deyny, ½ 
klubowych MP Juniorek 
Starszych 

450 zł 350 zł - - - 

12. Turniej Finałowy 
rozgrywek o Puchar im . 
Kazimierza Górskiego, ½ 
klubowych MP Juniorek 
Młodszych 

400 zł 300 zł - - - 

13. Centralna Liga Juniorów 
U-17 (Runda Finałowa) 

 
450 zł 

 
350 zł 

- - - 

14. Centralna Liga Juniorów 
U-15 (Runda Finałowa)  

450 zł 350 zł - - - 

15 Turniej Finałowy Juniorek 
Starszych 

500 zł 400 zł - - - 

16. Rozgrywki kadr 
wojewódzkich kobiet 
(szczebel 
międzywojewódzki), 
Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodziczek, 

250 zł 200 zł - - - 



Makroregionalna Liga 
Juniorek Młodszych 

17. Zawody 
sparingowe  
i kontrolne 
seniorów 

Ekstraklas
y 

240zł 180 zł - - - 

I ligi 180 zł 120zł - - - 

II ligi 120 zł 90 zł - - - 

18. Zawody sparingowe i 
kontrolne kadr juniorów 

200 zł 150 zł - - - 

19. Zawody Międzynarodowe 
repr. A, U-21, U-19; 
Zawody międzynarodowe 
klubowe 

1000 zł 700 zł 500 zł - - 

20. Zawody Międzynarodowe 
repr. U-18, U-17, U-16, U-
15, U-14 

400 zł 250 zł 200 zł - - 

21. Turnieje Międzynarodowe 
(za każdy mecz) 

1000 zł 700 zł 500 zł - - 

22. Puchar Syrenki 500 zł 400 zł 200 zł - - 

 
Futsal 

Lp Rozgrywki Sędzia  
I i II 

Sędzia III Sędzia 
czasowy 

Obserwator 
/Delegat PZPN 

Obserwator 
TV 

23. Ekstraklasa Futsalu 600 zł 170 zł 170 zł 400 zł 150 zł 
 

24. I liga Futsalu 400 zł 170 zł 170 zł 350 zł 150 zł 
 

25. Halowy Puchar 
Polski – (półfinały i 
finały) 

 
550 zł 

 
170 zł 

 
170 zł 

 
350 zł 

150 zł 
 
 

26. Ekstraliga kobiet 250 zł 120 zł 120 zł 150 zł - 

27. I liga kobiet 200 zł 120 zł 120 zł 100 zł - 

28. Zawody sparingowe 
i kontrolne 

150 zł 100 zł 100 zł - - 

29. Towarzyskie 
zawody 
międzypaństwowe 

600 zł 250 zł 250 zł 300 zł - 

30. Finały 
Akademickich MP; 
finały 
Młodzieżowych MP 

60 zł 
 

30 zł 
 

30 zł 
 

40 zł 
 

- 

 
Piłka Plażowa 

Lp Rozgrywki Sędzia nr 1 
Sędzia nr 2 

Sędzia techniczny 
Sędzia czasowy 

Obserwator 
PZPN / 
Delegat PZPN 

31. Zawody juniorów i kobiet 
(klubowe MP, PP); turnieje 
towarzyskie; zawody pokazowe – 
za jeden dzień 

230 zł 230 zł  230 zł 

32. I liga seniorów – za jeden dzień 270 zł 270 zł 270 zł 

33. Ekstraliga seniorów – za jeden 
dzień 

300 zł 300 zł 300 zł 

34. Finał klubowych MP; finał PP; 
Superpuchar; eliminacje i baraże 
w ramach rozgrywek Ekstraligi 
seniorów – za jeden dzień 

320 zł 320 zł 320 zł 



.35

. 
Zawody z udziałem zespołów 
międzypaństwowych – za jeden 
dzień 

370 zł 370 zł 370 zł 

 
VAR 

Lp Rozgrywki Sedzia VAR Sedzia AVAR Sedzia 
główny 

VAR 

Sedzia 
asystent 

VAR 

36. Ekstraklasa, I liga, II liga, Puchar 
Polski 

2000 zł 2000 zł - - 

37. Mecze testowe live i offline 1000 zł 1000 zł 400zł 250zł 

 
 

II. Dla sędziów i obserwatorów prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem 
VAT kwotę ryczałtu zwiększa się o podatek VAT, według aktualnie obowiązujących stawek 
ryczałtów dla sędziów i obserwatorów delegowanych na mecze szczebla centralnego. 
 
III. Niezależnie od opłat, o których mowa w pkt 4 (z wyłączeniem sędziów) oraz 6, 17-18, 20, 22 i 
30-35 sędziom oraz obserwatorowi przysługuje zwrot kosztów podróży w wysokości: 
 

Odległość Stawka 

do 20 km 25 zł 

do 50 km 60 zł 

do 100 km 110 zł 

do 160 km 150 zł 

do 200 km 180 zł 

do 260 km 210 zł 

do 320 km 240 zł 

powyżej 320 km 270 zł 

 
IV. Przyjmuje się stawkę 1200 zł dla oficera łącznikowego sędziów i obserwatorów meczów 
międzynarodowych, z uwzględnieniem postanowień Pkt. II. 
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Uchwała nr I/14 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN z dnia 17 

października 2019 roku  
  
Na podstawie art. 36 § 1 ust.1) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I.Zarząd PZPN po przeanalizowaniu i rozpatrzeniu treści wniosków delegatów zgłoszonych do 
Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia ujętych w treści Uchwały Końcowej Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 
października 2019 roku w przedmiocie: 
1.uchylenia Uchwały nr V/75 z dnia 23 maja 2019;  
2.uchylenia Uchwały Zarządu PZPN nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019; 

3.zmiany Uchwały Zarządu PZPN nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 –  

 

postanowił nie uwzględnić sformułowanych w nich postulatów uznając dokonywanie zmian w treści 

Uchwały Zarządu PZPN nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, jak również uchylanie Uchwał 

Zarządu: nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku i nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku za 

nieuzasadnione i niecelowe.  

 



II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/15 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie wyrażenia zgody na używanie przez KKPN Olimpico Malbork w rozgrywkach 

piłkarskich nazwy Expert-Pantery Sierakowice/Malbork 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) 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 Kobiecego Klubu Piłki Nożnej „Olimpico” Malbork oraz jego 
akceptacją dokonaną przez Zarząd Pomorskiego Związku Piłki Nożnej - Zarząd PZPN wyraża 
zgodę na używanie przez KKPN Olimpico Malbork w rozgrywkach piłkarskich, w celach 
marketingowych i reklamowych, nazwy: Expert-Pantery Sierakowice/Malbork.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/16 z 22 stycznia 2020 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VI/127 

z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2018/2019 i następne 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr VI/127 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej   w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi 
Futsalu na sezon 2018/2019 i następne: 
 
1. Art. 3 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
5. Koszty obsady sędziów i obserwatorów pokrywa PZPN. 
 
2. W Art. 3 skreśla się ust. 6 i ust. 7. 
 
3. Dotychczasowy ust. 8 w art. 3 otrzymuje numerację ust. 6. 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

  



tj. U nr VI/127 z 14.07.2018 r. 

zm. U nr VIII/140 z 4.09.2019 r.  

zm. U nr I/16 z 22.01.2020 r. 
 

       

Uchwała nr VI/127 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2018/2019 

i następne 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) i 12) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:   
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2018/2019 i następne 
w następującym brzmieniu:  
 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO I LIGI FUTSALU NA SEZON 2018/2019 i 
następne 

Art. 1   
1. W rozgrywkach I Ligi Futsalu biorą udział maksymalnie 24 drużyny w dwóch grupach, które 
zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu 
i I ligi oraz II Ligi Futsalu sezonu poprzedniego.  
 2. Do rozgrywek I Ligi Futsalu zostaną dopuszczone kluby, które są członkami macierzystego 
związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Zarządu PZPN w sprawie licencji dla 
klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu. 
 3. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie poprzednim w rozgrywkach I Ligi Futsalu  nie uzyska 
licencji na występowanie w następnym sezonie w I lidze PLF według procedury przewidzianej w 
uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów występujących  w Polskiej Lidze Futsalu lub 
wycofa się z rozgrywek I Ligi Futsalu po ich zakończeniu, klub ten zostanie sklasyfikowany w 
rozgrywkach I Ligi Futsalu w sezonie poprzednim zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże 
zostanie przesunięty do II Ligi Futsalu. W takiej sytuacji miejsce w I Ligi Futsalu zachowuje zespół, 
który w sezonie poprzednim w tabeli końcowej zajął najwyższe miejsce spośród spadkowiczów w 
danej grupie. 
4. W sytuacji, gdy spośród klubów występujących w sezonie poprzednim w rozgrywkach I Ligi 
Futsalu nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w I Lidze Futsalu według 
procedury przewidzianej w podręczniku licencyjnym Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN więcej 
niż jeden klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach I Ligi Futsalu w sezonie poprzednim 
zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do II Ligi Futsalu. W takiej 
sytuacji miejsce w I Lidze Futsalu zachowują zespoły, które w sezonie poprzednim zostały 
sklasyfikowane na miejscach spadkowych w danej grupie. 
5. W sytuacji, gdy licencji nie otrzyma bądź wycofa się z rozgrywek większa ilość klubów decyzję 
o uzupełnieniu składu podejmuje DRK PZPN. 
6. Zasady przyznawania licencji klubowych dla klubów Polskiej Ligi Futsalu reguluje odrębna 
uchwała Zarządu PZPN. 
 
Art. 2   
1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać mecze zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem. 
2. PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 
dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz 
koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów I Ligi Futsalu. Na 
żądanie, kluby muszą wyposażyć PZPN – bez dodatkowej opłaty we właściwy materiał, jak i 
stosowną dokumentację. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audio- i 
wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.  
3. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki I Ligi 
Futsalu, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek  i 
odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa 



reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), realizowane  za pośrednictwem 
dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych 
istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych. 
 4. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 
obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 
drużyny w strojach klubowych.  
 5. Przesłanie materiału (skrót meczu lub „najlepsze momenty spotkania”) na serwer wskazany 
przez organ prowadzący rozgrywki w nieprzekraczalnym terminie tj. do 20:00 w poniedziałek po 
kolejce ligowej, chyba że mecz odbędzie się w poniedziałek to w tym przypadku do wtorku do 
20:00.  
 6. Publikowanie wyprodukowanego magazynu 1 ligi na witrynach klubowych i w klubowych social 
media. 
 7. Realizowanie wymogów parametrów technicznych oraz ustawień kamery zgodne z 
wymaganiami przesłanymi przez producenta magazynu, dostarczenie logotypów klubów w 
formacie wektorowym na potrzeby realizacji magazynu i działań marketingowych PZPN.  
8. Niezrealizowanie punktu 5 skutkuje pełną odpłatnością za obsługę sędziowską za mecz, z 
którego nie przesłano materiału wideo. 
 
Art. 3    
1. Rozgrywki o mistrzostwo I Ligi Futsalu prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  
2. Rozgrywki o mistrzostwo I Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.   
3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu zobowiązane są do posiadania oficjalnego 
adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego prowadzona jest korespondencja z 
Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN. Wszelka korespondencja dotycząca I Ligi Futsalu 

powinna być przesyłana za pomocą poczty elektronicznej na adres futsal@pzpn.pl. 
4. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN.  W 
razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego 
sędziego – obowiązują zasady zawarte w § 11 Uchwały Organizacji Rozgrywek Piłkarskich. 
5. Koszty obsady sędziów i obserwatorów pokrywa PZPN. 
6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu zobowiązane są do dokonania przedpłat na 
poczet przyszłych kar za żółte kartki w dwóch ratach:    
• I rata w wysokości 500 zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej sezonu 
bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek Krajowych 
PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy jesiennej rozgrywek.   
• II rata w wysokości 500 zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej sezonu 
bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek Krajowych 
PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy wiosennej rozgrywek.    
 
Art. 4    
1. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry w Futsal FIFA 
i postanowień PZPN, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.   
2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:     
a) przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną - futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku 
Piłki Nożnej, uchwał i rozporządzeń Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 
b) przestrzegać zasad Fair Play,   
c) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 
organizowanych przez PZPN.    
3. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu muszą być rozgrywane piłkami wskazanymi przez organ 
prowadzący rozgrywki. Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN przekaże do wszystkich klubów 
biorących udział w rozgrywkach I ligi odpowiednią ilość piłek.   
 
Art. 5   
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 
regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora 
zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy 
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zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym 
możliwym terminie.   
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do zasady, 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.   
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.   
4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o rozegraniu w 
nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie 
z przyczyn określonych w ust. 1, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się 
wszystkie zasady określone przepisami PZPN.  
5. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o dokończeniu 
zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym 
terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:   
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku 
uzyskanego do momentu przerwania zawodów.   
 b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.   
 c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym 
klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:   
• którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki, 
• którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikami klubu, w którego barwach występują 
w chwili dokańczania zawodów,  
• którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  Zawodnik, który od początku 
rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek powodujących obowiązek 
odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z 
innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.   
6. Mecze o Mistrzostwo I ligi muszą być rozgrywane w halach spełniających wymogi licencyjne 
określone w wymaganiach Licencyjnych dla klubów I ligi futsalu PZPN. Klub jest w pełni 
odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego 
obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne konsekwencje 
regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyty 
mecz.   
7. Gospodarz meczu zobligowany jest do zabezpieczenia szatni dla gości i zespołu sędziowskiego 
na co 90 minut do rozpoczęcia meczu a boisko do gry na co najmniej 60 minut do rozpoczęcia 
meczu.  
 
Art. 6    
1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo I  Ligi Futsalu otrzyma ostrzeżenie  (żółtą 
kartkę),zostanie automatycznie  ukarany:   
 a) przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł.   
 b) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.   
c) przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł.    
d) przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.   
e) przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł.    
f) przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.   
g) przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i 
karą pieniężną w wysokości 500 zł.    
2. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 
jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane jako 
walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal jest 
zobowiązany do jej odbycia.    
3. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy 
zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników. Przepis ten ma również 
zastosowanie w przypadku wycofania drużyny i weryfikowaniu nierozegranych spotkań jako 
walkowery.   
4. Ostrzeżenia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo I Ligi Futsalu oraz innych 
rozgrywek prowadzonych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  



5. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach o 
mistrzostwo I Ligi Futsalu lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego 
w innej klasie rozgrywkowej i koniecznością odbycia kary wynikającej z ilości ostrzeżeń (żółtych 
kartek) udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik 
zobowiązany jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo I Ligi Futsalu bez względu na fakt 
występowania uprzednio w innym klubie I Ligi Futsalu lub innej klasie rozgrywkowej.   
6. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich I ligi zostanie wykluczony przez sędziego z 
gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może 
brać udziału w zawodach mistrzowskich I ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez 
Komisję Dyscyplinarną PZPN.   
7. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 
rozgrywek, w której została wymierzona (I liga). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody 
mistrzowskie I ligi. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź 
czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który 
nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy termin lub został 
zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W przypadku przerwania 
zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i czerwone kartki 
zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze 
się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodnika.   
8. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za 
przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (I liga), wykonuje się w klasie rozgrywek 
mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywek 
mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany   z zastrzeżeniem ust. 
10, 11, 12.  
9. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których 
klub aktualnie występuje.   
10. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w 
rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu 
rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym 
wykonanie kary może również nastąpić:   
a) w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w którym 
zawodnikowi wymierzono tę karę,   
b) w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.   
11. Z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz 
uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną   w sezonie 
rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych 
edycjach rozgrywek, przy czym ust. 7 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.  
12. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami 
(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie 
dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W takim wypadku 
zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.   
13. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych 
musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może 
uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych.  
14. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo 
(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN.   
15. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy między 
rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.  
16. Klub pozyskujący zawodnika winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki, w których 
wcześniej występował zawodnik o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń (żółtych kartek) i 
ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodnika. Klub pozyskujący jest 
zobowiązany uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika w swojej 
ewidencji wg następujących zasad:   



a) w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie występował w innej drużynie, 
uczestniczącej w rozgrywkach I ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika 
winien być uwzględniony w ewidencji klubu.   
b) w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie nie występował   w drużynie, 
uczestniczącej w rozgrywkach I ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika 
nie jest uwzględniany w ewidencji klubu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.   
17. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.   
18. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki 
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.   
 
Art. 7  
1.Rozgrywki I Ligi Futsalu prowadzone są w dwóch grupach:   
• Grupa I – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, 
Mazowiecki, Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, Łódzki. 
• Grupa II – kluby z ZPN: Dolnośląski, Lubuski, Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski, Małopolski, 
Śląski, Opolski. 
 2. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby zachowania integralności rozgrywek, 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo do uzupełnienia składów 
poszczególnych grup bez wymogu zachowania wskazanego w ustępie 1 podziału terytorialnego.   
 
Art. 8    
1.Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:   
- 3 punkty z zwycięstwo,  
- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 
- 0 punktów za spotkanie przegrane.    
 
Art. 9    
1. W I lidze Polskiej Ligi Futsalu kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych 
punktów.    
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują:  
• przy dwóch zespołach:    
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,    
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn,    
c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe 
liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn,    
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 
rozgrywek,   
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu,  
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 1 i 2 
miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo I ligi w swojej grupie, a także zespoły, których kolejność 
decyduje o spadku do II ligi stosuje się zasady określone w punktach a), b),  
g), a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności zarządza się spotkanie barażowe w neutralnej, 
wyznaczonej przez PZPN, hali.   
3. W sytuacji, o której mowa w pkt. f) ust. 2 Departament Rozgrywek Krajowych PZPN prowadzący 
rozgrywki I Ligi Futsalu może zarządzić rozegranie meczów w halach zainteresowanych klubów, 
wyznaczając gospodarza pierwszego meczu drogą losowania. W sytuacji rozgrywania dwóch 
meczów barażowych w przypadku uzyskania równej liczby punktów, o zwycięstwie decyduje:   
a) przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach 
tych drużyn;  
 b) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe 
liczone są "podwójnie", korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn;   
c) przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut;   



d)jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone na 
wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w UEFA w 
rozgrywkach europejskich;  
e) jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów zarządza 
wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.   
• przy więcej niż dwóch zespołach:    
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,    
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn,    
c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 
rozgrywek,    
d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu,    
e) przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN.   
 
Art. 10  
1.W sezonie 2018/2019 awans do rozgrywek Futsal Ekstraklasy uzyskują drużyny, które zajmą 1 
miejsce w tabeli końcowej obu grup I Ligi oraz drużyna, która wygra mecze barażowe pomiędzy 
zespołami zajmującymi 2 miejsca w tabelach końcowych obu grup I Ligi. Drużyna przegrana 
uzyskuje prawo do gry w meczach barażowych o udział w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy w 
sezonie 2019/2020 z drużyną, która zajęła 11 miejsce w tabeli końcowej rozgrywek Futsal 
Ekstraklasy w sezonie 2018/2019. 
2.  W sezonie 2019/2020 i następnych awans do rozgrywek Futsal Ekstraklasy uzyskują drużyny, 
które zajmą 1 miejsce w tabeli końcowej obu grup I Ligi oraz zwycięzca meczów barażowych 
pomiędzy drużynami, które zajmą drugie miejsca w tabelach końcowych obu grup I ligi. 
3. Zasady przeprowadzenia meczów barażowych określi Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN.    
4. Liczba drużyn spadających z każdej z grup ulega zwiększeniu w zależności od przynależności 
terytorialnej drużyn, które spadną z Futsal Ekstraklasy.  
 
Art. 11   
1. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi Futsalu, prowadzone są systemem dwurundowym.  
 2. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz 
u przeciwnika jako gość.     
  
Art. 12  
1. W sezonie 2018/2019 do rozgrywek I Ligi Futsalu awansuje 6 drużyn z rozgrywek II Ligi Futsalu.  
2.W sezonie 2019/2020 i następnych do rozgrywek I Ligi Futsalu awansują 4 kluby z rozgrywek II 
Ligi Futsalu.   
3. DRK PZPN określi zasady przeprowadzenia meczów barażowych celem wyłonienia 4 drużyn 
awansujących do I Ligi futsalu na kolejny sezon. 
4. Prawo udziału w meczach barażowych mają wyłącznie drużyny, które zajmą pierwsze miejsca 
w tabelach końcowych poszczególnych grup II Ligi. W sytuacji, gdy pierwsze miejsce zajęła 
drużyna klubu uczestniczącego w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy bądź I Ligi, prawo do gry w 
meczach barażowych przysługuje drużynie, która zajęła drugie miejsce w tabeli końcowej danej 
grupy. 
 
Art. 13  
1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej 
klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie w następnym cyklu rozgrywek zdegradowana 
do niższej klasy rozgrywkowej.   
2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań, zostaje 
automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, przesunięta do 
niższej klasy, bez względu na liczbę zdobytych punktów.  
3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych bądź wykluczonych przeprowadza się następująco:   



a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań – anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań 
tej drużyny,   
b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań – zalicza się do punktacji osiągnięte wyniki, 
natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników.  
 4. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach I Ligi Futsalu 
zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 5 000.00 zł.     
 
 Art. 14   
1. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 
systemu Extranet.  
 2. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem 
systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.  
 3. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo I 
Polskiej Ligi Futsalu, muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie 
uprawnieni przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN z zachowaniem wymogów 
określonych w obowiązujących przepisach PZPN.  
4. Letni okres transferowy trwa od 1 sierpnia do godziny 16.00 w piątek poprzedzający datę 
rozpoczęcia rundy jesiennej danego sezonu.   
 5. Zimowy okres transferowy trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej danego sezonu do 
godziny 16.00 w piątek poprzedzający datę rozpoczęcia rundy wiosennej danego sezonu.  
 6. W przypadku udziału w rozgrywkach I ligi futsalu zawodnika dla którego klubem macierzystym 
jest klub piłki nożnej 11-osobowej, w sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do innego 
klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, klub I ligi futsalu będzie 
zobowiązany do uzyskania zgody aktualnego klubu macierzystego zawodnika na jego udział w 
rozgrywkach I ligi futsalu z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 
roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu. 
7. Zawodnicy niepełnoletni mogą grać w meczach I Ligi Futsalu w zespole seniorów po ukończeniu 
16. roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki nożnej 
może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu 
wszystkich poniższych warunków: 
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub 
lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach 
seniorów. 
8. W rozgrywkach I Ligi Futsalu może być potwierdzonych i uprawnionych do gry dowolna 
liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w protokole 
zawodów może wpisanych 2 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej,   
z uwzględnieniem postanowień Uchwały XI/200 z 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.    
9. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie.  
10. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. Zawodnicy 
biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności 
do gry.    
11. Zawodnik piłki nożnej jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia 
umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne przez 
okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Termin ważności badania 
kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego 
dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie 
zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 
23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do 
godz. 23:59,59).  
12. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają badania 
lekarskie aktualne, pozytywne i ważne w dniu zawodów. Fakt posiadania takowych badań przez 
wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego potwierdza własnoręcznym 
podpisem kierownik bądź trener drużyny.  



13. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawiać swoich zawodników 
do gry o mistrzostwo poszczególnych klas rozgrywkowych zgodnie z zasadami określonymi w par. 
4 uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot.  organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną. Zgodnie z powyższym udział zawodnika w meczu, w którym obowiązuje 
system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym 
połowy czasu gry. 
 
Art. 15   
1. Zespoły I Ligi Futsalu mogą prowadzić trenerzy posiadający uprawnienia określone w Uchwale 
nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji 
trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej.  
2. Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.  
 
Art. 16   
1. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu mogą być rozgrywane w halach uznanych przed 
rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klas rozgrywkowej. Klub jest w 
pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego 
obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje 
regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte 
zawody.  
2. W uzasadnionych przypadkach Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyrazić zgodę 
na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla niższej klasy rozgrywkowej.   
3. Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej.  
4. Za utrzymanie porządku w hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 
Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.    
5. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz 
kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.  
6. Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po 
meczu. Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także może 
być ukarany dyscyplinarnie.    
7. Mecze I Ligi Futsalu nie mogą odbywać się w halach zamkniętych na mocy decyzji organu 
dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 
obserwatorzy oraz delegaci Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mają obowiązek sprawdzenia 
dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów w danej hali.    
 
Art. 17   
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, podani są na 
pierwszym miejscu).   
2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem 
zawodów, obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz 
miejsce rozegrania meczu danej kolejki.   
3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać 
w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.   
4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu Extranet, zgody przeciwnika i 
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.  W przypadku niedotrzymania terminu określonego w 
ust. 2 klub zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 500 zł.    
5. W sytuacji braku wskazania przez gospodarza zawodów (w systemie Extranet) dokładnego 
terminu (data i godzina) rozegrania meczu danej kolejki Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
może wyznaczyć obligatoryjny termin rozgrania zawodów.    
6. Termin wyznaczony przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest dla klubów wiążący, 
a odmowa rozegrania zawodów lub ich nie rozegranie w tym terminie będzie skutkować 
zweryfikowaniem meczu jako walkower 0:5 na niekorzyść danej drużyny.   



7. Wszystkie przełożone mecze muszą być rozegrane nie później niż na dwie kolejki przed 
zakończeniem sezonu. 
 
Art. 18   
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  
2. Ustala się, że mecze I Ligi Futsalu muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem terminów 
obligatoryjnych:    
a) w piątek – w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:30 (za zgodą drużyny przeciwnej i organu 
prowadzącego rozgrywki),   
b) w soboty – w godzinach pomiędzy 14:00 a 20:30,   
c) w niedzielę – w godzinach pomiędzy 14:00 a 17:00.   
3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo 
I Ligi Futsalu na jeden termin i o jednej godzinie. Wszystkie mecze ostatniej kolejki rundy 
wiosennej, co do zasady, muszą zostać rozegrane o jednej porze – w sobotę o godz. 18:00. Za 
zgodą obydwu klubów Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może ustalić inny termin 
rozegrania meczów w terminach objętych obligatoryjnością, ale tylko wcześniejszy, niż uprzednio 
wyznaczony.  
4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN, podlega karze 500 zł. Niezależnie od tego Komisja Dyscyplinarna PZPN może 
nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  
5. W przypadku awarii środka transportu lub jego braku Departament Rozgrywek Krajowych może 
wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie w przypadku 
osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby.   
 
Art. 19  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie Reprezentacji narodowej, 
Futsalu, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA, co 
najmniej jednego zawodnika klubu, uprawnionego do gry w rozgrywkach I ligi futsalu, może 
stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny 
termin. 
 
Art. 20  
1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN.   
2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien 
zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej sytuacji 
może nastąpić za zgodą Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Nowy termin nie może być 
ustalony po zakończeniu rozgrywek, natomiast gdy mecz odbyć się miał pierwotnie w rundzie 
jesiennej – nowy termin musi być ustalony przed rozpoczęciem rundy wiosennej. O zmianę terminu 
meczu kluby mogą wystąpić najpóźniej 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem kolejki.   
 
Art. 21  
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali zobowiązany 
jest do:   
a) zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,    
b) filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo,    
c) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące),   
d) powołania kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych i stewardów, 
przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,    
e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), stworzenia kulturalnych warunków związanych z 
udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),    
f) opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 
(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją 
na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 
podpisem na protokole meczowym. W przypadku braku opieki medycznej sędziowie mają prawo 
podjąć decyzję o nierozgrywaniu spotkania, za co winę ponosi gospodarz zawodów,   
g) stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,    



h) specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,   
 i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 
posiadającej prawa telewizyjne,   
j) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im 
korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji,    
k) zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 
drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe, 
 l) zapewnienia osobnych szatni z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów,  
m) filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od 
zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do 
wykorzystania dla potrzeb komisji, organów dyscyplinarnych, Kolegium Sędziów PZPN oraz 
organów prowadzących rozgrywki upoważnionych do tego przez PZPN.   
 
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:    
a) przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska 
oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nieprzestrzegania 
powyższego, przedstawiciel PZPN w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich 
rozpoczęcia lub przerwać mecz,    
b) stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 
informowanie o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.   
3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN.    
 
Art. 22  
1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 
odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami, a także wytyczne, o których mowa w 
art. 21 ust. 3.   
2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o 
Mistrzostwo I ligi Futsalu bez uzyskania zgody PZPN. Klub, będący gospodarzem meczu może 
przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach wewnątrz hali z zachowaniem 
następujących zasad:  
a) w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać 
powtórek,  
b) w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać 
jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z zasadami 
fair-play.  
3. W dowolnym momencie sezonu 2018/2019 i następnych, PZPN przysługuje prawo do zmiany 
nazwy Rozgrywek o Mistrzostwo I ligi Futsalu poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego 
Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego 
regulaminu oraz prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek o Mistrzostwo 
I ligi Futsalu lub produktu przez niego wskazanego w tekście Regulaminu.  
4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i 
nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo I Ligi Futsalu przysługują prawa komercyjne, w tym w 
szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe dotyczące 
rozgrywek. PZPN jest właścicielem praw telewizyjnych do rozgrywek, a dysponowanie tymi 
prawami odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN, a podmiotem nabywającym 
te prawa.  
5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 
obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 
drużyny w strojach klubowych.  
6. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych dot. 
uprawnień sponsorów Rozgrywek I ligi Futsalu, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów 
w zakresie praw marketingowych.  
 
 



Art. 23  
1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień 
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo I  Ligi Futsalu, 
udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku 
– może spowodować, w oparciu o sprawozdanie  przedstawiciela PZPN podjęcie decyzji o 
pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub o 
powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnej hali.    
2. Komisja Dyscyplinarna PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku 
rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.   
3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN 
do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZPN.    
 
Art. 24   
1. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:5 na niekorzyść:   
a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i 
zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 
nożną;   
b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt 51 Postanowień 
Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;   
c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały 
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;   
d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie 
zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień Polskiego 
Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;   
e) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w 
ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;   
f) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie 
z przepisami;  
g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony 
na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;  
h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o 
których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;   
i) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba 
zawodników będzie mniejsza niż 3 zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach gry w Futsal;   
j) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył 
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;   
k) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z 
sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;   
l) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez 
sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;   
m) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu 
zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;   
n) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;  
o) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład 
zawodników, wraz z załącznikiem;   
 p) drużyny, w składzie której występował co najmniej 1 zawodnik, u którego stwierdzono 
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom;   
q) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale 
w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały 
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;   
r) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych 
meczach nie posiadając uprawnień zgodnych z zasadami określonymi w Art. 16 ust. 1 po 
uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN;    
s) drużyny gospodarza, który nie ureguluje opłat o których mowa w Art. 3 ust. 6, a z tego powodu 
zawody zostaną odwołane;  



t) drużyny, która w protokole z zawodów uwzględniła w składzie większą od dozwolonej liczbę 
zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej;   
2. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 1 przez obie 
drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.   
3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika korzystniejszego wyniku aniżeli walkower – utrzymuje 
się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.   
 
Art. 25    
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy 
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po 
zawodach.   
2. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej w 
wysokości 500 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.   
3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej 
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w 
terminie trzech dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu 
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.    
 
 Art.26   
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo I Ligi Futsalu zobowiązane są do zapewnienia 
właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla oficjalnych przedstawicieli PZPN, którym należy 
zapewnić najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności.   
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami 
wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu 
stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych. Właściwym do orzekania kary jest Komisja 
Dyscyplinarna PZPN.   
 
Art. 27   
1. Na ławce rezerwowych, poza 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których 
mowa we właściwych przepisach licencyjnych) oraz innych 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych 
spośród osób pełniących następujące funkcje:    
a) asystent trenera,    
b) lekarz,   
c) trener bramkarzy;    
d) trener przygotowania fizycznego;   
 e) drugi asystent trenera;   
 f) kierownik drużyny;   
 g) fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia;    
h) masażysta;    
i) drugi masażysta.   
2. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego 
uprzednio w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, 
którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 
Sędzia ma obowiązek sprawdzić przed meczem czy kierownik drużyny bądź trener własnoręcznym 
podpisem potwierdzili posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez wszystkich 
zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego. W przypadku braku podpisu – sędzia nie 
dopuszcza do rozpoczęcia meczu i wzywa kierownika bądź trenera do złożenia podpisu w jego 
obecności.   
 3. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie 
Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych 
systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić 
formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu 
spotkania.  



 4. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki, o których mowa w ust. 2, 
sędziowie są zobowiązani dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN po 
zakończeniu rundy rozgrywkowej.  
5. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych.   
6. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy wpisani do protokołu z 
zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 5, jednak nie mniejszą 
niż 3, to skład drużyny może być uzupełniony do 5 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są 
wpisani do składu w protokole z zawodów.   
7. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości co do tożsamości zawodnika biorącego udział   w 
zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w czasie 
przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.   
8. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje 
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu 
zawodów nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.   
 
Art. 28    
1. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:   
a) drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 
klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów 
powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić,    
b) jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 
drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór,    
c) jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn, zmiany 
koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz 
zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy,   
d) obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze ochraniaczy 
na golenie.    
2. Zaleca się wpisywanie 14 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy rozpoczynający 
grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.   
3. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.    
 
Art. 29    
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.    
 
 Art. 30   
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  
                                Prezes PZPN Zbigniew Boniek   
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Uchwała nr I/17 z 22 stycznia 2020 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały 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 10) 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 
Polski na sezon 2017/2018 i następne 
 
1. Art. V.4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
Koszty obsady sędziów i obserwatorów meczów szczebla centralnego pokrywa PZPN.   
 



2. Skreśla się Art. V.5 i V.6. 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

  



 

 
 
tj. U nr VII/118 z 14.07.2018 r. 
zm. U nr VIII/141 z 4.09.2019 r. 
zm. U nr I/17 z 22.01.2020 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. W rozgrywkach Halowego Pucharu Polski może być potwierdzonych i uprawnionych do gry 

dowolna liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w 

protokole zawodów może być wpisanych 2 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii 

Europejskiej, z uwzględnieniem postanowień Uchwały XI/200 z 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.    

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. Final Four Halowego Pucharu Polski zostanie rozegrany z udziałem zwycięzców 1/4 Finału 

Halowego Pucharu. W ramach turnieju zostaną rozegrane 2 mecze 1/2 finału oraz Finał rozgrywek 

o Halowy Puchar. Gospodarz turnieju zostanie wskazany przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej 

PZPN.  

7. Pary w meczach 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 i drabinka Final Four rozgrywek o Halowy Puchar Polski 

zostaną wyłonione w drodze losowań przeprowadzanych po zakończeniu kolejnych rund.   

8. 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.  9. 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. Koszty obsady sędziów i obserwatorów meczów szczebla centralnego pokrywa PZPN.   

VI. Sankcje dyscyplinarne  

1. W czasie zawodów o Halowy Puchar Polski obowiązują przepisy gry w piłkę nożna 

FUTSALFIFA, 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 
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Uchwała nr I/18 z 22 stycznia 2020 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr 
VIII/139 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek 

Piłkarskich o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy na sezon 2019/2020 i następne 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr VIII/139 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy na sezon 
2019/2020 i następne: 
 
1. Art. 3 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Koszty obsady sędziów i obserwatorów pokrywa PZPN. 
 
2. W Art. 3 skreśla się ust. 8 i ust. 9. 
 
3. Dotychczasowy ust. 10 w art. 3 otrzymuje numerację ust. 8. 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 



tj. U nr VIII/139 z 4.09.2019 r. 

zm. U nr I/18 z 22.01.2020 r. 
 

 
Uchwała nr VIII/139 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy na sezon 2019/2020 i następne 
 

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

 

I. Zatwierdza się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy na sezon 

2019/2020 i następne 

 

Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy na sezon 2019/2020 i 

następne 

 

UCZESTNICY ROZGRYWEK 

 

Art. 1. Kluby 

W rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 bierze udział 14 drużyn w 

jednej grupie, które zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek o 

mistrzostwo Futsal Ekstraklasy i I Polskiej Ligi Futsalu sezonu 2018/2019. 

 

Art. 2. Licencje i wymogi prawne 

1. Do rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zostaną dopuszczone Kluby, które są 

członkami macierzystego Związku Piłki Nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Zarządu 

PZPN w sprawie licencji dla Klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu.  

2. W rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy nie mogą występować Kluby, które decyzją 

właściwych organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w tych rozgrywkach w danym 

sezonie lub nie spełniają wymogów, określonych w Art. 15 ustawy o sporcie. 

3. Zasady przyznawania licencji Klubom występującym w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy reguluje odrębna uchwała Zarządu PZPN. 

4. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 

wpłacają na rachunek bankowy Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o., z podaniem tytułu wpłaty, wpisowe 

w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami Rady Nadzorczej Spółki Futsal Ekstraklasy, zgodnie 

z zasadami określonymi w odrębnych przepisach Spółki. 

5. W sytuacji, gdy drużyna Klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na 

występowanie w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy albo nie przystąpi do tych 



rozgrywek w danym sezonie, wówczas zastosowanie mają postanowienia odrębnych uchwał 

PZPN. 

 

PROWADZENIE ROZGRYWEK 

 

Art. 3. Organy prowadzące rozgrywki 

1. Rozgrywki o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy prowadzi Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. 

o. 

2. Rozgrywki o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy są prowadzone w terminach ustalonych przez 

Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. i zatwierdzone przez Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z 

o. o. 

3. Rozgrywki o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy prowadzone są z wykorzystaniem funkcjonalności 

systemu Extranet PZPN oraz Elektronicznego Protokołu Meczowego. 

4. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązane są do 

posiadania oficjalnego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego prowadzona jest 

korespondencja z Komisją Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz innymi organami Spółki Futsal 

Ekstraklasa Sp. z o. o. 

5. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązane są do 

sprawdzania zawartości poczty elektronicznej w każdy dzień roboczy tygodnia o godzinie 16.00. 

6. Wszelka korespondencja dotycząca rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy powinna być 

przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres komisja@futsalekstraklasa.pl. 

7. Koszty obsady sędziów I obserwatorów pokrywa PZPN.  

8. Organem dyscyplinarnym, właściwym do orzekania w stosunku do klubów, zawodników, 

sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie 

przewinień dyscyplinarnych popełnionych w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy z 

zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN jest Komisja Ligi 

Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

 

Art. 4. System rozgrywek 

1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, zobowiązane są 

rozegrać mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem.  

2. Każdy Klub rozgrywa z pozostałymi Klubami dwa mecze, u siebie jako gospodarz oraz u 

przeciwnika jako gość. 

3. Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:  

a/ - 3 punkty za zwycięstwo, 

b/ - 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis), 

mailto:komisja@futsalekstraklasa.pl


c/ - 0 punktów za mecz przegrany. 

 

Art. 5. Kolejność w tabeli i weryfikacja zawodów 
 

1. W rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy kolejność Klubów w tabeli ustala się według 

liczby zdobytych punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej Klubów o zajętym miejscu 

decydują, w kolejności:  

2.1. Przy dwóch zespołach: 

a/ liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami, 

b/ przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn,  

c/ przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych 

drużyn,  

d/ przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek,  

e/ przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego 

cyklu,  

f/ przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek,  

g/ przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu 

rozgrywek,  

h/ przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy  

Sp. z o. o. 

2.2. Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w ust. 2.1. wyłącznie 

między zainteresowanymi drużynami. 

3. Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach rozgrywek o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa Kluby zastosowanie mają: 

a/ w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) kolejno ust. 

2.1 a/, b/, c/, d/, e/, f/ i g/ niniejszego artykułu, 

b/ w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) kolejno 

ust. 2.1 d/, e/, f/ i g/ niniejszego artykułu. 

4. Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach rozgrywek o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa Kluby 

zastosowanie mają: 



a/ w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) kolejno ust. 

2.1 a/, b/, c/, d/, e/, f/ i g/ niniejszego artykułu, 

b/ w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) kolejno 

ust. 2.1 d/, e/, f/ i g/ niniejszego artykułu. 

5. Weryfikację rozgrywek przeprowadza Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o. o. 

6. Organem właściwym do weryfikacji zawodów jako walkower, jest Komisja Ligi Futsal 

Ekstraklasy sp. z o. o. 

6.1. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:5 na niekorzyść:    

a/ drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach      

i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami, 

b/ drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem Art. 5 pkt 32 Uchwały      

nr VIII/139 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, do Przepisów Gry w Futsal, wydanie 

2017/2018, 

c/ drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały 

nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami, 

d/ drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia    nie 

zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem Art. 2 pkt. 7 i 8 Uchwały nr VIII/139 z dnia 30 

sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Postanowień 

Polskiego Związku Piłki Nożnej, do Przepisów Gry w Futsal, wydanie 2017/2018, 

e/ drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta 

w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia, 

f/ drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie 

z przepisami, 

g/ drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony 

na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów, 

h/ drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o 

których mowa w § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami, 

i/ drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba 

zawodników będzie mniejsza niż 3, zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach Gry w Futsal    

wydanie 2017/18 - Art. 3 Liczba zawodników, 

j/ drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył 

któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane, 



k/ drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek    z 

sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane,  

l/ drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez 

sędziego przed upływem ustalonego czasu gry, 

m/ drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu 

zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry,   

n/ drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut,  

o/ drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład 

zawodników, wraz z załącznikiem, 

p/ drużyny, w składzie której występował co najmniej 1 zawodnik, u którego stwierdzono 

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom,   

r/ drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale 

w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały 

nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami, 

s/ drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych 

meczach nie posiadając uprawnień zgodnych z zasadami określonymi w Art. 31 niniejszego 

regulaminu, po uprzednim dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez właściwą Komisję 

zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w 

rozgrywkach piłki nożnej, 

t/ drużyny gospodarza, który nie ureguluje opłat o których mowa w Art. 3 ust. 9 niniejszego 

regulaminu, a z tego powodu zawody zostaną odwołane, 

u/ drużyny, w której w sprawozdaniu sędziowskim zostanie wpisanych więcej niż 2 zawodników 

cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, 

7. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 6 przez obie 

drużyny, zostaną one ukarane obustronnym walkowerem zgodnie z § 7 pkt 8 Uchwały nr IX/140 

z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami. 

8. W przypadku uzyskania przez przeciwnika korzystniejszego wyniku aniżeli walkower – 

utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej, 

zgodnie z § 7 pkt 9 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami. 
                

 



Art.6. Tytuły i nagrody 

1. Klub, który zdobędzie 1. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzymuje 

tytuł Mistrza Polski w Futsalu oraz złote medale (30 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach 

UEFA. 

2. Klub, który zdobędzie 2. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsal otrzymuje 

tytuł Wicemistrza Polski w futsalu oraz srebrne medale (30 sztuk).  

3. Klub, który zdobędzie 3. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzymuje  

brązowe medale (30 sztuk). 

4. Podczas oficjalnej uroczystości na hali wręczane jest trofeum oraz medale, ufundowane przez 

Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. 

5. Dopuszcza się możliwość wręczania innych nagród po uzgodnieniu scenariusza z Komisją Ligi 

Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

6. Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może dodatkowo ufundować nagrody pieniężne dla 

Klubów Futsal Ekstraklasy za zdobyte tytuły. 

 

Art. 7. Spadek 

1. Kluby, które zajmą w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy 12, 13 i 14 miejsce w tabeli, 

spadają do I Polskiej Ligi Futsalu, w której rozgrywać będą mecze w następnym sezonie. 

2. W ich miejsce w następnym sezonie do rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy awansują 

zwycięzcy I PLF grupa północ i południe oraz zwycięzca rozgrywek barażowych pomiędzy 

zespołami, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach I Polskiej Ligi Futsalu w sezonie 

2019/20. 

 

Art. 8. Rezygnacja z uczestnictwa w rozgrywkach. 

1. Klub, który przed rozpoczęciem lub w czasie trwania danego sezonu rozgrywek o mistrzostwo 

Futsal Ekstraklasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięty w następnym cyklu 

rozgrywek o dwie klasy niżej. 

2. Klub, który w trakcie danego sezonu rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy nie rozegra    

z własnej winy trzech wyznaczonych meczów, zostaje sklasyfikowany na ostatnim miejscu w 

tabeli, automatycznie wyeliminowany z rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy i niezależnie 

od sankcji finansowych, zdegradowany o dwie klasy niżej, bez względu na liczbę zdobytych 

punktów.  

3. Powyższy ust. 2 stosuje się również w przypadku zawieszenia licencji prawomocną decyzją 

właściwego organu PZPN. 

 

 



UPRAWNIENIA I EWIDENCJA 

 

Art. 9. Zasady uprawnień 

1. Każdy Klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 

1.1. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, muszą być 

potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni przez Komisję Ligi 

Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących 

przepisach PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

2. Potwierdzenie zawodnika do Klubu w systemie Extranet PZPN przez właściwy Związek Piłki 

Nożnej oznacza, iż wszelkie informacje z zakresu zmiany przynależności klubowej i statusu 

zawodnika zawarte w systemie Extranet PZPN są prawdziwe, a zainteresowany Klub uiścił 

wszelkie stosowne opłaty na rzecz Związku Piłki Nożnej.  

3. Aby móc wziąć udział w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, zawodnicy muszą być 

uprawnieni przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. w wymaganych terminach i muszą spełniać 

wszystkie warunki zawarte w odpowiednich przepisach: 

a/ letni okres transferowy trwa od 1 lipca do ostatniego piątku przed datą rozpoczęcia rundy 

jesiennej kolejnego sezonu do godziny 16.00, 

b/ zimowy okres transferowy trwa od dnia zakończenia ostatniego meczu rundy jesiennej 

bieżącego sezonu do godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy wiosennej 

bieżącego sezonu.  

4. Tylko zawodnicy uprawnieni do rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy mogą odbyć 

ciążące na nich kary dyscyplinarne.  

5. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.  

6. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem 

systemu Extranet PZPN nie będzie rozpatrywane.   

7. Do wystąpienia o uprawnienie zawodnika do gry, Klub zobowiązany jest załączyć następujące 

dokumenty: 

a/ w przypadku zawodnika pozyskanego na zasadzie transferu definitywnego lub czasowego - 

umowę transferową zawartą pomiędzy Klubami, określającą datę zawarcia umowy, strony 

umowy, wysokość kwoty transferowej, oraz terminy płatności, 

b/ w przypadku pozyskania zawodnika, niezwiązanego kontraktem lub deklaracją gry amatora z 

innym Klubem - oświadczenie Klubu odstępującego o zwolnieniu zawodnika lub ostateczną 

decyzję właściwego organu związkowego, dotyczącą zmiany przynależności klubowej w 

sytuacjach określonych w Uchwale nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego 



Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej 

z późniejszymi zmianami, 

c/ w przypadku zawodnika profesjonalnego - kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, 

zawarty pomiędzy klubem a zawodnikiem wraz z oświadczeniem antykorupcyjnym o którym 

mowa w Art. 6 pkt. 6 Uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej dotyczącej minimalnego wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w 

sektorze zawodowej piłki nożnej, 

d/ w przypadku zawodnika amatora - deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy wraz    

z oświadczeniem antykorupcyjnym stanowiącym załącznik do Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 

2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad regulujących stosunki 

pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora z późniejszymi zmianami, 

e/ międzynarodowy Certyfikat Transferowy Zawodnika - w przypadku wystąpienia   

o uprawnienie do gry zawodnika pozyskanego z klubu zagranicznego, 

f/ w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii 

Europejskiej, dokumentację potwierdzającą legalizację jego pobytu w Polsce oraz otrzymanie 

zezwolenie na pracę na terytorium RP, zgodnie z przepisami prawa powszechnego, 

g/ w przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz Futsal, w sytuacji, gdy 

Klubem macierzystym zawodnika jest Klub występujący w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej 

zastosowanie ma postanowienie Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu, 

h/ w przypadku opisanym w ust. 7 g/ wymagane jest pisemne oświadczenie zawodnika o zgodzie 

na reprezentowanie Klubu futsalowego w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy. 

8. W przypadku udziału w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zawodnika dla którego 

Klubem macierzystym jest Klub piłki nożnej 11-osobowej, w sytuacji zmiany przynależności 

klubowej zawodnika do innego Klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej 11osobowej, 

Klub Futsal Ekstraklasy będzie zobowiązany do uzyskania zgody aktualnego Klubu 

macierzystego zawodnika na jego udział w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy z uwzględnieniem 

postanowień Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu. 

 9. Uprawnienie czasowe w nowym Klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim Klubie. 

10. Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki, Klub może być zobowiązany do przekazania 

dokumentów innych niż wymienione w ust. 7.  

11. W sezonie 2019/2020 i następnych do każdego Klubu może być potwierdzonych i 

uprawnionych dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej. 

12. W meczu o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy może być wpisanych do sprawozdania 

sędziowskiego oraz występować równocześnie na boisku 2 (dwóch) zawodników – 

cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej. 



13. 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.  

14. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy muszą być zbadani 

przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności do gry. 

15. Zawodnik futsalu jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia 

umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie.  

15.1. Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego 

przeprowadzenia, chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne. 

15.2. Termin ważności badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu 

dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca 

(przykład: jeżeli badanie zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września 

danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są 

ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59).   

16. Zawodnicy niepełnoletni mogą grać w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy po 

ukończeniu 16. roku życia. 

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. może 

uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu 

wszystkich poniższych warunków:  

a/ uzyskaniu przez zainteresowany Klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, 

b/ uzyskaniu przez zainteresowany Klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub 

lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w 

rozgrywkach seniorów. 

18. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz 

przeprowadzania badań określają:  

a/ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy 

uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i 

częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń z 

późniejszymi zmianami, 

b/ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o 

zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz 

przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia z późniejszymi zmianami. 

19. Klub ponosi wszelkie konsekwencje regulaminowe za wystawienie do gry zawodnika 

nieuprawnionego. 

 

 



TERMINY ZAWODÓW 

 

Art. 10. Wyznaczanie terminów zawodów 

1. Mecze muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Komisję Ligi Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych, terminów wynikających z 

przepisów FIFA, terminów wynikających z przepisów UEFA oraz terminów ustalonych z 

podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy. 

2. Ustala się, że mecze o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem 

terminów obligatoryjnych:     

a/ w piątek – w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:00 (za zgodą drużyny przeciwnej i organu 

prowadzącego rozgrywki),    

b/ w soboty – w godzinach pomiędzy 16:00 a 20:00,    

c/ w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12:00 a 18:00.  

3. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. w porozumieniu z podmiotem posiadającym licencję 

głównego nadawcy może wyznaczyć rozegranie meczu na inny dzień lub godzinę.  

4. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może wyznaczyć rozegranie zawodów Klubu na 

termin, dzielący od poprzedniego spotkania Klubu o dwa lub więcej kolejne pełne dni. 

5. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo 

Futsal Ekstraklasy na jeden termin i o jednej godzinie.  

6. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. niezwłocznie po ustaleniu terminu meczu z 

podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy, informuje gospodarzy meczów, 

przeciwnika, PZPN o miejscu i godzinie rozegrania meczów. 

7. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem 

zawodów, obowiązani są wskazać w systemie Extranet PZPN dokładny termin (data i godzina) 

oraz miejsce rozegrania meczu danej kolejki.   

8. Po ustaleniu terminu meczów gospodarze meczów obowiązani są niezwłocznie i nie później 

niż na 10 (dziesięć) dni przed meczem podać w systemie Extranet PZPN przeciwnikowi oraz 

Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. informację o kolorach strojów, w jakich wystąpi ich 

drużyna.  

9. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 

wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. 

9.1. Nowy termin musi przypadać w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki 

rozgrywek. 

10. W przypadku niedochowania terminu określonego w ust. 7, Klub zostanie ukarany karą 

pieniężną w wysokości 500 PLN. 



11. W sytuacji braku wskazania przez gospodarza zawodów w systemie Extranet PZPN 

dokładnego terminu (data i godzina) rozegrania meczu danej kolejki Komisja Ligi Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

12. Wyznaczony obligatoryjny termin przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. jest dla 

Klubów wiążący, a odmowa rozegrania zawodów lub ich nie rozegranie w tym terminie będzie 

skutkować zweryfikowaniem meczu jako walkower 0:5 na niekorzyść danej drużyny. 

13. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Komisję Ligi Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. podlega karze 500.000 PLN. 

13.1. Niezależnie od powyższego Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może nałożyć także 

inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

13.2. W nawiązaniu do ust. 12 niniejszego artykułu Klub zobowiązany jest także do zapłaty na 

rzecz Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. kar w wysokości odpowiadającej karom umownym, 

wynikającym z umów wiążących Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. 

 

Art. 11. Terminy i udział w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski 

1. Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski, co do zasady, rozgrywają 

mecze o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy minimum przed lub po upływie 48 godzin od zakończenia 

takiego meczu. 

2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może z urzędu 

wyznaczyć mecz mistrzowski Klubu, który występuje w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski na 

inny dzień przed lub po takim meczem. 

3. Z zastrzeżeniem powyższych zasad na wniosek podmiotu posiadającego licencję głównego 

nadawcy, Kluby mogą rozegrać mecze mistrzowskie w terminie wyznaczonym przez Komisję Ligi 

Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

4. W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach UEFA i nieokreślonych 

niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.  

 

Art. 12. Powołania do reprezentacji 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie Reprezentacji 

Narodowej Futsalu, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie 

FIFA, co najmniej jednego zawodnika Klubu, uprawnionego do gry w rozgrywkach o mistrzostwo 

Futsal Ekstraklasy, może stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany Klub wniosku o 

przełożenie zawodów na inny termin. 

2. Zawodnik powołany na zgrupowanie Reprezentacji Narodowej, o których mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, ale w nich nieuczestniczący bez zgody PZPN lub lekarza kadry, nie jest 

uprawniony do udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich i pucharowych.  



 

Art. 13. Przełożenie zawodów 

1. Mecze mogą być przełożone na inny termin na wniosek Klubu lub z urzędu wyłącznie przez 

Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. po uzyskaniu stanowiska podmiotu posiadającego 

licencję głównego nadawcy.  

2. W przypadku wystąpienia o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany Klub winien 

zaproponować nowy termin, uzgodniony za pośrednictwem Extranet PZPN. 

2.1. Zmiana terminu w tej sytuacji może nastąpić za zgodą Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z 

o. o. 

3. W przypadku, kiedy pierwotny termin zawodów wyznaczony był w rundzie jesiennej - nowy 

termin musi być ustalony przed rozpoczęciem rundy wiosennej. 

4.  W przypadku, kiedy pierwotny termin zawodów wyznaczony był w rundzie wiosennej – nowy 

termin nie może przypadać na okres po zakończeniu rozgrywek Futsal Ekstraklasy i musi być 

rozegrany nie później niż na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu.  

5. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 

wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu Extranet PZPN, zgody przeciwnika 

i Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

6. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem 

wynikającym z terminarza rozgrywek data, godzina lub miejsce zawodów mogą zostać zmienione 

na prośbę jednego z Klubów, wniesioną z wykorzystaniem systemu Extranet PZPN, przy czym 

wniosek nie może zostać złożony później niż na 5 dni przed terminem. 

6.1. Klub zwracający się o zmianę terminu obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować 

nową datę i godzinę lub miejsce rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika. Zmieniony 

termin akceptuje Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.  

6.2. Jednocześnie wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty manipulacyjnej w 

wysokości 200 PLN na konto Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

6.3. Wystąpienia o zmianę terminu bez uzasadnionej przyczyny, zgody przeciwnika lub opłaty 

manipulacyjnej nie będą rozpatrywane. 

 

SPRAWY DYSCYPLINARNE 

 

Art. 14. Żółte kartki 

1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy otrzyma ostrzeżenie (żółtą 

kartkę) zostanie automatycznie ukarany:    

a/ przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł,   

b/ przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 



c/ przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł, 

d/ przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,   

e/ przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 400 zł,   

f/ przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

g/ przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i 

karą pieniężną w wysokości 800 zł. 

2. Jeżeli w czasie jednego meczu rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy co najmniej pięciu 

zawodników jednej drużyny Klubu otrzyma napomnienie (żółta kartka) lub zostanie wykluczonych 

z gry (czerwona kartka), Klub zostanie automatycznie ukarany karą finansową w wysokości 500 

PLN. 

3.  Zawodnik oraz osoba uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów 

otrzymuje odpowiednio napomnienie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwoną kartkę) w 

przypadku popełnienia przewinień, wskazanych w Art. 12 Przepisów Gry w Futsal. 

 

Art. 15. Wykonanie kar dyscyplinarnych związanych z grą 

1. Napomnienia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy oraz innych 

klas rozgrywkowych. 

2. Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w innych rozgrywkach 

podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach. 

2.1. Właściwy organ dyscyplinarny PZPN może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy 

rozgrywkowe, w których klub aktualnie występuje. 

3. Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w rozgrywkach o 

mistrzostwo Futsal Ekstraklasy podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach.  

3.1. Właściwy organ dyscyplinarny – Komisja Ligi - może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne 

klasy rozgrywkowe, w których Klub aktualnie występuje. 

4. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 

jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane 

jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal 

jest zobowiązany do jej odbycia. 

5. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy 

zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników.  

5.1. Przepis ten ma również zastosowanie w przypadku wycofania drużyny i weryfikowaniu 

nierozegranych spotkań jako walkowery. 

6. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich Futsal Ekstraklasy zostanie wykluczony 

przez sędziego z gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany 

dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w zawodach mistrzowskich Futsal Ekstraklasy do czasu 



rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. lub 

Komisję Dyscyplinarną PZPN.  

7. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z Klubu uczestniczącego w rozgrywkach o 

mistrzostwo Futsal Ekstraklasy lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego Klubu 

występującego w innej klasie rozgrywkowej i konieczności odbycia kary wynikającej z liczby 

napomnień (żółtych kartek), udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw 

klubowych, zawodnik zobowiązany jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy, bez względu na fakt występowania uprzednio w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy  lub 

innej klasie rozgrywkowej. 

8. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 

rozgrywek, w której została wymierzona (Futsal Ekstraklasa).  

8.1. Do wykonania kary wliczane są tylko zawody mistrzowskie Futsal Ekstraklasy. 

8.2. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki,    

w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z 

różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako 

walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). 

9. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez 

zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i 

zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez 

zawodnika.    

10. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za 

przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (Futsal Ekstraklasa), wykonuje się w klasie 

rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie 

rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z 

zastrzeżeniem ust. 11-13.  

11. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w 

rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu 

rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym 

wykonanie kary może również nastąpić:    

a/ w innym zespole Klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w którym 

zawodnikowi wymierzono tę karę,    

b/ w innym Klubie niż Klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 

rozgrywkowego zmienił przynależność klubową 

12. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w 

rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono 



przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym ust. 7 

niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.   

13. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami 

(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie 

dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. 

13.1. W takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej 

opłaty za żółte kartki.    

14. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych 

musi być wykonana w tych rozgrywkach. 

14.1. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w danych rozgrywkach 

pucharowych.   

15.  Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo 

(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.    

16. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy 

między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.   

17. Klub pozyskujący zawodnika winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki w których 

wcześniej występował zawodnik o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń (żółtych kartek) i 

ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodnika. 

17.1. Klub pozyskujący jest zobowiązany uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych 

kartek) zawodnika w swojej ewidencji wg następujących zasad:    

a/ w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie występował w innej drużynie, 

uczestniczącej w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, to dotychczasowy bilans 

ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika winien być uwzględniony w ewidencji Klubu, 

b/ w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie nie występował w drużynie, 

uczestniczącej w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, to dotychczasowy bilans 

ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika nie jest uwzględniany w ewidencji klubu, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 2.    

18. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy. 

19. Jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych 

w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego to zastosowanie  ma Art. 62 Uchwały 

nr VII/100 z dnia 12 lipca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w 

Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN  

20. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki 

otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.    



21. Zawodnik ukarany karą pieniężną do czasu jej zapłaty nie może uczestniczyć w rozgrywkach 

o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy. 

21.1. Potwierdzenie dowodu wpłaty (skan) musi zostać dostarczone nie później niż do 

rozpoczęcia meczu, w którym ukarany zawodnik będzie uczestniczył, do Komisji Ligi za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres komisja@futsalekstraklasa.pl, 

21.2. Niewykonanie ust. 21 – 21.1. niniejszego artykułu powoduje odpowiedzialność 

dyscyplinarną.  

22. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Futsal Ekstraklasy 

Sp. z o. o. 

 

Art. 16. Protesty 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

w ciągu 48 godzin po zakończeniu meczu drogą elektroniczną na adres 

komisja@futsalekstraklasa.pl przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. 

1.1. Jeżeli termin do złożenia protestu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela, 

święta) dopuszcza się możliwość złożenia protestu do godziny 12.00 pierwszego dnia roboczego 

po dniu ustawowo wolnym od pracy.  

2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto Futsal Ekstraklasy     Sp. 

z o. o. kaucji protestowej w wysokości 500 PLN. 

2.1. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  

3. Protest dotyczący stanu parkietu musi być złożony sędziemu na piśmie przed meczem.  

4. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego za wyjątkiem 

sytuacji opisanych w ust. 5 poniżej.  

5. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska mogą zostać uwzględnione, jeżeli 

przy udzielaniu żółtych i czerwonych kartek rażąco naruszono przepisy gry w piłkę nożną – futsal, 

co zostało potwierdzone przez właściwy organ sędziowski PZPN. 

5.1. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka) lub 

wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika.  

 

Art. 17. Naruszenie etyki sportowej 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień 

na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak 

najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie  przedstawiciela PZPN 

podjęcie przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. decyzji o pozbawieniu Klubu zdobytych 
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punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego 

lub jego rozegraniu na neutralnej hali.     

2. Komisja Dyscyplinarna PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku 

rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.    

3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN 

do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN.  

 

Art. 18. Doping 

Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. jako przegrane 

0:5 na niekorzyść Klubu, w składzie której występował co najmniej 1 zawodnik, u którego 

stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom. 

 

Art. 19. Naruszenia postanowień Regulaminu 

Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

ma prawo podejmować decyzje dyscyplinarne i orzec kary przewidziane w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN. 

 

OBOWIĄZKI KLUBÓW 

 

Art. 20. Przepisy i szczegółowe obowiązki 

1. Zawody o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry w 

Futsal FIFA i postanowień PZPN, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi 

przepisami PZPN.  

2. Uczestnicząc w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Kluby zobowiązane są: 

a/ przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną – futsal, regulaminów Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, uchwał i rozporządzeń Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz Komisji Futsalu i Piłki Plażowej 

PZPN, 

b/ przestrzegać zasad Fair Play,    

c/ wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 

d/ postępować zgodnie z właściwymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. i PZPN,  

e/ przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez Futsal Ekstraklasę sp. 

z o. o. zdjęcia swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcia hali,   a także 

inne informacje wymagane przez Futsal Ekstraklasę sp. z o. o. do celów promocyjnych 

(komercyjnych i niekomercyjnych), 



f/ nie udostępniać publicznie bez zgody Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. treści oficjalnych 

dokumentów meczowych, w szczególności sprawozdań sędziowskich PZPN. 

3. Każdy klub zobowiązany jest w terminie 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek przesłać 

następujące dane:  

a/ nazwa statutowa Klubu, 

b/ nazwa zespołu do stosowania przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. dla celów 

prowadzenia rozgrywek, 

c/ adres Klubu do korespondencji, 

d/ adres oficjalnej poczty elektronicznej oraz ewentualnie strony internetowej, 

e/ nazwiska i imiona oraz numery telefonów osób do kontaktu w sprawie rozgrywek (maksymalnie 

2 osoby), 

f/ nazwę i adres hali sportowej, na której będzie rozgrywał zawody mistrzowskie wraz z numerem 

telefonu. 

4. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników określa Regulamin Strojów Meczowych w 

rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zatwierdzony przez Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. 

z o. o.  

6. Zawody o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy rozgrywane są wyłącznie oficjalnymi piłkami Futsal 

Ekstraklasy sp. z o. o. w kolorystyce ustalonej przez Zarząd Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. 

7. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów 

wynikających z umów pomiędzy klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które 

dotyczą stosowania przepisów PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

 

Art. 21. Obowiązek utrzymania porządku i bezpieczeństwa 

1. Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po 

meczu. 

2. Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także może być 

ukarany dyscyplinarnie. 

3. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz 

kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.   

 

Art. 22. Organizacja meczów 

1. Mecze organizują Kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 

pierwszym miejscu). 

 1.1. Każdy Klub wyjeżdża na mecz na koszt własny. 



2. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali zobowiązany 

jest do:    

a/ zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej, 

b/ rejestrowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamery wideo w technologii cyfrowej   lub 

analogowej i zamieszczenia nagrania w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, na serwerze 

wskazanym przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. do wykorzystania dla organów 

jurysdykcyjnych PZPN, Kolegium Sędziów PZPN oraz organów prowadzących rozgrywki, 

c/ zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące), 

d/ powołania odpowiedniej liczby służb porządkowych, informacyjnych (stewardów) oraz 

kierownika ds. bezpieczeństwa, 

e/ zapewnienia obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję. 

f/ zapewnienia widzom możliwości korzystania z punktów gastronomicznych, toalet, punktów 

depozytowych przez cały okres pobytu widzów na obiekcie, 

g/ opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 

(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym), a obecność swoją 

na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 

podpisem na protokole meczowym, 

h/ stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników, 

i/ specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych, 

j/ zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne, z uwzględnieniem warunków techniczno – produkcyjnych 

określonych w odrębnym porozumieniu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. z podmiotem posiadającym 

licencję głównego nadawcy, 

k/ zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie 

im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji, 

l/ zapewnienia, na wniosek Klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 

drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe, 

m/ zapewnienia osobnych szatni z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów, 

n/ zapewnienia przedstawicielowi Klubu będącego gościem oraz sędziom w dniu i miejscu 

rozgrywania zawodów dostępu do komputera i drukarki celem umożliwienia korzystania z 

systemu Extranet PZPN oraz EPM, 

o/ zapewnienia na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających 

udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej, 

p/ prowadzenia bezpośredniej relacji tekstowej na portalu epmfutsalekstraklasa.pl w zakładce 

rozgrywki – wynik. 



3. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:     

a/ przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska 

oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków z widowni; w razie nie przestrzegania 

powyższego, przedstawiciel PZPN lub Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. w porozumieniu 

z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz, 

b/ stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

informowanie o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. 

4. Każdy Klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 

zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami: 

a/ każdy Klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszystkie zagrożenia 

związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, 

b/ dodatkowo Klub będący gospodarzem musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia 

związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną, 

zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, 

przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Klub, 

c/ jeśli gospodarz meczu nie jest właścicielem hali, na którym rozgrywa mecze, musi przedstawić 

polisy ubezpieczeniowe (obejmujące odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie nieruchomości) 

zawarte przez właściciela i/lub dzierżawcę/najemcę obiektu. 

d/ w każdym wypadku, Klub musi zapewnić, że Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest zwolniona     z 

odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w 

meczu.  

 

Art. 23. Hale sportowe 

1. Mecze o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy muszą być rozgrywane w halach spełniających 

wymogi licencyjne określone w wymaganiach Licencyjnych dla Klubów Futsal Ekstraklasy. 

2. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. 

2.1. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi 

stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane                 

z przyjazdem na nie odbyty mecz.  

3. W uzasadnionych przypadkach Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może wyrazić zgodę 

na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla innej klasy rozgrywkowej.   

4. Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej. 



5. Mecze o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy nie mogą odbywać się na halach zamkniętych        na 

mocy decyzji organu dyscyplinarnego PZPN, właściwego Wojewódzkiego ZPN, państwowej lub 

samorządowej władzy administracyjnej.             

6. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz przedstawiciele Komisji Ligi Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na 

przeprowadzenie zawodów w danej hali. 

7. Gospodarz meczu zobligowany jest do zabezpieczenia szatni dla gości i zespołu 

sędziowskiego na minimum 90 minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu zawodów, a boisko 

do gry udostępnić na potrzeby rozgrzewki na co najmniej 60 minut do rozpoczęcia meczu.  

 

Art. 24. Inne obowiązki 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązane są do 

zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla: 

a/ oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Zarządu Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. 

b/ oficjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat meczowy) do wykonywania 

powierzonych im czynności, 

c/ oficjalnych przedstawicieli Klubu gościa (co najmniej 3 miejsc na trybunie VIP), 

d/ do przekazania przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej 2 (dwóch) wejściówek i/lub 

identyfikatorów dla oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek upoważniających do 

poruszania się we wszystkich strefach w obiekcie Klubu, będącego organizatorem meczu, 

e/ do przekazania odpowiedniej liczby biletów sponsorom rozgrywek o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy w zakresie ustalonym uchwałą Zarządu Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. 

2. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli Klubu z sędziami 

wyznaczonymi do prowadzenia zawodów.  

2.1. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli Klubu stanowi rażące naruszenie przepisów 

związkowych. 

2.2. Właściwym do orzekania kary jest Komisja Dyscyplinarna PZPN.  

 

SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

 

Art. 25. Wyznaczanie sędziów oraz ich obowiązki 

1. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Zespół Futsalu Kolegium 

Sędziów PZPN.   



2. W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia meczu przez wyznaczonego 

sędziego stosuje się zasady określone w Przepisach Gry w Piłkę Nożną – Postanowieniach 

PZPN.  

3. Bezpośrednio po spotkaniu (do piętnastu minut po jego zakończeniu) sędzia wysyła sms'a z 

wynikiem zawodów oraz wypełnia sprawozdanie elektroniczne na portalu epmfutsalekstraklasa.pl  

4. Nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu sędzia ma obowiązek wypełnić 

sprawozdanie w systemie Extranet PZPN. 

5. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego przez okres 30 dni 

od jego zakończenia.  

6. W sprawozdaniu sędzia opisuje tak szczegółowo jak to możliwe wszelkie incydenty przed, w 

trakcie i po meczu takie jak: 

a/ niedozwolone zachowanie zawodników upomniane żółtą bądź czerwoną kartką, 

b/ niesportowe zachowanie pracowników Klubów, kibiców i innych osób pełniących funkcje na 

meczu z ramienia Klubów, 

c/ inne incydenty. 

7. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne 

i nie mogą być zmienione. 

 

Art. 26. Sprawozdanie sędziowskie 

1. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego 

uprzednio w systemie Extranet PZPN.  

1.1. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie 

podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.  

2. Sędzia ma obowiązek sprawdzić przed meczem czy kierownik drużyny bądź trener 

własnoręcznym podpisem potwierdzili posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez 

wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego.   

a/ w przypadku braku podpisu – sędzia nie dopuszcza do rozpoczęcia meczu i wzywa kierownika 

bądź trenera do złożenia podpisu w jego obecności. 

3. Niezależnie od powyższych postanowień, na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów 

kierownicy drużyn zobowiązani są do prawidłowego wypełnienia Elektronicznego Protokołu 

Meczowego.  

4. Jeśli sprawozdanie jest niekompletne lub nie jest zwrócone w odpowiednim czasie, sprawa 

zostanie przekazana Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. do rozpatrzenia. 

5. Po wypełnieniu sprawozdania przez oba Kluby i oddaniu ich sędziemu, a przed rozpoczęciem 

meczu, obowiązują następujące zasady: 



a/ jeśli któryś z zawodników wpisanych w pierwszej piątki nie może z jakichkolwiek przyczyn 

uczestniczyć w meczu, może być zastąpiony przez jednego z rezerwowych. Takie zastąpienie nie 

pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być na ławce rezerwowych 

i wejść na boisko w późniejszej fazie gry, 

b/ jeśli któryś z dziewięciu rezerwowych wpisanych w sprawozdaniu sędziego nie może z 

jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć w meczu, nie może być zastąpiony przez innego zawodnika, 

czyli zmniejsza to liczbę rezerwowych, 

c/ jeśli bramkarz wpisany do sprawozdania sędziego nie może z jakichkolwiek przyczyn 

uczestniczyć w meczu może być zastąpiony przez innego bramkarza, nie wymienionego 

wcześniej w sprawozdaniu sędziego. 

 

INNE POSTANOWIENIA 

 

Art. 27. Uroczystości dodatkowe  

Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Komisją Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.   

 

Art. 28. Procedura powitania 

1. Zawodnicy obydwu drużyn witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po zakończeniu 

procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem meczu. 

1.1. Drużyna gości wita się najpierw z sędziami, a następnie przechodząc wzdłuż wita się z 

zawodnikami zespołu – gospodarza.  

2. Po losowaniu stron sędziowie schodzą do przecięcia linii środkowej z linią boczną, do którego 

podchodzą trenerzy i witają się ze sobą.  

2.1. Po zakończeniu procedury sędziowie odbiegają na swoje pozycje. 

 

Art. 29. Osoby upoważnione do zasiadania na ławkach rezerwowych.  

1. W rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy na ławce rezerwowych, poza nie więcej niż 9 

zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać trener pierwszego zespołu, 

posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach 

licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, spośród osób pełniących następujące 

funkcje: 

a/ asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których 

mowa we właściwych przepisach licencyjnych, 

b/ lekarz, 

c/ trener bramkarzy, 



d/ trener przygotowania fizycznego, 

e/ drugi asystent trenera, 

f/ kierownik drużyny, 

g/ fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia, 

h/ masażysta, 

i/ drugi masażysta. 

2. Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się 

w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. 

a/ do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób do pełnienia określonej funkcji 

upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny zawodów. 

3. Podczas meczu zawodnicy rezerwowi mogą opuścić strefę techniczną i się rozgrzewać.  

3.1. Na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym sędzia powinien określić, w którym miejscu 

mogą to robić i ilu zawodników jednej drużyny może się rozgrzewać jednocześnie, 

3.2. Na rozgrzewce może uczestniczyć także jeden z trenerów, o ile jest wpisany do protokołu 

meczowego. 

4. Palenie papierosów elektronicznych w strefie technicznej jest zabronione i stanowi naruszenie 

niniejszego regulaminu. 

 

Art. 30. Dokończenie zawodów 

1. Jeżeli mecz nie odbędzie się lub zostanie przerwany przez sędziego przed upływem 

regulaminowego czasu gry i niedokończony z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

organizatora meczu, obu Klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas mecz to należy dokończyć 

(gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym 

możliwym terminie. 

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest, co do 

zasady, Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.   

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.    

4. W przypadku podjęcia przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. decyzji o rozegraniu  

w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym 

terminie z przyczyn określonych w ust. 1, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje 

się wszystkie zasady określone przepisami Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. i PZPN.   

5. W przypadku podjęcia przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. decyzji o dokończeniu 

zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w 

nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:    



a/ Gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 

wyniku i fauli akumulowanych uzyskanych do momentu przerwania zawodów.    

b/ Zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.    

6. W zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w 

danym Klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:    

a/ którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 

kartki,  

b/ którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikami Klubu, w którego barwach 

występują w chwili dokańczania zawodów,   

c/ którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. Zawodnik, który od początku 

rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek powodujących obowiązek 

odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z 

innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.  

 

Art. 31. Trenerzy 

1. Zespoły Futsal Ekstraklasy mogą prowadzić trenerzy posiadający uprawnienia określone w 

Uchwale nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach 

piłki nożnej.  

2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w 

odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich. 

 

Art. 32. Stroje oraz liczba zawodników w protokole sędziowskim. 

1. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:    

a/ drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 

klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów 

powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić,     

b/ jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 

drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór,     

c/ jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn, zmiany 

koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz 

zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy,    

d/ obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze 

ochraniaczy na golenie. 



2. Zawodnicy występujący w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy muszą mieć 

przydzielone stałe numery od 1 do 99, obowiązujące na cały dany sezon rozgrywkowy. 

3. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników określa Regulamin Strojów Meczowych               

w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zatwierdzony przez Zarząd Futsal Ekstraklasy 

Sp. z o. o.  

4. Zaleca się wpisywanie 14 zawodników do protokołów sędziowskich,  

4.1. Pierwszych pięciu zawodników wpisanych do protokołu rozpoczyna zawody, pozostali 

zawodnicy są zawodnikami rezerwowymi, 

4.2. Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 

sędziowskim. 

5. Kluby zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów (podstawowy i rezerwowy) na 

każdy mecz. 

 

Art. 33. Media 

1. Nie jest dozwolone przeprowadzanie wywiadów przed, w trakcie oraz po meczu na polu gry. 

1.1. Przedstawiciel Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. lub organizatora meczu może wyznaczyć 

miejsce do przeprowadzania krótkich wywiadów.  

1.2. Takie wywiady mogą być przeprowadzane we wskazanym miejscu przed meczem, po 

zakończeniu pierwszej połowy oraz po zakończeniu meczu. 

1.3. Żaden przedstawiciel mediów nie może wchodzić na pole gry przed, w trakcie i po meczu,     

za wyjątkiem operatorów ręcznych kamer filmujących obie drużyny wskazanych przez Futsal 

Ekstraklasę Sp. z o. o. lub podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy, 

d/ nie zezwala się na obecność kamer w korytarzach i szatniach zawodników, za wyjątkiem 

podmiotów wskazanych przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. lub podmiotu posiadającego licencję 

głównego nadawcy, 

e/ jedynie określona liczba fotoreporterów, operatorów kamer i obsługi produkcji telewizyjnej może 

pracować w strefie pomiędzy boiskiem a miejscami dla widzów – wszyscy muszą mieć 

oznakowanie zgodne z wytycznymi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz akredytacje do wstępu   na 

boisko. 

2. Wywiady w strefach wskazanych przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. lub organizatora zawodów 

oraz konferencje prasowe, muszą być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek sponsorskich. 

3. Nie później niż 15 minut po zakończeniu meczu odbywa się konferencja prasowa.               

3.1. Główni trenerzy oraz przynajmniej po jednym z zawodników z każdej z drużyn są zobowiązani 

do wzięcia udziału w konferencji.  

3.2. Gospodarz meczu jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie infrastruktury 

technicznej niezbędnej do przeprowadzenia konferencji prasowej. 



4. Po zakończeniu meczu akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni są do 

przeprowadzenia wywiadów w strefie mieszanej, która musi być wyznaczona pomiędzy boiskiem 

(poza polem gry) a szatniami dla zawodników. 

4.1. Strefa mieszana musi być dostępna wyłącznie dla trenerów, zawodników oraz przedstawicieli 

mediów i musi umożliwiać sprawne przeprowadzanie wywiadów. 

5. Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecze rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy 

przyznawane są przez Klub – gospodarza meczu.  

5.1. Ograniczona i odpowiednio oznakowana liczba fotoreporterów oraz obsługi TV może 

przebywać poza polem gry a trybunami, jednakże tylko i wyłącznie w strefie wyznaczonej przez 

Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. 

5.2. Żadna z osób przebywających na płycie boiska poza polem gry nie może zasłaniać 

jakichkolwiek materiałów reklamowych, a w szczególności znajdować się przed pierwszym 

rzędem reklam. 

6. Akredytacje dla redakcji internetowych mogą być przyznawane tylko pod warunkiem, iż 

przedstawiciele takich redakcji nie będą przekazywać na żywo materiału dźwiękowego i/lub 

wizualnego (dotyczy to także konferencji prasowej oraz wywiadów w strefie mieszanej), zaś ich 

relacja ograniczy się wyłącznie do wersji tekstowej. 

a/ zdjęcia, zrobione przez akredytowanych fotografów, mogą być publikowane na stronach www 

tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy jako filmy lub quasi-video streaming. 

7. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest uprawniona do kontrolowania dostępu przedstawicieli mediów 

na obiekcie podczas rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy i może zabronić wstępu 

nieakredytowanemu reporterowi telewizyjnemu, radiowemu lub internetowemu, a także 

nieuprawnionym stacjom telewizyjnym lub radiowym i innym nieakredytowanym przedstawicielom 

mediów. 

8. Zasady zachowania przedstawicieli mediów: 

a/ pole gry - rozstawienie sprzętu i przedstawicieli mediów musi być przeprowadzone w taki 

sposób, aby nie zagrażało bezpieczeństwu zawodników i sędziów, a na polu gry nie mogą 

znajdować się kamery, kable i obsługa produkcji telewizyjnej, 

b/ sędziowie, zawodnicy i trenerzy - przedstawiciele mediów i ich sprzęt nie mogą w żaden sposób 

zakłócać widoczności ani możliwości ruchu sędziom, zawodnikom i trenerom, 

c/ publiczność - przedstawiciele mediów nie mogą w żaden sposób zakłócać widoczności 

publiczności a kamery telewizyjne i aparaty nie powinny nagrywać publiczności w sposób, który 

mógłby powodować niebezpieczne zachowania, 

d/ wywiady - media muszą respektować potrzeby zawodników, trenerów i mogą być 

przeprowadzane jedynie w strefach do tego wyznaczonych na tle ścianek sponsorskich, 



e/ inne media - wszyscy przedstawiciele mediów muszą respektować potrzeby przedstawicieli 

innych redakcji, 

f/ oznakowania - przedstawiciele mediów muszą nosić stosowne znaczniki z oznaczeniem 

„FOTO” lub „MEDIA” i nie mogą nosić jakichkolwiek emblematów, szalików, koszulek, z których 

wynikałoby sympatyzowanie którejkolwiek z drużyn uczestniczących w rozgrywkach 

organizowanych przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o.  

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINÓW 

 

Art. 34. Prawa i załączniki medialne, marketingowe, zasady regulujące pracę mediów na 

stadionach oraz warunki techniczno – produkcyjne 

1. Regulamin Strojów Meczowych o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Upoważnia się Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. do zatwierdzania odrębnie na dany sezon 

dodatkowych załączników, niezbędnych do prawidłowej realizacji porozumień lub umów, 

wiążących Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o.  

 

PRAWA ZASTRZEŻONE 

 

Art. 35. Prawa medialne, intelektualne i inne 

1. Zasady dysponowania prawami medialnymi do rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy 

określają odrębne przepisy PZPN oraz Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

2. Klub nie przestrzegający przepisów Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. i/lub PZPN nie może 

uczestniczyć w rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy. 

3. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych 

dotyczących rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, takich jak obecne i przyszłe prawa    do 

nazwy Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o., rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, logo, znaków, 

pucharu itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. 

4. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów meczów rozgrywek o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy stanowią własność Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.  

4.1. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Futsal Ekstraklasy 

Sp. z o. o. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Futsal Ekstraklasy Sp. z 

o. o. 



5. Futsal Ekstraklasie Sp. z o. o. w dowolnym momencie przysługuje prawo do zmiany nazwy 

rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego 

rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego 

regulaminu oraz prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego rozgrywek    o mistrzostwo 

Futsal Ekstraklasy lub produktu przez niego wskazanego w tekście Regulaminu. 

6. Futsal Ekstraklasie Sp. z o. o., jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i 

nadzorującemu rozgrywki o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, przysługują wszelkie prawa 

niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, 

w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa reklamowe, prawa marketingowe i prawa 

telewizyjne (medialne), realizowane  za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, 

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

środków technicznych.  

7. Upoważnia się Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. do opracowania wytycznych dot. uprawnień 

sponsorów rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, uprawnień Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

oraz praw i obowiązków Klubów w zakresie praw marketingowych.  

 

Art. 36. Prawo użycia materiału fotograficznego oraz audio- i wizualnego 

1. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio - 

wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli Klubów, jak też i nazw 

Klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla komercyjnych i niekomercyjnych celów w 

ramach organizacji meczów rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy oraz prowadzenia 

działalności przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o.  

a/ na żądanie, Kluby muszą wyposażyć Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. – bez dodatkowej opłaty – 

we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację.  

b/ Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio - 

wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji. 

2. Futsal Ekstraklasie Sp. z o. o. przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych 

(komercyjnych i niekomercyjnych) fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek zawodników 

w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych 

3. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz umowy zawarte z nadawcami. 

4. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 3 nie są upoważnione do przeprowadzania 

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o 

mistrzostwo Futsal Ekstraklasy bez uzyskania zgody Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

5. Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych 

ekranach wewnątrz hali z zachowaniem następujących zasad:   



a/ w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać 

powtórek,  

b/ w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać 

jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z 

zasadami fair-play, 

6. Klub występujący w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązany jest do 

przesłania materiału (skrót meczu oraz zapis wywiadów i konferencji prasowej) na wskazany 

przez Futsal Ekstraklasę serwer w nieprzekraczalnym terminie tj. maksymalnie do 24 godzin po 

zakończonych zawodach.  

6.1. Klub występujący w rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy uprawniony jest do 

publikowania wyprodukowanego magazynu Futsal Ekstraklasy na witrynach klubowych i w 

klubowych social media.  

7. Klub występujący w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązany jest do 

realizowania wymogów parametrów technicznych oraz ustawień kamery zgodne z wymaganiami 

przesłanymi przez producenta magazynu, dostarczenie logotypów Klubów w formacie 

wektorowym na potrzeby realizacji magazynu i działań marketingowych Futsal Ekstraklasy. 

8. Klub występujący w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązany jest do 

zawarcia z zawodnikami postanowienia o następującej treści: 

a/ "Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku zawodnika i jego danych 

osobowych przez Klub oraz Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o., w celach reklamowych oraz 

marketingowych, również w sposób umożliwiający marketingowe wykorzystywanie jego 

wizerunku w związku z rozgrywkami prowadzonymi przez Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o., PZPN 

lub inne uprawnione podmioty, na wszelkich polach eksploatacji właściwych dla realizacji ww. 

celów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, 

b/ przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga zgody zawodnika, 

c/ niniejsze zgody są dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 

d/ odwołanie zgody przed upływem okresu obowiązywania umowy stanowi rażące naruszenie  

obowiązków regulaminowych." 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

Art. 37. Prawo interpretacji 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN, przy uwzględnieniu 

stanowiska Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

 

 



Art. 38. Obowiązywanie 

Niniejszy regulamin obowiązuje na sezon 2019/2020 oraz odpowiednio na kolejne sezony 

rozgrywkowe, tj. 2020/2021 i następne. 

 

Art. 39. Data zatwierdzenia 

1. Na wniosek Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. regulamin niniejszy został zatwierdzony   na 

posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 4 września 2019 roku. 

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

                 

19 
Uchwała nr I/19 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany Uchwały nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku dot. przyjęcia Regulaminu 
Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich 

 
 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W par. 7 ust. 31 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętym 
Uchwałą nr V/70 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
 Certyfikowana Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej może złożyć wniosek o 

podniesienie poziomu Certyfikatu PZPN. Termin i czas składania wniosków o podniesienie 

poziomu Certyfikatu PZPN określi PZPN, publikując informację na ten temat nie później niż 21 

dni przed dniem rozpoczęcia zbierania wniosków. Publikacja informacji na temat terminu 

składania wniosków zostanie upubliczniona za pośrednictwem mailingu do 

Administratorów Szkółek Piłkarskich, Informacji w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarska 

oraz na stronie www.laczynaspilka.pl/certyfikacja.  Wniosek może obejmować zmianę poziomu 

Certyfikatu tylko na wyższy i dopuszczalna jest zmiana poziomu Certyfikatu:  

 a. z poziomu Brązowego na poziom Srebrny;  

 b. z poziomu Brązowego na poziom Złoty;  

 c. z poziomu Srebrnego na poziom Złoty.  

 
II. W par. 16 ust. 5 lit. b otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

b. wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w tym związanych z umowami 

zawieranymi pomiędzy PZPN a organami administracji publicznej, dotyczącymi 

dofinansowania zadań ze środków publicznych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO). W tym zakresie dane osobowe mogą zostać przekazane do organów 

administracji publicznej. 

III. W par. 16 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

6. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być: 

a) uprawnione organy państwa, 

b) dostawcy usług IT,  

c) firmy konsultingowe lub audytowe,  

http://www.laczynaspilka.pl/certyfikacja


d) agencje marketingowe, 

e) Szkółki Piłkarskie, 

f) organy administracji publicznej 

 

IV. W par. 16 ust. 8 lit. b otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

b) wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z obowiązujących 

przepisów prawa oraz umów zawartych z organami administracji publicznej na 

realizację zadań publicznych. 

III.Zmiany, o których mowa w pkt I -IV wchodzą w życie zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

określonymi w §19 ust. 2 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN. 

 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 



Regulamin 

Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich 

Regulamin obowiązuje od dnia 23.04.2019 roku. Regulamin może ulegać zmianom zgodnie z treścią 

§19 (stan prawny na dzień 22.01.2020). 

§1 

[Cele i misja Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich] 

1. Wyłącznym organizatorem Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek 

Piłkarskich jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (zwany dalej PZPN), będący 

polskim związkiem sportowym w sporcie piłka nożna, działającym na podstawie ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263, z późn. zm.; zwanej dalej 

Ustawą o Sporcie).  

2. Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich (zwany dalej Programem Certyfikacji) to 

projekt skierowany do Szkółek Piłkarskich. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z 

młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja poziomu organizacji Szkółek 

Piłkarskich i Oddziałów Szkółek Piłkarskich. Przyznanie Certyfikatu PZPN na jednym z trzech 

poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez Szkółkę 

Pilarską lub Oddział Szkółki Piłkarskiej szeregu kryteriów i zapewnienia odpowiedniej jakości 

szkolenia. 

3. Założenia i cele Programu Certyfikacji: 

a. Podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego w Szkółkach Piłkarskich; 

b. Udzielenie pomocy rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci grających w piłkę, w wyborze 

Szkółek Piłkarskich, wskazując które spełniają standardy szkoleniowe PZPN, są bezpieczne, a 

ich kadra ma kwalifikacje niezbędne do tego, aby szkolić zawodników; 

c. W ramach Programu Certyfikacji PZPN, Certyfikowane Szkółki Piłkarskie otrzymają od PZPN 

możliwość bezpłatnego korzystania z Systemu Zarządzania Szkółka Piłkarską; 

d. Wprowadzenie powszechnej rejestracji dzieci grających w piłkę nożną w Systemie Extranet. 

4. PZPN realizując założenia i cele Programu Certyfikacji może określić liczbę wydawanych 

Certyfikatów PZPN na każdy Sezon Piłkarski.  

 

§2 

[Regulamin Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich] 

Niniejszy regulamin Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich (zwany dalej Regulaminem) 

reguluje prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności wszystkich podmiotów zaangażowanych  

w Program Certyfikacji oraz definiuje minimum wymagań dotyczących kryteriów sportowych, 

infrastrukturalnych, personalnych, administracyjnych oraz prawnych jakie musi spełnić Szkółka 

Piłkarska, by otrzymać Certyfikat PZPN. Ponadto Regulamin określa zasady korzystania z Systemu 

Zarządzania Szkółką oraz wybranych funkcji Systemu Extranet i Portalu Łączy Nas Piłka wykorzystując 

terminologię i retorykę Usług Systemowych PZPN niezależnie od zwrotów i sformułowań używanych  

w innych regulacjach prawnych PZPN. 

 

 

 



§3 

[Definicje pojęć używanych w Programie Certyfikacji] 

Terminy użyte w Regulaminie zostały zdefiniowane wyłącznie na potrzeby Programu Certyfikacji  

w oparciu o terminologię oraz funkcyjności Usług Systemowych PZPN i oznaczają: 

1) Szkółki Piłkarskie/Kluby piłkarskie to podmioty, które są: 

a. klubami sportowymi w rozumieniu Ustawy o Sporcie, posiadające sekcje piłki nożnej, 

prowadzące nieprzerwanie szkolenie dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej 

Junior G – Junior D (U6 - U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne 

Sezony, które są członkami PZPN zgodnie ze Statutem PZPN, i które biorą udział w 

Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych w Sezonie, w trakcie którego rozpoczęły ubiegać 

się o przyznanie Certyfikatu i przez cały okres obowiązywania Certyfikatu albo 

b. podmiotami, które nie są członkami PZPN, nieprzerwanie prowadzą szkolenie dzieci w 

co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6 - U13) w okresie nie 

krótszym niż przez ostatnie dwa pełne Sezony i które biorą udział w Oficjalnych 

Rozgrywkach Krajowych w Sezonie, w trakcie którego rozpoczęły ubiegać się o 

przyznanie Certyfikatu i przez cały okres obowiązywania Certyfikatu; 

Szkółka Piłkarska/Klub piłkarski może posiadać Oddziały Szkółki Piłkarskiej. 

2) Oddział Szkółki Piłkarskiej – to wyodrębniona jednostka organizacyjna Szkółki 

Piłkarskiej/Klubu Piłkarskiego, działająca poza głównym ośrodkiem działalności Szkółki 

Piłkarskiej, której stopień zorganizowania umożliwia samodzielne funkcjonowanie i szkolenie 

na jednakowym poziomie wszystkich Zawodników zgodnie z Programem Certyfikacji, która w 

szczególności spełnia wszystkie poniższe kryteria (łącznie): 

a. Oddział Szkółki Piłkarskiej utworzyć i prowadzić może tylko i wyłącznie Szkółka 

Piłkarska nie przekazując w drodze umowy kompetencji zarządczych lub zadań 

związanych ze szkoleniem innemu podmiotowi; 

b. Oddział Szkółki Piłkarskiej musi posiadać własną nazwę wyróżniającą go od 

pozostałych jednostek organizacyjnych w Szkółce Piłkarskiej, w szczególności musi 

zawierać nazwę Szkółki Piłkarskiej z informacją o lokalizacji funkcjonowania tego 

Oddziału Szkółki Piłkarskiej; 

c. Szkółka Piłkarska musi posiadać własny adres korespondencyjny, odpowiadający 

lokalizacji, w której funkcjonuje Oddział Szkółki Piłkarskiej; 

d. Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada przynajmniej jednego koordynatora oddziału z 

przyznanym uprawnieniem Administratora Oddziału Szkółki Piłkarskiej; 

e. Nabór Zawodników musi być dedykowany do Oddziału Szkółki Piłkarskiej, który 

uczestniczy w Programie Certyfikacji; 

f. Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada co najmniej jedną Drużynę, w dowolnej kategorii 

wiekowej od Junior G do Junior D (U6 - U13), która uczestniczy w Oficjalnych 

Rozgrywkach Krajowych; 

g. Wszystkie Drużyny Oddziału Szkółki Piłkarskiej mają dostęp do całości infrastruktury, 

Sztabu Szkoleniowego oraz wyposażenia wymaganego w ramach Programu 

Certyfikacji w tym: 

i. Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada ważną i obowiązującą umowę na 

korzystanie z obiektu piłkarskiego, w której wyraźnie wskazano Oddział Szkółki 

Piłkarskiej jako uprawniony do korzystania z tego obiektu i wszystkie Drużyny 

tego Oddziału Szkółki Piłkarskiej mają zaplanowane na tym obiekcie treningi; 



ii. Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada umowy z Trenerami, w których wyraźnie 

wskazano Oddział Szkółki Piłkarskiej jako miejsce świadczenia usług przez 

Trenerów; 

iii. Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada własny sprzęt sportowy zgodnie z 

wymaganiami Kryteriów Certyfikacji; 

h. Oddział Szkółki Piłkarskiej nie posiada osobowości prawnej  

Szkółka Piłkarska nie ma obowiązku Certyfikowania wszystkich swoich oddziałów, ale 

zgodnie z treścią § 13 Regulaminu ma obowiązek właściwie informować o tym, który 

Oddział Szkółki Piłkarskiej otrzymał Certyfikat PZPN, a który jest Oddziałem Szkółki 

Piłkarskiej niecertyfikowanym. Maksymalna liczba Oddziałów w Szkółce Piłkarskiej nie jest 

ograniczona i zależy od stopnia złożoności struktury organizacyjnej każdej Szkółki 

Piłkarskiej; 

3) Administrator Szkółki Piłkarskiej – osoba uprawniona do zarządzania Szkółką Piłkarską albo 

Wybranym Oddziałem Szkółki Piłkarskiej, która posiada konto Użytkownika na Portalu Łączy 

Nas Piłka oraz zdefiniowany profil Administratora w systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. W 

ramach funkcjonalności systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską wyróżnia się dwa uprawnienia 

administratorskie: 

a. Administrator Główny – osoba uprawniona w systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską do 

obsługiwania wszystkich funkcjonalności Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, która 

może również nadawać i odbierać uprawnienia Administratorom Oddziałów; 

b. Administrator Oddziału – osoba, której Administrator Główny nadał uprawnienia do 

obsługi systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w wybranych Oddziałach Szkółki Piłkarskiej; 

4) System Extranet – system informatyczny PZPN służący do zarządzania Oficjalnymi 

Rozgrywkami Krajowymi, zbierania i przetwarzania danych na temat Zawodników 

zarejestrowanych w PZPN oraz innych Usług Systemowych; 

5) Sztab Szkoleniowy – to grupa osób, które są Użytkownikami i posiadają konto oraz 

potwierdziły współpracę ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej i pełnią w niej 

określone funkcje administracyjno-szkoleniowe. Każdy członek Sztabu Szkoleniowego może 

pełnić różne funkcje w Drużynie: 

a. I (pierwszego) oraz II (drugiego) Trenera w drużynie pełnią funkcje wyłącznie Trenerzy 

licencjonowani; 

b. asystenta; 

c. trenera bramkarzy; 

d. trenera przygotowania motorycznego; 

e. trenera koordynatora; 

f. fizjoterapeuty; 

g. lekarza; 

6) Trener – osoba, która posiada konto Użytkownika na Portalu Łączy Nas Piłka oraz zdefiniowany 

profil Trenera w Systemie Extranet, która współpracuje ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki 

Piłkarskiej i pełni funkcje szkoleniowe w strukturach Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej, w szczególności prowadzi jednostki treningowe w Drużynach prowadzonych przez 

Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej. W ramach systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską 

wyróżnia się dwa rodzaje osób pełniących funkcje szkoleniowe:  

a. Trener Licencjonowany – osoba posiadająca kwalifikacje określone odrębnymi 

przepisami PZPN, która na podstawie uzyskanej od PZPN licencji może prowadzić 

zespół piłkarski lub być asystentem trenera, jak również pełnić w szczególności funkcje 

trenera: bramkarzy, przygotowania fizycznego oraz zespołów młodzieżowych. W 



ramach systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską Trener Licencjonowany jest członkiem 

Sztabu Szkoleniowego, może pełnić funkcje I trenera, II trenera, asystenta, trenera 

bramkarzy, trenera przygotowania motorycznego, trenera koordynatora. Trener 

Licencjonowany musi mieć ważną licencję przez cały okres obowiązywania Certyfikatu 

nadanego Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej, z którą Trener 

Licencjonowany współpracuje.  

b. Asystent – osoba, która nie posiada kwalifikacji trenerskich określonych odrębnymi 

przepisami PZPN lub nie spełnia wymogów formalnych określonych w Kryteriach 

Programu Certyfikacji, która może być członkiem Sztabu Szkoleniowego i być 

przypisana do pomocy Trenerowi Licencjonowanemu w Sztabie Szkoleniowym w 

wybranych Drużynach; 

7) Trener Monitorujący – osoba reprezentująca PZPN w zakresie realizacji Programu Certyfikacji, 

będąca Trenerem Licencjonowanym z licencją trenerską na poziomie nie niższym niż UEFA A, 

uprawniona do sprawdzania zgodności autorskiego programu szkoleniowego Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej ubiegającej się o nadanie jej Certyfikatu PZPN pod 

kątem zgodności z Kryteriami Programu Certyfikacji. Ponadto Trener Monitorujący 

uprawniony jest do weryfikowania raportów Osób Monitorujących i osobistego wykonywania 

Wizyt Monitorujących; 

8) Osoba Monitorująca – osoba reprezentująca PZPN w zakresie realizacji Programu Certyfikacji, 

posiadająca uprawniania nadane przez PZPN do weryfikacji funkcjonowania Certyfikowanej 

Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej w ramach Wizyt Monitorujących i Zwyczajnych 

oraz sporządzania raportów z tych wizyt; 

9) Regionalny Specjalista ds. Rozwoju Piłki Amatorskiej (zwany w Regulaminie również 

RSdsRPA) – osoba reprezentująca PZPN na terenie właściwego województwa, 

przeprowadzająca Wizyty Kontrolne w Szkółce Piłkarskiej/Oddziałach Szkółki Piłkarskiej, której 

szczegółowe obowiązki w ramach Program Certyfikacji PZPN określa Regulamin; 

10) Specjalista ds. Grassroots – pracownik PZPN odpowiedzialny za obsługę Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską oraz analizę wniosków o nadanie Certyfikatu kierowanych do PZPN; 

11) Narodowy Model Gry (zwany w Regulaminie również NMG) – podręcznik PZPN zawierający 

zbiór wytycznych i informacji dla trenerów piłki nożnej; teoretyczna konstrukcja, która ma za 

zadanie zdefiniowanie i odtworzenie całego układu zależności między zawodnikami określając 

całokształt działań indywidualnych, grupowych i zespołowych we wszystkich fazach gry. NMG 

to logiczna koncepcja budowania organizacji gry zespołu, biorąca pod uwagę jego najmniejsze 

detale we wszystkich aspektach gry, jak też profile zawodników oraz niezbędną w dobrej 

komunikacji unifikację nazewnictwa w wybranych obszarach. NMG ma stanowić inspirację do 

tworzenia własnych, bardziej uszczegółowionych rozwiązań uwzględniających ciągłe zmiany 

rozwojowe jakim podlega piłka nożna, jak też szeroko rozumianą specyfikę danego środowiska. 

Z NMG można zapoznać się pod adresem (linkiem) 

https://www.laczynaspilka.pl/NARODOWY_MODEL_GRY_PZPN.pdf; 

12) Program Szkolenia AMO (Akademii Młodych Orłów) – dokument zawierający kompletny 

program szkoleniowy dla kategorii wiekowych skrzat, żak, orlik i młodzik publikowany przez 

PZPN, którego treść stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu; 

13) Wizyta Kontrolna - czynności sprawdzające mające na celu weryfikację przestrzegania przez 

Certyfikowaną Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej zasad i kryteriów określonych w 

Regulaminie, jakości szkolenia Zawodników oraz poziomu organizacyjnego Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej, realizowane przez PZPN przy pomocy RSdsRPA, Osób 

Monitorujących oraz Trenerów Monitorujących. W ramach Programu Certyfikacji wyróżnia się 

cztery rodzaje Wizyt Kontrolnych: 

https://www.laczynaspilka.pl/NARODOWY_MODEL_GRY_PZPN.pdf


a. Wizyta Wstępna – zapowiedziana kontrola w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej, przeprowadzana przez RSdsRPA, mająca na celu sprawdzenie poprawności 

danych zadeklarowanych przez Administratora Głównego przy rejestracji Szkółki 

Piłkarskiej w Systemie Extranet oraz w formularzu zgłoszeniowym Szkółki Piłkarskiej; 

b. Wizyta Zwyczajna – zapowiedziana kontrola w Certyfikowanej Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej, przeprowadzana przez RSdsRPA lub Osobę 

Monitorującą, która może odbyć się w każdym momencie w okresie obowiązywania 

Certyfikatu, której zadaniem jest sprawdzenie czy Kryteria Certyfikacji są realizowane 

przez Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej w zakresie wymogów formalnych 

takich jak: dokumentacja ze szczególnym uwzględnieniem umów, rejestracja 

Zawodników, weryfikacja bazy treningowej pod kątem Infrastruktury oraz 

wyposażenia w sprzęt sportowy oraz inne czynności sprawdzające wynikające z 

Regulaminu. Wizyt Zwyczajnych może być więcej niż jedna w ciągu jednego Sezonu 

obowiązywania Certyfikatu, a zakres kontroli może zależeć od doraźnych potrzeb 

określonych przez PZPN; 

c. Audyt Roczny – zapowiedziana kontrola w Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej, przeprowadzana raz w roku przez PZPN, której zadaniem jest 

sprawdzenie czy wszystkie Kryteria Certyfikacji wymagane przez Regulamin są 

realizowane zgodnie z Regulaminem; 

d. Wizyta Monitorująca – niezapowiedziana Wizyta Kontrolna w Certyfikowanej Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej przeprowadzana przez Regionalnego Specjalistę 

ds. Rozwoju Piłki Amatorskiej, Osobę Monitorującą lub Trenera Monitorującego, w 

trakcie której PZPN weryfikuje między innymi kompletność realizowania autorskich 

programów szkoleniowych Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej, 

realizowanie wytycznych Narodowego Modelu Gry, jakość pracy Trenerów, 

wykorzystanie infrastruktury sportowej oraz sprzętu treningowego zgodnie z 

Kryteriami Certyfikacji oraz inne elementy w zakresie organizacji szkolenia wynikające 

z Regulaminu; 

14) Portal Łączy Nas Piłka – platforma internetowa składająca się ze stron, podstron i innych 

narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością 

PZPN, dostępna pod adresem www.laczynaspilka.pl; 

15) Użytkownik - każda osoba, w tym także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która w 

jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Łączy Nas Piłka, Serwisów lub Usług dostępnych w 

Portalu Łączy Nas Piłka, a także – po uprzedniej rejestracji – z Systemów i ich Usług 

Systemowych (na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie Łączy Nas 

Piłka lub regulaminach dotyczących poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych, 

zgodnie z uprawnieniami odrębnie i indywidualnie przyznanymi danemu Użytkownikowi przez 

PZPN). Korzystanie z Portalu Łączy Nas Piłka jest możliwe bez dokonywania rejestracji (jako 

Użytkownik niezarejestrowany) albo po dokonaniu rejestracji poprzez założenie profilu na 

Portalu Łączy Nas Piłka (jako Użytkownik zarejestrowany). Sprawy dotyczące Użytkowników 

nieuregulowane w Regulaminie określone są w Regulaminie Portalu Łączy Nas Piłka 

dostępnym pod adresem (linkiem): 

https://media.laczynaspilka.pl/files/pzphp/NGM7MDA_/38dd3a25a383b9e32cc78ccb973e6

3f1.pdf;  

16) Profil Użytkownika Łączy Nas Piłka - zbiór informacji, danych i innych elementów 

prezentujących i opisujących Użytkownika zarejestrowanego, przekazywanych dobrowolnie i 

samodzielnie przez Użytkownika do Portalu Łączy Nas Piłka, udostępnianych i prezentowanych 

w Portalu Łączy Nas Piłka. Profil Użytkownika Łączy nas Piłka umożliwia również uzyskanie 

http://www.laczynaspilka.pl/
https://media.laczynaspilka.pl/files/pzphp/NGM7MDA_/38dd3a25a383b9e32cc78ccb973e63f1.pdf
https://media.laczynaspilka.pl/files/pzphp/NGM7MDA_/38dd3a25a383b9e32cc78ccb973e63f1.pdf


dostępu do i korzystania z Systemów oraz dostępnych w ramach nich Usług Systemowych – na 

warunkach i zasadach określonych szczegółowo w regulaminach dotyczących poszczególnych 

Systemów i ich Usług Systemowych, zgodnie z uprawnieniami odrębnie i indywidualnie 

przyznanymi danemu zarejestrowanemu Użytkownikowi przez PZPN, w szczególności do 

Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz usług związanych z Programem Certyfikacji. W 

ramach Programu Certyfikacji poza Profilem Administratora wyróżnia się: 

a. Profil Zawodnika – zdefiniowana przez Użytkownika funkcjonalność konta 

Użytkownika na Portalu Łączy Nas Piłka, która umożliwia w szczególności 

zarejestrowanie Użytkownika jako Zawodnika w Systemie Extranet, składanie 

wniosków o potwierdzenie przynależności Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej oraz innych funkcji definiowanych przez PZPN dla Systemu Extranet 

i dedykowanych Zawodnikom; 

b. Profil Powiązany – to profil Użytkownika przeznaczony dla Zawodników poniżej 18 

roku życia, którzy mogą działać w zakresie dokonywania rejestracji w Portalu Łączy Nas 

Piłka oraz Systemie Extranet jedynie poprzez przedstawiciela ustawowego. Profil 

Powiązany może założyć przedstawiciel ustawowy Zawodnika nieletniego, który 

posiadana własne konto Użytkownika w Portalu Łączy Nas Piłka; 

c. Profil Trenera – zdefiniowana przez Użytkownika funkcjonalność konta Użytkownika 

na Portalu Łączy Nas Piłka, która umożliwia w szczególności zarejestrowanie 

Użytkownika jako Trenera w Systemie Extranet (PZPN24) oraz korzystanie z 

funkcjonalności tej Usługi Systemowej, w szczególności umożliwiającej zarządzanie 

powiązaniem Użytkownika będącego Trenerem ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem 

Szkółki Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji; 

17) Usługi Systemowe - usługi świadczone drogą elektroniczną przez PZPN na rzecz 

zarejestrowanych Użytkowników dostępne w ramach Systemów, w tym poszczególne 

funkcjonalności Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarska i Systemu Extranet, na warunkach i 

zasadach określonych szczegółowo w regulaminach dotyczących poszczególnych Systemów i 

ich Usług Systemowych, zgodnie z uprawnieniami odrębnie i indywidualnie przyznanymi 

danemu Użytkownikowi przez PZPN; 

18) Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wiadomości sms i mms, materiały video, materiały 

multimedialne i inne materiały, w tym w szczególności materiały stanowiące utwór w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst  

jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.) 

19) Zawodnik – osoba uprawiająca piłkę nożną w kategoriach wiekowych od U5 do U13, 

posiadająca konto Użytkownika na Portalu Łączy Nas Piłka, zarejestrowana w Systemie 

Extranet jako Zawodnik i posiadająca profil Zawodnika; 

20) Unifikacja PZPN (unifikacja organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzież w piłce 

nożnej) – dokument wydany przez PZPN, zawierający wytyczne dotyczące między innymi 

jednolitych zasad szkolenia, przepisów gry, organizowania rozgrywek, wymagań dotyczących 

sprzętu sportowego, warunków infrastrukturalnych itp. uwzględniających wiek i rozwój 

Zawodnika, dostępny pod adresem (linkiem): https://www.pzpn.pl/szkolenie/organizacja-

szkolenia;  

21) Drużyna – to grupa Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej, w określonej kategorii wiekowej zgodnie z Unifikacją PZPN, która nie może być 

mniejsza niż 10 osób, prowadzona przez minimum jednego Trenera Licencjonowanego (I 

Trener) i która spełnia następujące warunki: 

https://www.pzpn.pl/szkolenie/organizacja-szkolenia
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a. w drużynie w kategorii G2 (Skrzaty – U6) mogą grać zawodnicy z kategorii U5 i U6 (w 

zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z 

przepisami gry w piłkę nożną); 

b. w drużynie w kategorii G1 (Skrzaty – U7) mogą grać zawodnicy z kategorii U6 i U7 (w 

zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z 

przepisami gry w piłkę nożną); 

c. w drużynie w kategorii F2 (Żaki – U8) mogą grać zawodnicy z kategorii U7 i U8 ( 

zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z 

przepisami gry w piłkę nożną); 

d. w drużynie w kategorii F1 (Żaki – U9) mogą grać zawodnicy z kategorii U8 i U9 (w 

zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z 

przepisami gry w piłkę nożną); 

e. w drużynie w kategorii E2 (Orlik – U10) mogą grać zawodnicy z kategorii U9 i U10 (w 

zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z 

przepisami gry w piłkę nożną); 

f. w drużynie w kategorii E1 (Orlik – U11) mogą grać zawodnicy z kategorii U10 i U11 (w 

zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej zgodnej z 

przepisami gry w piłkę nożną); 

g. w drużynie w kategorii D2 (Młodzik – U12) mogą grać zawodnicy z kategorii U11 i U12 

(w zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej 

zgodnej z przepisami gry w piłkę nożną); 

h. w drużynie w kategorii D1 (Młodzik – U13) mogą grać zawodnicy z kategorii U12 i U13 

(w zespołach chłopięcych mogą występować dziewczynki w kategorii wiekowej 

zgodnej z przepisami gry w piłkę nożną); 

22) Potwierdzenie Zawodnika – oznacza oświadczenie opiekuna prawnego Zawodnika oraz 

Administratora Szkółki Piłkarskiej, potwierdzające, iż Zawodnik w ramach Programu 

Certyfikacji uczestniczy w zajęciach treningowych w Drużynie na podstawie zobowiązania 

cywilnoprawnego zawartego pomiędzy Szkółką Piłkarską oraz opiekunami prawnymi 

Zawodnika, którego PZPN nie jest stroną. Potwierdzenie Zawodnika w Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej nie jest potwierdzeniem przynależności klubowej w 

rozumieniu przepisów i regulaminów PZPN określającej status zawodnika w klubie piłkarskim; 

23) Partycypacja – wskaźnik stopnia zaangażowania społeczeństwa w uprawianie piłki nożnej, 

który mierzy liczbę Zawodników zarejestrowanych w Systemie Extranet czynnie uprawiających 

piłkę nożną zgodnie z wytycznymi UEFA (udział w minimum 1 meczu w Oficjalnych 

Rozgrywkach Krajowych lub w 10 innych aktywnościach piłkarskich w roku, odnotowanych w 

Systemach PZPN); 

24) Certyfikat Bezpieczeństwa Extranet – nadawany przez PZPN certyfikat umożliwiający 

bezpieczne logowania Użytkownika do Systemu Extranet zgodnie z przyznanymi przez PZPN 

uprawnieniami dostępu do funkcjonalności Usług Systemowych w ramach Systemu Extranet; 

25) System Zarządzania Szkółką Piłkarską – Usługa Systemowa PZPN udostępniona 

Użytkownikom w ramach Programu Certyfikacji dedykowana dla Administratorów Szkółki 

Piłkarskiej, służąca do zarządzania pracą Szkółki Piłkarskiej, budowania jej struktur 

organizacyjnych, potwierdzania Zawodników w Szkółce Piłkarskiej/Oddziałach Szkółek 

Piłkarskich, potwierdzania współpracy z trenerami, itp.; 

26) Oficjalne Rozgrywki Krajowe - zdefiniowana na potrzeby Programu Certyfikacji zbiorcza nazwa 

rozgrywek organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej (zwane dalej 

WZPN), prowadzonych w Systemie Extranet. 



27) Sezon – okres od 01 lipca danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku 

kalendarzowego. 

28) Certyfikat PZPN – Zaświadczenie wydawane przez PZPN, potwierdzające spełnienie przez 

Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej kryteriów Programu Certyfikacji na określonym 

poziomie zgodnie z treścią Regulaminu (na właściwy poziom). 

 

§4 

[Kryteria przyznawania Certyfikatów PZPN Szkółkom Piłkarskim] 

1. Certyfikat PZPN może otrzymać Szkółka Piłkarska lub Oddział Szkółki Piłkarskiej, na okres nie 

dłuższy niż dwa Sezony. 

2. Szkółka Piłkarska/Odział Szkółki Piłkarskiej może otrzymać Certyfikat tylko wtedy, gdy 

samodzielnie spełnia wszystkie kryteria przyznania Certyfikatu PZPN na właściwy poziom. 

3. W Programie Certyfikacji przyznawane są Certyfikaty na 3 poziomach: Brązowym, Srebrnym i 

Złotym. 

4. Po złożeniu przez Szkółkę/Oddział Szkółki Piłkarskiej formularza zgłoszeniowego o przyznanie 

Certyfikatu na wybranym poziomie, nie ma możliwości zmiany treści formularza i zmiany 

wniosku na inny poziom Certyfikatu PZPN. Aby zmienić poziom Certyfikatu PZPN, na który 

aplikuje Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, konieczne jest wycofanie wcześniej 

złożonego formularza zgłoszeniowego i ponowne złożenie skorygowanego formularza 

zgłoszeniowego w terminie przewidzianym w Regulaminie do składania wniosków. Procedury 

te szczegółowo opisano w § 6 Regulaminu. 

5. Kryteria przyznawania Certyfikatów PZPN na odpowiednim poziomie zostały szczegółowo 

opisane w załączniku numer 2 do Regulaminu. 

 

§5 

[Rejestracja Szkółki Piłkarskiej w Systemie Extranet] 

1.  Proces nadawania Certyfikatu odbywa się w całości w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską, 

do którego dostęp ma wyłącznie Administrator Główny.  

Część I – Konto Administratora Szkółki Piłkarskiej 
2. Każdy Administrator Szkółki Piłkarskiej musi posiadać aktywne konto Użytkownika na Portalu 

Łączy Nas Piłka.  

3. W celu uzyskania dostępu do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w roli Administratora 

Szkółki Piłkarskiej, każdy Użytkownik Portalu Łączy Nas Piłka musi wybrać funkcję profilu 

„Zostań Administratorem Szkółki Piłkarskiej” i zarejestrować się zgodnie z instrukcją 

postępowania stanowiącą załącznik numer 3 do Regulaminu lub do pobrania na stronie 

internetowej www.laczynaspilka.pl. Administrator Szkółki Piłkarskiej w trakcie rejestracji 

zobowiązuje się do podania następujących danych osobowych: 

a. Imię i nazwisko (dane skopiowane z Konta użytkownika Portalu Łączy Nas Piłka); 

b. E-mail (dane skopiowane z Konta użytkownika Portalu Łączy Nas Piłka); 

c. PESEL albo numer paszportu dla osób nie posiadających obywatelstwo polskie; 

d. Obywatelstwo; 

e. Miejsce urodzenia; 

f. Płeć; 

g. Data urodzenia; 

h. Numer telefonu (sugerowane jest podanie wyłącznie numeru służbowego). 
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4. Użytkownik w celu zakończenia procesu tworzenie profilu Administratora Szkółki Piekarskiej 

musi zaakceptować Regulamin. Brak akceptacji Regulaminu jest tożsamy z rezygnacją 

Administratora Szkółki z dalszego korzystania z Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz 

rezygnacją z uczestnictwa w Programie Certyfikacji. Konto Użytkownika na Portalu Łączy Nas 

Piłka pozostanie aktywne i podlega pod Regulamin Portalu Łączy Nas Piłka 

(www.laczynaspilka.pl). 

5. Każda Szkółka Piłkarska, która posiada już własne konto w Systemie Extranet w celu 

przystąpienia do Programu Certyfikacji musi upewnić się, że Administrator Główny Szkółki 

Piłkarskiej posiada stosowny Certyfikat Bezpieczeństwa Extranet nadawany przez PZPN na 

wniosek klubu. W tym celu Użytkownik powinien zwrócić się do klubu piłkarskiego, który jest 

uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do PZPN o nadawanie Certyfikatów Bezpieczeństwa 

Extranet dla autoryzowanych pracowników i współpracowników Klubu. 

 

Część II – Rejestracja podmiotu 
6. Do Programu Certyfikacji może aplikować wyłącznie Oddział Szkółki Piłkarskiej, którego 

Szkółka Piłkarska ma Administratora Głównego i posiada zarejestrowane konto w Systemie 

Extranet.  

7. Administrator Główny Szkółki Piłkarskiej, która jest klubem piłkarskim, aby uzyskać dostęp do 

Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, musi przy pierwszym logowaniu do Systemu utworzyć 

pierwszy Oddział Szkółki Piłkarskiej. W tym celu niezbędne jest podanie w Systemie 

Zarządzania Szkółką Piłkarską następujących danych: Nazwa Szkółki Piłkarskiej/Oddziału 

Szkółki Piłkarskiej, kod pocztowy, miejscowość oraz adres Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej, przez który należy rozumieć adres korespondencyjny, gdzie urzęduje Administrator 

Szkółki Piłkarskiej albo Administrator Oddziału Szkółki Piłkarskiej. Podany adres 

korespondencyjny zdefiniuje również obszar działania Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej zgodnie z jej definicją określoną w § 3 pkt 2) Regulaminu 

8. Szkółkę Piłkarską, która nie posiada konta w Systemie Extranet, w Systemie Zarządzania 

Szkółką Piłkarską zarejestrować może tylko i wyłącznie Administrator Główny. W celu 

zarejestrowania Szkółki Piłkarskiej Administrator Główny musi: 

a. Być uprawniony do reprezentowania Szkółki Piłkarskiej (jeżeli nie jest właścicielem lub 

uprawnionym do działania członkiem zarządu Szkółki Piłkarskiej, musi posiadać 

stosowne pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji Szkółki 

Piłkarskiej); 

b. Podać następujące dane Szkółki Piłkarskiej: 

1)  REGON; 

2)  Nazwę szkółki piłkarskiej (nazwa szkółki nie musi być tożsama z nazwą 

podmiotu, na który zarejestrowana jest Szkółka Piłkarska); 

c. Złożyć oświadczenie w imieniu Szkółki Piłkarskiej: 

1)  Czy Szkółka Piłkarska jest członkiem PZPN; 

2)  Czy Szkółka Piłkarska uczestniczy w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych; 

3)  Wskazać w których Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych uczestniczą Drużyny; 

d. Pobrać, wydrukować i podpisać formularz rejestracyjny dodawania nowego podmiotu; 

e. Scan lub zdjęcie podpisanego formularza należy wgrać do Systemu Zarządzania Szkółką 

Piłkarską i zakończyć proces zgłoszenia nowego podmiotu natomiast oryginał 

dokumentów zachować na potrzeby Wizyty Kontrolnej Regionalnego Specjalisty ds. 

Rozwoju Piłki Amatorskiej; 

http://www.laczynaspilka.pl/


f. Jeżeli Administrator Główny uprawniony jest do rejestracji Szkółki Piłkarskiej w 

Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

musi podpisany scan lub zdjęcie dokumentu załączyć w procesie rejestracji zgodnie z 

instrukcją postępowania stanowiącą załącznik numer 3 do Regulaminu lub do pobrania 

na stronie internetowej www.laczynaspilka.pl; 

g. Od momentu wysłania podpisanego formularza rejestracji nowego podmiotu w 

Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską, Administrator Główny Szkółki Piłkarskiej ma 7 

dni roboczych na złożenie wniosku o Certyfikację Szkółki Piłkarskiej albo przynajmniej 

jednego Oddziału Szkółki Piłkarskiej. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od momentu 

wysłania formularza rejestracyjnego dodawania nowego podmiotu do PZPN 

Administrator Szkółki nie złoży wniosku o Certyfikację Szkółki Piłkarskiej albo 

przynajmniej jednego Oddziału Szkółki Piłkarskiej, konto Szkółki Piłkarskiej w Systemie 

Extranet zostanie automatycznie usunięte. W celu ponownego utworzenia Konta 

Szkółki Piłkarskiej w Systemie Extranet należy powtórzyć proces Rejestracji Szkółki 

Piłkarskiej nie będącej klubem piłkarskim opisanym w niniejszym punkcie Regulaminu; 

h. W terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia najwcześniej złożonego formularza 

zgłoszeniowego, z Administratorem Głównym Szkółki Piłkarskiej skontaktuje się 

RSdsRPA w celu weryfikacji autentyczności informacji podanych w formularzu 

rejestracyjnym dodawania nowego podmiotu; 

i. W ramach kontroli RSdsRPA ustali czy Administrator Główny Szkółki Piłkarskiej 

uprawniony jest do reprezentowania podmiotu, na który rejestrowana jest Szkółka 

Piłkarska. W tym celu sprawdzana będzie tożsamość Administratora, pełnomocnictwo 

jeżeli jest wymagane od Administratora oraz prawdziwość danych zawartych w 

formularzu w porównaniu z danymi zawartymi w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG, 

GUS i inne) oraz PZPN (System Extranet); 

j. W przypadku potwierdzenia pozytywnej weryfikacji tożsamości Administratora 

Szkółki, jego uprawnień do reprezentowania podmiotu, który prowadzi Szkółkę 

Piłkarską oraz danych zawartych w formularzu rejestracyjnym dodawania nowego 

podmiotu do PZPN, przez RSdsRPA, Szkółka Piłkarska zostaje zarejestrowana w 

Systemie Ekstranet. 

 

Część III – Struktura Organizacyjna Szkółki Piłkarskiej 
9. Każda Szkółka Piłkarska jest Oddziałem Szkółki Piłkarskiej i może posiadać więcej Oddziałów 

Szkółki Piłkarskiej, a liczba Oddziałów Szkółki Piłkarskiej nie podlega ograniczeniom i zależy od 

stopnia zorganizowania Szkółki Piłkarskiej. 

10. Tylko Administrator Główny jest uprawniony do dodawania i usuwania Oddziałów Szkółki 

Piłkarskiej w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

11. Do zarządzania Szkółką Piłkarską i każdym Oddziałem Szkółki Piłkarskiej uprawniony jest 

Administrator Główny. Wybranymi Oddziałami może zarządzać również Administrator 

Oddziału.  

12. Uprawnienia Administratora Oddziału nadawać może w ramach swych uprawnień wyłącznie 

Administrator Główny. Użytkownik może mieć nadane uprawnienia Administratora Oddziału 

w jednym lub więcej Oddziałach Szkółki Piłkarskiej. 

13. Szczególnym przypadkiem Oddziału Szkółki Piłkarskiej jest Oddział Franczyzowy.  

14. Franczyzobiorcą może być wyłącznie podmiot, który jest zarejestrowany w Systemie Extranet, 

spełnia definicję Szkółki Piłkarskiej i jest Użytkownikiem Systemu Zarządzania Szkółką 

Piłkarską. 
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15. Oddział Szkółki Piłkarskiej, który jest franczyzobiorcą nie musi mieć nadanego Certyfikatu PZPN 

w momencie przypisywania Oddziału Szkółki Piłkarskiej do Szkółki Piłkarskiej Franczyzodawcy, 

jednak musi spełniać warunki przystąpienia do Programu Certyfikacji. 

16. Wniosek o przypisanie Oddziału Szkółki Piłkarskiej franczyzobiorcy do Szkółki Piłkarskiej 

franczyzodawcy składa w Systemie Zarządzania Szkółka Piłkarską Administrator Główny 

Oddziału Szkółki Piłkarskiej franczyzobiorcy. 

17. Administrator Główny franczyzodawcy musi zaakceptować wniosek franczyzobiorcy w 

Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

18. Z chwilą potwierdzenia w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską istnienia zobowiązania 

franczyzowego przez Administratorów obu Szkółek Piłkarskich (franczyzobiorcy i 

franczyzodawcy):  

a. Administrator Główny Szkółki Piłkarskiej franczyzodawcy otrzymuje uprawnienia 

Administratora Oddziału Szkółki Piłkarskiej franczyzobiorcy; 

b. Administrator Główny Oddziału Szkółki franczyzobiorcy pozostaje w swojej funkcji 

Administratora Głównego. 

19. Franczyzodawca i franczyzobiorca mogą w każdej chwili bez podawania przyczyn odłączyć 

Oddział Franczyzowy od Szkółki Piłkarskiej franczyzodawcy, co spowoduje przywrócenie stanu 

uprawnień Administratorów obu Szkółek Piłkarskich do stanu przed dokonaniem czynności 

przyłączenia Oddziału Franczyzowego. 

 

§6 

[Formularz Zgłoszeniowy] 

 

1. Wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy o nadanie Certyfikatu PZPN możne Szkółka 

Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej wyłącznie za pośrednictwem Systemu Zarządzania Szkółką 

Piłkarską.  

2. Administrator Główny lub Administrator Oddziału uprawniony do zarządzania Oddziałem 

Szkółki Piłkarskiej, może rozpocząć proces ubiegania się przez Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki 

Piłkarskiej o nadanie Certyfikatu PZPN. 

3. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej może złożyć wniosek o nadanie Certyfikatu PZPN 

w okresie od 01 marca do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Tylko w tym okresie 

System Zarządzania Szkółką Piłkarską umożliwi Administratorowi Głównemu lub 

Administratorowi Oddziału Szkółki Piłkarskiej wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i 

złożenie wniosku o nadania Certyfikatu PZPN. 

4. W celu rozpoczęcia procesu nadawania Certyfikatu PZPN, Administrator Szkółki Piłkarskiej 

musi w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską, użyć funkcji „Nowy Wniosek” i wybrać z listy 

oddziałów, którymi zarządza, Szkółkę Piłkarską lub Oddział Szkółki Piłkarskiej, który zamierza 

ubiegać się o nadanie Certyfikatu PZPN. 

5. Po wybraniu właściwej jednostki organizacyjnej Szkółki Piłkarskiej, Administrator Szkółki 

Piłkarskiej musi ukończyć Etap 1 wypełniania Formularza Zgłoszeniowego: 

a. Złożyć deklarację na temat liczby Drużyn w kategoriach wiekowych D, E, F, G (zgodnie 

z kategoriami wiekowymi według Unifikacji PZPN), nie mniejszej niż wymaga tego 

poziom Certyfikatu; 

b. Wskazać liczbę wszystkich Zawodników w każdej kategorii wiekowej, w której 

zaznaczył, iż posiada co najmniej 1 Drużynę, z zastrzeżeniem zasady, iż każda Drużyna 

zgodnie z Regulaminem musi składać się z minimum 10 zawodników; 



c. Wskazać Trenerów współpracujących ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki 

Piłkarskiej, którzy mają ważną licencję trenerską i konto w Systemie Extranet (PZPN24). 

W tym celu Administrator Szkółki Piłkarskiej musi posiadać informacje na temat 

numeru PESEL lub numeru licencji Trenera lub Trenerów, których chce wskazać. 

Administrator Szkółki Piłkarskiej może również podać dane osób, które nie posiadają 

licencji trenerskich i zaprosić ich do utworzenia profilu Trenerskiego w Systemie 

Extranet (PZPN24) jednak ich zaproszenie nie wpłynie na walidację kryteriów 

Programu Certyfikacji przy nadawaniu Certyfikatu PZPN; 

d. Oświadczyć, że Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada dokument 

(stosowną umowę lub akt własności) uprawniający do korzystania z boiska piłkarskiego 

przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN; 

e. Wskazać obiekty piłkarskie i boiska, na których Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki 

Piłkarskiej trenuje, zgodne z wymaganiami Kryteriów Programu Certyfikacji; 

f. Oświadczyć, czy Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej zobowiązuje się do 

realizowania Programu Szkolenia AMO czy autorskiego programu szkoleniowego; 

g. Oświadczyć, że Szkółka Piłkarska zobowiązuje się do prowadzenia strony internetowej 

Certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej na Portalu Łączy Nas 

Piłka; 

h. Oświadczyć, że Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada własny, 

wymagany w Regulaminie, sprzęt treningowy. 

6. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w ust. 5 powyżej, Administrator Szkółki 

Piłkarskiej otrzyma podsumowanie 1 Etapu wypełniania Formularza Zgłoszeniowego. Jeżeli 

wszystkie odpowiedzi są zgodne z Kryteriami Programu Certyfikacji, Administrator może 

dokonać wyboru: albo złożyć wniosek o nadanie Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki 

Piłkarskiej Certyfikatu PZPN z gwiazdką Brązową, albo kontynuować proces wypełniania 

Formularza Zgłoszeniowego na Certyfikat PZPN z gwiazdką Srebrną albo Złotą (Etap 2). 

7. Administrator Szkółki Piłkarskiej w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej który aplikuje 

o nadanie Certyfikatu PZPN na poziomie Srebrnym w Etapie 2 musi: 

a. Zobowiązać się do przeprowadzenia testów motorycznych wszystkich Zawodników w 

Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej na podstawie ćwiczeń przygotowanych 

przez PZPN (stanowiących część Programu Szkolenia AMO) co najmniej raz na semestr; 

b. Zobowiązać się do posiadania przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN 

ważnego badania lekarskiego każdego Zawodnika potwierdzonego  w Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej (również Zawodników nie uprawnionych do 

uczestnictwa w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych w danym Sezonie Piłkarskim) 

wykonanego na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019; 

c. Oświadczyć, iż obiekty piłkarskie, na których trenują Drużyny posiadają zaplecze 

sanitarne i szatnie; 

d. Oświadczyć, że Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada własną stronę 

internetową, na której zobowiązuje się eksponować informacje o nadanym 

Certyfikacie PZPN; 

e. Zobowiązać się do zorganizowania turnieju (zgodnie z Kryteriami Programu Certyfikacji 

dla poziomu Srebrnego albo Złotego w zależności od wybranego poziomu Certyfikatu 

PZPN; 

f. Zobowiązać się do zapewnienia odpowiedniej liczby Trenerów z odpowiednimi 

licencjami dla każdej Drużyny zgodnie z Kryteriami Programu Certyfikacji dla poziomu 

Srebrnego albo Złotego w zależności od wybranego poziomu Certyfikatu PZPN. 



8. Administrator Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej, która aplikuje o nadanie 

Certyfikatu PZPN na poziomie Złotym w Etapie 2 musi: 

a. Zobowiązać się do przeprowadzenia testów motorycznych wszystkich Zawodników w 

Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej na podstawie ćwiczeń przygotowanych 

przez PZPN (stanowiących część Programu Szkolenia AMO) co najmniej raz na semestr; 

b. Zobowiązać się do posiadania przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN 

ważnego badania lekarskiego każdego Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej (również Zawodników nie uprawnionych do uczestnictwa w 

Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych w danym Sezonie Piłkarskim) wykonanego na 

podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019; 

c. Oświadczyć, iż obiekty piłkarskie, na których trenują Drużyny posiadają zaplecze 

sanitarne i szatnie; 

d. Oświadczyć, że Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada własną stronę 

internetową, na której zobowiązuje się eksponować informacje o nadanym 

Certyfikacie PZPN; 

e. Zobowiązać się do zorganizowania turnieju (zgodnie z Kryteriami Programu Certyfikacji 

dla poziomu Srebrnego); 

f. Zobowiązać się do zapewnienia odpowiedniej liczby Trenerów z odpowiednimi 

licencjami dla każdej Drużyny zgodnie z Kryteriami Programu Certyfikacji dla poziomu 

Srebrnego Certyfikatu PZPN. 

g. Zobowiązać się do zapewnienia wszystkim Zawodnikom w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej jednakowych strojów treningowych; 

h. Zobowiązać się do posiadania umowy o współpracy z fizjoterapeutą przez cały okres 

obowiązywania Certyfikatu PZPN; 

i. Zobowiązać się do posiadania umowy o współpracy z lekarzem medycyny sportowej 

przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN; 

j. Zobowiązać się do posiadania magazynu na sprzęt sportowy na obiektach piłkarskich 

na których trenuje Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej; 

k. Zobowiązać się do współpracy lub zatrudnienia osoby dedykowanej do zarządzania 

Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej; 

l. Zobowiązać się do posiadania dokumentów potwierdzających formę prawną Szkółki 

Piłkarskiej; 

m. Zobowiązać się do legitymowania ważnymi zaświadczeniami o niezaleganiu z 

podatkami i składkami ZUS przez Szkółkę Piłkarską, na każde wezwanie PZPN. 

9. Jeżeli wszystkie odpowiedzi na pytania z Etapu 2 na wybrany poziom Certyfikatu PZPN są 

zgodne z wymaganymi Kryteriami Programu Certyfikacji, Administrator Szkółki Piłkarskiej 

może złożyć wniosek o nadanie Certyfikatu PZPN. Jeżeli przynajmniej jedna odpowiedź z Etapu 

2 jest niezgodna z wymaganiami Kryteriów Programu Certyfikacji, Szkółka Piłkarska/Oddział 

Szkółki Piłkarskiej nie może aplikować na wybrany poziom Certyfikacji PZPN.  

10. Wysłanie formularza zgłoszeniowego o nadanie Certyfikatu PZPN rozpoczyna proces 

nadawania Certyfikatu na wybranym poziomie dla Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej.  

11. Do momentu przyjęcia i akceptacji formularza zgłoszeniowego przez PZPN, Administrator 

Szkółki Piłkarskiej może samodzielnie wycofać formularz zgłoszeniowy. Dopuszczalne jest 

również w tym przypadku ponowne złożenie formularza zgłoszeniowego, w tym również na 

inny poziom Certyfikatu PZPN. 



12. Po przyjęciu i akceptacji formularza zgłoszeniowego z wnioskiem o nadanie Certyfikatu PZPN, 

anulować wniosek może tylko PZPN, na wniosek Administratora Szkółki Piłkarskiej, który 

wniosek złożył. 

 

§7 

[Certyfikat PZPN] 

Część I – Nadawanie Certyfikatu PZPN 
1. PZPN w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego zapoznaje się 

z treścią nadesłanego dokumentu i odrzuca lub zatwierdza wniosek Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej do dalszych etapów procesu nadawania Certyfikatu 

PZPN. 

2. Powyższy termin dla Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej nie ulega zmianie w 

przypadku Szkółki Piłkarskiej, która nie posiada konta w Systemie Extranet, i która 

równocześnie z formularzem zgłoszeniowym złożyła wniosek o zarejestrowanie nowego 

podmiotu w Systemie Extranet. Odrzucenie wniosku o rejestrację Szkółki Piłkarskiej w 

Systemie Extranet oznacza jednocześnie odrzucenie formularza zgłoszeniowego o Nadanie 

Certyfikatu PZPN. 

3. PZPN odrzucając formularz zgłoszeniowy Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej 

zamieszcza uzasadnienie decyzji, z którym Administrator Szkółki Piłkarskiej może zapoznać się 

w przesłanej do niego wiadomości e-mail. 

4. Każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, którego formularz zgłoszeniowy z 

wnioskiem o nadanie Certyfikatu PZPN został odrzucony, może ponowić swój wniosek stosując 

się do uwag PZPN zawartych w uzasadnieniu odrzucenia wniosku, pod warunkiem iż nie 

upłynął termin składania wniosków, wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu. 

5. Administrator Szkółki Piłkarskiej musi w terminie 14 dni roboczych od momentu zatwierdzenia 

przez PZPN formularza zgłoszeniowego z wnioskiem o nadanie Certyfikatu PZPN, wykonać 

następujące czynności w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską: 

a. Utworzyć wszystkie zadeklarowane w formularzu zgłoszeniowym Drużyny; 

b. Potwierdzić współpracę ze wszystkimi Trenerami zadeklarowanymi w formularzu 

zgłoszeniowym, zgodnie z procedurą opisaną w § 10 Regulaminu; 

c. Przypisać potwierdzonych Trenerów do każdej utworzonej Drużyny, w tym minimum 

jednego Trenera pełniącego funkcję I Trenera w Drużynie (I Trener w Drużynie musi 

mieć odpowiednią ważną licencję trenerską określoną w Kryteriach Programu 

Certyfikacji). 

6. Administrator Szkółki Piłkarskiej w terminie do 14 września w Systemie Zarządzania Szkółką 

Piłkarską musi potwierdzić wszystkich Zawodników trenujących w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej. 

7. Uprawnionym do sprawdzenia czy wszyscy Zawodnicy trenujący w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej potwierdzili swą przynależność jest Regionalny Specjalista ds. Rozwoju Piłki 

Amatorskiej, który w ramach Wizyty Wstępnej uprawniony jest do czynności sprawdzających. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku zarejestrowania wszystkich Zawodników, 

PZPN odrzuci wniosek o nadanie Certyfikatu PZPN. 

8. Administrator Szkółki Piłkarskiej w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską musi przypisać  

do Drużyn Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej, 

uwzględniając zasadę, że każda Drużyna składa się z minimum 10 Zawodników. Dopuszcza się 

sytuację, w której część Zawodników potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej nie jest przypisana do Drużyn, jednak liczba Zawodników nie przypisanych do Drużyn 



nie może być większa niż równowartość 10% (dziesięć procent) liczby Zawodników 

potwierdzonych w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej. 

9. W przypadku braku potwierdzenia i przypisania Zawodników do Drużyn zgodnie z treścią  

§ 7 ust. 8, PZPN odrzuci formularz zgłoszeniowy z wnioskiem o nadanie Certyfikatu PZPN. 

Decyzja PZPN o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem powodów odrzucenia wniosku 

zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora Szkółki Piłkarskiej, który 

wniosek złożył. PZPN powziąwszy informację o naruszeniu postanowień § 7 ust. 8 z urzędu 

wszczyna postępowanie zmierzające do odebrania Certyfikatu PZPN zgodnie z treścią § 7 Część 

III Regulaminu. 

10. W terminie do 14 września danego roku kalendarzowego PZPN przeprowadzać będzie Wizyty 

Wstępne w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej ubiegającej się o nadanie Certyfikatu 

PZPN, która wykonała obowiązki opisane w ust. 5-8 powyżej. W ramach Wizyty Wstępnej 

RSdsRPA wykona czynności sprawdzające. 

11. Jeżeli Wizyta Wstępna w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej ubiegającej się  

o nadanie Certyfikatu PZPN przeprowadzona przez RSdsRPA wykaże braki w zakresie 

przygotowania wnioskodawcy do spełniania wszystkich Kryteriów Certyfikatu PZPN, PZPN 

odrzuci formularz zgłoszeniowy zawierający wniosek o nadanie Certyfikatu PZPN. Decyzja 

PZPN o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem powodów odrzucenia wniosku zostanie 

wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora Szkółki Piłkarskiej, który wniosek 

złożył. 

12. Trenerzy Monitorujący PZPN w terminie do 30 lipca danego roku kalendarzowego zobowiązani 

są do wydania opinii na temat spełniania założeń Programu Szkolenia AMO i Narodowego 

Modelu Gry przez autorski program szkoleniowy Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej. 

Weryfikacja autorskiego programu szkoleniowego przez Trenera Monitorującego w ramach 

Programu Certyfikacji PZPN odbywa się niezależnie od oceny programów szkoleniowych 

wymaganych w ramach procesu licencyjnego PZPN dla klubów piłkarskich i prowadzona jest 

wyłącznie w granicach i w celach wyraźnie wskazanych w Regulaminie. 

13. Trener monitorujący wydający opinię na temat autorskiego programu szkoleniowego Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej może: 

a. Wydać opinię pozytywną; 

b. Nakazać Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej wprowadzenie zmian  

do autorskiego programu szkoleniowego; 

c. Wydać opinię negatywną. 

14. W przypadku, gdy autorski program szkoleniowy spełnia założenia Programu Szkolenia AMO  

i Narodowego Modelu Gry, ale wymaga korekt, Trener Monitorujący wyda opinię, iż autorski 

program szkoleniowy wymaga zmian i określi zakres tych zmian podając wytyczne dla 

Administratora Szkółki Piłkarskiej do ich wprowadzenia. 

15. Administrator Szkółki Piłkarskiej, który otrzyma opinię nakazującą wprowadzenie zmian  

do autorskiego programu szkoleniowego ma obowiązek przesłać do PZPN poprawiony zgodnie 

z wytycznymi Trenera Monitorującego autorski program szkoleniowy w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania opinii na adres e-mail Administratora Szkółki Piłkarskiej, który 

wysłał formularz zgłoszeniowy. 

16. W przypadku wydania przez Trenera Monitorującego opinii negatywnej w zakresie spełniania 

założeń Programu Szkolenia AMO i Narodowego Modelu Gry przez autorski program 

szkoleniowy Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej, Trener Monitorujący sporządza 

pisemne uzasadnienie decyzji o odrzuceniu wniosku o nadanie Certyfikatu PZPN z ww. 

powodu. Decyzja PZPN o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem zostanie wysłana pocztą 

elektroniczną na adres e-mail Administratora Szkółki Piłkarskiej, który wniosek złożył. 



17. Wydanie negatywnej opinii w sprawie autorskiego programu szkoleniowego Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej wymaga zgodnej opinii dwóch Trenerów 

Monitorujących. 

18. W przypadku odrzucenia formularza zgłoszeniowego o nadanie Certyfikatu PZPN z powodu nie 

spełniania założeń Programu Szkolenia AMO i Narodowego Modelu Gry przez autorski 

program szkoleniowy, Administrator Szkółki Piłkarskiej może ponownie wypełnić i złożyć 

formularz zgłoszeniowy pod warunkiem, że: 

a. Formularz zostanie wysłany do PZPN w terminie określonym w § 6 ust. 3 Regulaminu, 

oraz 

b. Oświadczy, iż Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej zobowiązuje się  

do realizowania Programu Szkolenia AMO. 

19. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, który w terminie do 14 września danego roku 

kalendarzowego spełni wszystkie Kryteria Certyfikacji PZPN, co zostanie potwierdzone  

w trakcie Wizyty Wstępnej, otrzyma decyzję o nadaniu Certyfikatu PZPN w terminie  

do 30 września. W roku 2019 termin otrzymania decyzji zostaje przedłużony do 29 listopada 

2019 roku. O decyzji PZPN poinformuje Administratora Szkółki Piłkarskiej za pomocą poczty 

elektronicznej na adres e-mail Administratora Głównego. 

20. W przypadku określenia przez PZPN liczby nadawanych Certyfikatów PZPN na Sezon Piłkarski, 

o czym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu, Certyfikaty PZPN nadawane będą Szkółkom Piłkarskim 

i Oddziałom Szkółki Piłkarskiej, które spełnią wszystkie kryteria Certyfikacji PZPN, przejdą 

pomyślnie Kontrolę Wstępną oraz otrzymają pozytywną opinię Komisji Weryfikacyjnej  

ds. Certyfikacji PZPN. 

21. Organem odpowiedzialnym za ocenę formularzy zgłoszeniowych jest Komisja Weryfikacyjna 

ds. Certyfikacji PZPN powoływana przez Zarząd PZPN, której regulamin funkcjonowania 

stanowi odrębny dokument. 

22. Certyfikat PZPN nadany Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej przyznawany jest na 

2 (dwa) Sezony. 

23. Certyfikat PZPN przyznawany jest wyłącznie Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej, 

który pozytywnie przeszedł ocenę PZPN w zakresie spełniania wszystkich warunków i kryteriów 

przyjęcia do Programu Certyfikacji. Szkółka Piłkarska, która zarządza więcej niż jednym 

Oddziałem Szkółki Piłkarskiej zobowiązana jest do komunikowania, który konkretnie Oddział 

Szkółki Piłkarskiej otrzymał Certyfikat PZPN pod rygorem odebrania Certyfikatu wszystkim 

Oddziałom Szkółki Piłkarskiej. 

24. Certyfikat PZPN przyznany Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej jest niezbywalny 

(nieprzenoszalny) i nie może być przedmiotem umowy sprzedaży, cesji lub jakiejkolwiek innej 

formy przeniesienia tego uprawnienia. W przypadku sprzedaży lub innej formy przeniesienia 

własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa, której częścią jest Certyfikowana Szkółka 

Piłkarska lub Certyfikowany Oddział Szkółki Piłkarskiej, Certyfikat PZPN nie może być 

przedmiotem takiej umowy. Nabywca Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej w celu 

uzyskania Certyfikatu PZPN musi złożyć nowy wniosek o nadanie Certyfikatu PZPN i spełnić 

wszystkie warunki i kryteria wymagane do nadania Certyfikatu PZPN. 

 

Cześć II – Prolongacja obowiązywania Certyfikatu PZPN 

25. Certyfikowana Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej działający w ramach Szkółki 

Piłkarskiej spełniającej kryteria opisane w § 3 pkt 1 lit. a) Regulaminu, który otrzymał 

pozytywne oceny podczas Wizyt Kontrolnych i Wizyt Monitorujących w czasie obowiązywania 

Certyfikatu PZPN, w okresie od 01 lutego do 28/29 lutego drugiego Sezonu ważności 



Certyfikatu PZPN może złożyć wniosek o przedłużenie ważności obowiązywania Certyfikatu 

PZPN na kolejne 2 (dwa) Sezony. 

26. Certyfikowana Szkółka Piłkarska albo Oddział Szkółki Piłkarskiej działający w ramach Szkółki 

Piłkarskiej spełniającej kryteria opisane w § 3 pkt 1 lit. b) Regulaminu, który otrzymał 

pozytywne oceny podczas Wizyt Kontrolnych i Wizyt Monitorujących w czasie obowiązywania 

Certyfikatu PZPN, w okresie od 01 lutego do 28/29 lutego drugiego Sezonu ważności 

Certyfikatu PZPN może złożyć wniosek o przedłużenie ważności obowiązywania Certyfikatu 

PZPN na kolejne 2 (dwa) Sezony tylko wtedy, gdy przed złożeniem wniosku Szkółka Piłkarska 

uzyska status członka PZPN. 

27. W celu przedłużenia ważności obowiązywania Certyfikatu PZPN na tym samym poziomie, 

Administrator Certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej w terminie 

określonym w ust. 25 albo 26 powyżej musi wypełnić i wysłać do PZPN Formularz 

Prolongacyjny, który znajduje się w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską.  

28. Wypełnienie i wysłanie Formularza Prolongacyjnego do PZPN za pośrednictwem Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarską rozpoczyna proces nadawania Certyfikatu PZPN na kolejne 2 

(dwa) Sezony. Pierwszym etapem tego procesu jest Audyt Roczny w Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej przeprowadzany przez RSdsRPA opisany szczegółowo w 

§ 11 Regulaminu. 

29. Warunkiem przedłużenia obowiązywania Certyfikatu PZPN na kolejne dwa Sezony jest 

pozytywne przejście Audytu Rocznego. Jeżeli wyniki Audytu Rocznego wskazują, iż 

Certyfikowana Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej nie wypełnia warunków i kryteriów 

Programu Certyfikacji, wniosek o przedłużenie obowiązywania Certyfikatu PZPN zostanie 

odrzucony, a wobec Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej wszczęta zostanie 

procedura Odebrania Certyfikatu PZPN zgodnie z ust. 36 poniżej. 

30. Jeżeli Certyfikowana Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej pozytywnie przejdzie Audyt 

roczny, PZPN przedłuży okres obowiązywania Certyfikatu PZPN na kolejne dwa Sezony. Decyzja 

PZPN zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora Szkółki Piłkarskiej, 

który wniosek złożył. 

31. Certyfikowana Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej może złożyć wniosek  

o podniesienie poziomu Certyfikatu PZPN. Termin i czas składania wniosków o podniesienie 

poziomu Certyfikatu PZPN określi PZPN, publikując informację na ten temat nie później  

niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia zbierania wniosków. Publikacja informacji na temat 

terminu składania wniosków zostanie upubliczniona za pośrednictwem mailingu  

do Administratorów Szkółek Piłkarskich, Informacji w Systemie Zarządzania Szkółką 

Piłkarska oraz na stronie www.laczynaspilka.pl/certyfikacja.  Wniosek może obejmować 

zmianę poziomu Certyfikatu tylko na wyższy i dopuszczalna jest zmiana poziomu Certyfikatu: 

a. a. z poziomu Brązowego na poziom Srebrny;  

b. b. z poziomu Brązowego na poziom Złoty;  

c. c. z poziomu Srebrnego na poziom Złoty. 

32. Wniosek o podniesienie poziomu Certyfikatu PZPN Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej może złożyć Administrator Szkółki Piłkarskiej za pośrednictwem Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

33. W przypadku wniesienia w wyznaczonym terminie przez Administratora Szkółki Piłkarskiej 

wniosku o podniesienie poziomu Certyfikatu PZPN, a składająca wniosek Certyfikowana 

Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej otrzymał pozytywne oceny podczas Wizyt 

Kontrolnych i Wizyt Monitorujących, uruchomiona zostanie wobec Certyfikowanej Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej procedura Audytu Rocznego wraz z procesem 

http://www.laczynaspilka.pl/certyfikacja


weryfikacji spełniania warunków i kryteriów Programu Certyfikacji na wnioskowany poziom 

Certyfikatu PZPN. 

34. Warunkiem przyznania Certyfikatu PZPN na poziomie wyższym jest spełnianie kryteriów 

przyznania Certyfikatu oraz otrzymanie przez Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej 

oceny pozytywnej w trakcie Audytu Rocznego. Jeżeli wynik Audytu Rocznego wskaże, iż 

Certyfikowana Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej nie wypełnia warunków i kryteriów 

dotychczasowego poziomu Certyfikatu PZPN, wniosek o podniesienie poziomu Certyfikatu 

zostanie odrzucony, a wobec Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej wszczęta zostanie 

procedura odebrania Certyfikatu PZPN zgodnie z ust. 36 poniżej. 

35. Jeżeli Certyfikowana Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej pozytywnie przejdzie Audyt 

Roczny i spełnione będą wszystkie warunki i kryteria Programu Certyfikacji na wnioskowanym 

wyższym poziomie, PZPN może nadać Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej nowy 

Certyfikat PZPN na poziomie wyższym zgodnie z treścią wniosku. Nowy Certyfikat PZPN, na 

wyższym poziomie, obowiązuje na kolejne dwa Sezony. Decyzja PZPN zostanie wysłana pocztą 

elektroniczną na adres e-mail Administratora Szkółki Piłkarskiej, który wniosek złożył. 

 

Cześć III – Odbieranie Certyfikatu PZPN 
36. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej może zostać pozbawiony Certyfikatu PZPN za 

naruszenie Regulaminu, w szczególności za:  

a. Dwie negatywne oceny w czasie Wizyt Monitorujących w Sezonie; 

b. Brak akceptacji Regulaminu przez wszystkich Administratorów Głównych (w 

przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu albo cofnięcia oświadczenia o 

akceptacji obowiązującego Regulaminu); 

c. Negatywną ocenę wystawiona w czasie Audytu Rocznego; 

d. nie spełnianie któregokolwiek z Kryteriów Programu Certyfikacji stwierdzone w czasie 

Wizyt Kontrolnych lub wynikające z analizy danych w Systemie Zarządzania Szkółką 

Piłkarską; 

e. Utrata Członkostwa w PZPN – w przypadku gdy Szkółka Piłkarskich jest członkiem 

PZPN; 

f. Zaprzestanie udziału w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych w kategoriach wiekowych 

Junior G – Junior D (U6 - U13); 

g. Niezgodne z Regulaminem wykorzystywanie praw PZPN do znaków towarowych i 

logotypów, w szczególności z postanowieniami § 13 Regulaminu oraz załączników 6 i 

7 do Regulaminu, w Materiałach marketingowych oraz komunikacji faktu otrzymania 

Certyfikatu PZPN przez Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej, w szczególności 

wprowadzanie w błąd Zawodników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych przez 

Szkółki Piłkarski posiadające Oddziały Szkółki Piłkarskiej, który Oddział Szkółki 

Piłkarskiej otrzymał Certyfikat PZPN oraz sugerowanie jego posiadania przez Oddział 

Szkółki Piłkarskiej, któremu Certyfikat PZPN nie został przyznany; 

h. inne wskazane w Regulaminie przesłanki odebrania Certyfikatu PZPN. 

37. Odebranie Certyfikatu może nastąpić w każdym czasie obowiązywania Certyfikatu PZPN. 



38. Odebranie Certyfikatu PZPN jednemu Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej nie skutkuje odebraniem 

Certyfikatu pozostałym Oddziałom tej samej Szkółki Piłkarskiej, chyba że wyraźnie wynika to z 

Regulaminu. 

39. PZPN może przed podjęciem decyzji o odebraniu Certyfikatu PZPN, poinformować właściwego 

Administratora Szkółki Piłkarskiej o wszczęciu procedury odebrania Certyfikatu PZPN i zażądać 

wyjaśnień dotyczących przyczyn dla których wszczęto postepowanie. 

40. Wyjaśnienia Administratora Szkółki Piłkarskiej muszą zostać złożone w PZPN w formie 

pisemnej na adres siedziby PZPN lub w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na 

adres certyfikacja@pzpn.pl w terminie wskazanym przez PZPN jednak nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania żądania złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia powinny zawierać 

informację na temat przyczyn powstania naruszeń Regulaminu oraz działań Administratora 

Szkółki, które doprowadzą do zaprzestania naruszeń postanowień Regulaminu przez 

Certyfikowaną Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej.  

41. Komisja Weryfikująca ds. Certyfikacji PZPN po upływie terminu na złożenie wyjaśnień i 

zapoznaniu się z wyjaśnieniami Administratora Szkółki Piłkarskiej może: 

a. Wstrzymać procedurę odbierania Certyfikatu PZPN na określony czas nie dłuższy niż 

30 dni roboczych jeżeli uzna wyjaśnienia Administratora Szkółki Piłkarskiej za 

wiarygodne oraz działania zmierzające do zaprzestania naruszeń Regulaminu za 

wykonalne w wyznaczonym czasie bez uszczerbku dla celów Programu Certyfikacji; 

b. Cofnąć decyzję o rozpoczęciu procedury odbierania Certyfikatu PZPN, jeżeli 

wyjaśnienia Administratora Szkółki Piłkarskiej nie pozostawią wątpliwości, iż do 

naruszeń Regulaminu nie doszło; 

c. Kontynuować proces odbierania Certyfikatu PZPN, jeżeli wyjaśnienia Administratora 

Szkółki Piłkarskiej uzna za niewystarczające lub nieprzekonujące lub działania 

zmierzające do zaprzestania naruszeń Regulaminu za niewykonalne w wyznaczonym 

terminie albo Administrator Szkółki nie złoży wyjaśnień w terminie i właściwej formie. 

42. W przypadku wstrzymania procedury odbierania Certyfikatu PZPN, po upływie terminu na 

wdrożenie działań zmierzających do zaprzestania naruszeń Regulaminu, PZPN przeprowadzi 

ponowną Wizytę Kontrolną w celu sprawdzenia czy wszystkie działania naprawcze zostały 

wdrożone i czy Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej nie narusza postanowień 

Regulaminu. 

43. Decyzja o odebraniu Certyfikatu PZPN oznacza: 

a. Ograniczenie dostępu do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w zakresie 

zarządzania Szkółką Piłkarską lub Oddziałem Szkółki Piłkarskiej, który Certyfikat PZPN 

traci, w szczególności funkcji zarządzania Treningami oraz Drużynami; 

b. Utratę możliwości ubiegania się o nadanie nowego Certyfikatu przez Szkółkę Piłkarską 

lub Oddział Szkółki Piłkarskiej przez okres jednego Sezonu; 

c. Utratę prawa do ubiegania się o nagrody za udział w Programie Certyfikacji; 

d. Odebranie prawa do posługiwania się tytułem Certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej lub 

Certyfikowanego Oddziału Szkółki Piłkarskiej oraz prawa do komunikowania i 
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promowania Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej jako podmiotu 

Certyfikowanego przez PZPN; 

e. Obowiązek Administratora Szkółki Piłkarskiej do poinformowania Użytkowników, w 

szczególności Zawodników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych o utracie 

Certyfikatu PZPN. System Zarządzania Szkółką Piłkarską roześle automatyczne 

powiadomienia mailowe do Użytkowników potwierdzonych w Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej. Strona internetowa Szkółki Piłkarskiej/Oddziału 

Szkółki Piłkarskiej na Portalu Łączy Nas Piłka zostanie zlikwidowana. 

 

Część IV – Wygaśnięcie Certyfikatu PZPN 

44. Certyfikat PZPN wygasa, jeżeli: 

a. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej nie złoży za pomocą Systemu Zarządzania 

Szkółką Piłkarską wniosku zawierającego prawidłowo wypełniony formularz 

prolongacyjny w terminie wskazanym w § 7 ust. 25 Regulaminu; albo 

b. Szkółka Piłkarska, która nie była członkiem PZPN w chwili nadawania Certyfikatu PZPN, 

nie została przyjęta w poczet członków PZPN do czasu upływu terminu na składanie za 

pomocą Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską wniosku zawierającego prawidłowo 

wypełniony formularz prolongacyjny w terminie wskazanym w § 7 ust. 26 Regulaminu; 

albo 

c. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej jest przedmiotem czynności opisanej §7 

ust. 24 ; albo 

d. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej został zlikwidowany w trakcie 

obowiązywania Certyfikatu PZPN. 

45. W przypadkach opisanych w ust. 44 lit. a i b powyżej, Certyfikat PZPN wygasa z dniem 30 

czerwca danego roku kalendarzowego po upływie terminu 2 (dwóch) Sezonów od przyznania 

Certyfikatu PZPN. 

46. W przypadkach opisanych w ust. 44  lit. c i d powyżej, Certyfikat PZPN wygasa z dniem 

następującym po dniu zdarzenia w nich opisanego. 

47. Wygaśnięcie Certyfikatu PZPN oznacza: 

a. Ograniczenie dostępu do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w zakresie 

zarządzania Szkółką Piłkarską albo Oddziałem Szkółki Piłkarskiej, której Certyfikat 

wygasa, w szczególności funkcji zarządzania Treningami oraz Drużynami; 

b. Utratę możliwości ubiegania się o nadanie nowego Certyfikatu przez Szkółkę 

Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej przez okres jednego Sezonu; 

c. Utratę prawa do ubiegania się o nagrody za udział w Programie Certyfikacji jeżeli 

powodem wygaśnięcie Certyfikatu PZPN są przyczyny opisane w ust. 44 lit. c i d 

powyżej; 

d. Odebranie prawa do posługiwania się tytułem Certyfikowanej Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej oraz prawa do komunikowania i promowania 

Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej jako podmiotu Certyfikowanego przez 

PZPN. 

 

 

 

 



§8 

[Odwołania od decyzji PZPN w sprawie Certyfikatu PZPN] 

1. Od decyzji Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich w sprawie 

odmowy przyznania Certyfikatu PZPN albo odbioru Certyfikatu PZPN podjętej na podstawie 

oceny formularza zgłoszeniowego oraz Wizyty Kontrolnej lub Audytu Roczny, przysługuje 

odwołanie. Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 

doręczenia decyzji. 

2. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 

Piłkarskich jest Komisja Odwoławcza ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich powoływana 

przez Zarząd PZPN, której regulamin funkcjonowania stanowi odrębny dokument. 

3. Tryb postępowania Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich został 

uregulowany w regulaminie wskazanym w ust. 2. 

4. Decyzje Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich są ostateczne. 

 

§9 

[Rejestracja zawodników w Ekstranecie oraz potwierdzanie zawodników w Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej] 

1. Wyłącznie Użytkownik, który założy Profil Powiązany swojego dziecka w Portalu Łączy Nas Piłka 

może zarejestrować Zawodnika w Systemie Extranet. 

2. Zasady rejestracji profilu powiązanego oraz profilu Zawodnika określa Regulamin Portalu Łączy 

Nas Piłka. 

3. Wyłącznie Zawodnik może zostać zgłoszony i potwierdzony w Szkółce Piłkarskiej albo w 

wybranym Oddziale Szkółki Piłkarskiej. 

4. W celu potwierdzenia Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej należy 

utworzyć Profil Powiązany zgodnie z instrukcją postępowania stanowiącą załącznik numer 3 

do Regulaminu i złożyć wniosek o potwierdzenie w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej. 

5. Rodzic lub opiekun prawny w celu potwierdzenia Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej musi podać następujące dane: 

a. Wybrać Szkółkę Piłkarską albo właściwy Oddział Szkółki Piłkarskiej, do której Zawodnik 

jest zapisany lub do której chce przynależeć; 

b. Dane osobowe identyfikujące Zawodnika: wizerunek (zdjęcie), imię, nazwisko, numer 

PESEL, data urodzenia, obywatelstwo i płeć, a także adres zamieszkania Zawodnika. 

6. W celu złożenia wniosku o potwierdzenie Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/w wybranym 

Oddziale Szkółki Piłkarskiej, rodzic lub opiekun prawny musi potwierdzić, iż zapoznał się z 

treścią Regulaminu i wyraża zgodę na jego akceptację. 

7. Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, do której przynależy Zawodnik, który otrzymał 

Certyfikat PZPN i bierze udział w Programie Certyfikacji, zobowiązał się do przestrzegania zasad 

Regulaminu co oznacza obowiązek zarejestrowania wszystkich Zawodników w Systemie 

Extranet. Brak zgody rodziców lub opiekunów prawnych Zawodnika na akceptację Regulaminu 

oznacza brak zgody na udział w Programie Certyfikacji i odstąpienie Zawodnika od udziału w 

Programie Certyfikacji co skutkuje brakiem uprawnienia Zawodnika w Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej do udziału w zajęciach treningowych i zawodach 

sportowych, w których uczestniczą Drużyny. 



8. Po zaakceptowaniu Regulaminu przez rodzica lub opiekuna prawnego Zawodnika, wniosek o 

potwierdzenia Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej trafia na listę 

wniosków Administratora Szkółki Piłkarskiej. Dane osobowe Zawodnika zawarte w formularzu 

wniosku o potwierdzenie przynależności, opisane w ust. 5 powyżej oraz imię, nazwisko i adres 

e-mail rodzica lub opiekuna prawnego zostaną przekazane za pośrednictwem Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarską do Administratora Szkółki Piłkarskiej w celach kontaktowych oraz 

na potrzeby identyfikacji i rejestracji Zawodnika w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki 

Piłkarskiej.  

9. Jeżeli Zawodnik w chwili składania wniosku jest już Zawodnikiem Szkółki Piłkarskiej/Oddziału 

Szkółki Piłkarskiej i ma uregulowane odpowiednie warunki i zobowiązania ze Szkółką Piłkarską, 

Administrator Szkółki Piłkarskiej potwierdza Zawodnika w Systemie Zarządzania Szkółką 

Piłkarską, a następnie przypisuje Zawodnika do właściwej Drużyny. 

10. Jeżeli Zawodnik w chwili składania wniosku nie jest Zawodnikiem Szkółki Piłkarskiej/Oddziału 

Szkółki Piłkarskiej i nie ma uregulowanych warunki i zobowiązań ze Szkółką Piłkarską, 

Administrator Szkółki Piłkarskiej skontaktuje się z rodzicem lub opiekunem prawnym 

Zawodnika. Po potwierdzeniu warunków i zobowiązań pomiędzy Szkółką Piłkarską a rodzicami 

lub opiekunami prawnymi Zawodnika, Administrator Szkółki Piłkarskiej potwierdza Zawodnika 

w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską, a następnie przypisuje Zawodnika do właściwej 

Drużyny. 

11. PZPN nie jest stroną jakichkolwiek umów zawieranych pomiędzy Szkółką Piłkarską oraz 

Zawodnikiem reprezentowanym przez rodziców lub opiekunów prawnych, bądź bezpośrednio 

z rodzicami lub opiekunami prawnymi Zawodnika. Zawarcie jakiejkolwiek umowy ze Szkółką 

Piłkarską, akceptacja wewnętrznych regulaminów Szkółki Piłkarskiej i inne warunki i 

zobowiązania wobec Szkółki Piłkarskiej, nie są przedmiotem Programu Certyfikacji. PZPN nie 

odpowiada w żaden sposób za treść i roszczenia wywodzone z tytułu jakichkolwiek umów 

zawartych poza ramami Programu Certyfikacji. 

12. Rodzic lub opiekun prawny może obserwować status Zawodnika na Portalu Łączy Nas Piłka na 

stronie Certyfikowanej Szkółki Piłkarskiej oraz w zakładce Profil Zawodnika w Profilu 

Powiązanym. 

13. Rodzic lub opiekun prawny Zawodnika może w każdej chwili zrezygnować z przynależności 

Zawodnika do Szkółki Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji. 

W tym celu należy na Profilu Zawodnika w Portalu Łączy Nas Piłka wybrać zakładkę „Historia 

potwierdzeń w Szkółce Piłkarskiej” i w pozycji gdzie znajduje się informacja o przynależności 

Zawodnika do Szkółki Piłkarskiej wybrać akcję „Rezygnuj”. 

14. Rezygnacja Zawodnika z przynależności do Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej 

wywołuje natychmiastowy skutek w ramach Programu Certyfikacji i w Systemie Zarządzania 

Szkółką Piłkarską.  

15. Brak akceptacji Zawodnika oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych na zmiany w 

Regulaminie albo cofnięcie oświadczenia o akceptacji obowiązującego Regulaminu jest 

równoznaczne z rezygnacji z udziału w Programie Certyfikacji i wywołuje skutki identyczne jak 

rezygnacja Zawodnika z przynależności do Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej. 

16. Administrator Szkółki Piłkarskiej może w każdej chwili zrezygnować z przynależności 

Zawodnika do Szkółki Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji. 

W tym celu należy na w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarska wybrać akcję „Rezygnuj” przy 

danych Zawodnika. 

17. Oświadczenie o rezygnacji z przynależności Zawodnika do Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej złożone przez Administratora Szkółki Piłkarskiej wywołuje natychmiastowy skutek 

w ramach Programu Certyfikacji i w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. 



18. Oświadczenie o rezygnacji złożone przez Zawodnika lub Administratora Szkółki Piłkarskiej z 

przynależności Zawodnika do Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej w ramach 

Programu Certyfikacji nie wywołuje skutków prawnych w ramach stosunków prawnych 

pomiędzy Szkółką Piłkarską i Zawodnikiem reprezentowanym przez rodziców lub opiekunów 

prawnych, bądź bezpośrednio z rodzicami lub opiekunami prawnymi Zawodnika. W 

szczególności nie oznacza wypowiedzenia umowy zawartej pomiędzy Zawodnikiem a Szkółką 

Piłkarską oraz zwolnienia Zawodnika i reprezentujących go rodziców lub opiekunów prawnych 

ze zobowiązań wobec Szkółki Piłkarskiej lub zobowiązań Szkółki Piłkarskiej wobec Zawodnika. 

19. Rezygnacja Zawodnika z przynależności do Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej albo 

rezygnacji Administratora Szkółki Piłkarskiej z przynależności Zawodnika do Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej, może spowodować naruszenie warunków walidacji 

Kryteriów Programu Certyfikacji dotyczących wymaganej przez Regulamin liczby Zawodników 

w Drużynie. 

20. W przypadku opisanym w ust. 19 powyżej (brak walidacji liczby Zawodników w Drużynie) i 

braku działania Administratora Szkółki Piłkarskiej polegającego na zapewnieniu minimalnej 

liczby Zawodników w Drużynie, w okresie powyżej 7 dni od dnia rezygnacji Zawodnika 

powoduje automatyczne rozwiązanie Drużyny, w której występuje opisana sytuacja. 

21.  Rozwiązanie Drużyny z powodu opisanego w ust. 19 i 20 powyżej może spowodować spadek 

liczby Drużyn poniżej minimalnych wymagań opisanych w Kryteriach Programu Certyfikacji i 

doprowadzić do wszczęcia postępowania w przedmiocie odebrania Certyfikatu PZPN Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej. 

 

§10 

[Rejestracja Trenerów w Systemie Ekstranet oraz potwierdzanie Trenerów w Szkółce Piłkarskiej/ 

Oddziale Szkółki Piłkarskiej] 

1. Każdy Trener wykonujący zawód w piłce nożnej musi posiadać konto Użytkownika i profil 

Trenera w Systemie Extranet. 

2. Systemem obsługującym bazę danych Trenerów jest System Extranet (PZPN 24). 

3. Zasady przyznawania licencji trenerskich określa PZPN. 

4. W celu otrzymania oraz utrzymania Certyfikatu PZPN, każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki 

Piłkarskiej musi potwierdzić współpracę z taką liczbą Trenerów, która wynika z warunków 

walidacji określonych w Kryteriach Programu Certyfikacji wskazanych w Regulaminie. 

5. Potwierdzenie pracy Trenera w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej wymaga od 

Administratora Szkółki Piłkarskiej podania w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarska numeru 

PESEL lub numeru licencji Trenera. Jeżeli Trener posiada ważna licencję trenerską, numer 

PESEL albo numer licencji trenerskiej są poprawnie podane, System Zarządzania Szkółką 

Piłkarską wyświetli Administratorowi Szkółki Piłkarskiej informacje na temat Trenera. 

Administrator Szkółki Piłkarskiej klikając „Zaproś trenera” wysyła do Trenera zaproszenie do 

potwierdzenia współpracy. 

6. Trener otrzyma e-mail z informacją o zaproszeniu go przez Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki 

Piłkarskiej do potwierdzenia współpracy.  

7. Trener klikając w unikalny link podany w mailu lub logując się na swój profil Trenera w Systemie 

Extranet (PZPN24) trafia na stronę profilową. W zakładce „Szkółka / Lista Zaproszeń do szkółek 

/lista oczekujących zaproszeń”, Trener odnajdzie listę zaproszeń oczekujących na jego 

potwierdzenie lub odrzucenie. 



8. Wybierając akcję „odrzuć”, Trener w ramach Programu Certyfikacji nie potwierdził współpracy 

ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej. 

9. W celu potwierdzenia współpracy Trenera ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej, 

Trener musi zaakceptować Regulamin oraz kliknąć przycisk „Potwierdź”. 

10. Z chwilą potwierdzenia przez Trenera współpracy ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki 

Piłkarskiej, System Zarządzania Szkółką Piłkarską umieszcza Trenera w Sztabie Szkoleniowym 

Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej. 

11. Administrator Szkółki Piłkarskiej z listy Trenerów w Sztabie Szkoleniowym Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej może: 

a. przypisywać Trenerów do Drużyn; 

b. nadawać Trenerom odpowiednie funkcje w Drużynie; 

c. tworzyć harmonogramy treningów dla Drużyn, do których przypisany jest Trener oraz 

wskazywać ich lokalizacje; 

d. dodawać konspekty treningowe do jednostek treningowych Trenera; 

e. przydzielać zastępstwa na jednostkach treningowych za innych Trenerów; 

f. oraz inne funkcje wynikające z funkcjonalności Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

12. Trener może być potwierdzony jednocześnie w więcej niż jednej Szkółce Piłkarskiej lub 

Oddziale Szkółki Piłkarskiej. 

13. System Zarządzania Szkółką Piłkarską tworzy kalendarz zajęć Trenera we wszystkich Szkółkach 

Piłkarskich oraz Oddziałach Szkółek Piłkarskich, w których potwierdził on współpracę, w ten 

sposób gwarantując, iż żaden Administratorów Szkółek Piłkarskich tworząc harmonogramy 

treningów dla Drużyn, do których przypisany jest Trener, nie zaplanuje dwóch treningów w 

kolidujących ze sobą terminach. 

14. PZPN uznając bezpieczeństwo Zawodników jako nadrzędną wartość Programu Certyfikacji 

uprawniony jest do żądania od Administratora Szkółki Piłkarskiej, przedstawienia aktualnego 

zaświadczenia o niekaralności Trenera oraz aktualnego oświadczenia Trenera, iż Trener nie 

figuruje w rejestrze z dostępem ograniczonym (załącznik numer 8 do Regulaminu). Brak 

jednego z tych dokumentów w czasie Wizyty Kontrolnej stanowi podstawę wszczęcia procesu 

odebrania Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej Certyfikatu PZPN. W przypadku, 

gdy z dokumentów wynika, iż Trener współpracujący ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki 

Piłkarskiej był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 41 ust. 3 Ustawy o Sporcie, 

Administrator Szkółki Piłkarskiej ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 

5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji na temat karalności, usunąć Trenera z listy Sztabu 

Szkoleniowego w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej. Nie wykonanie tego 

obowiązki stanowi podstawę do wszczęcia procesu odebrania Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi 

Szkółki Piłkarskiej Certyfikatu PZPN. 

15. W przypadku, gdy w trakcie Wizyty Kontrolnej lub analizy zaświadczenia o niekaralności, osoby 

reprezentujące PZPN stwierdzą, iż zachodzi jedna z okoliczności opisanych  

w art. 22 „Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce”, PZPN rozpocznie postępowanie 

prowadzące do pozbawienia Trenera licencji, zgodnie z przewidzianymi przez PZPN 

procedurami obowiązującymi w tym zakresie. 

16. Trener może w każdej chwili zgłosić zakończenie współpracy ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem 

Szkółki Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji. W tym celu należy na Profilu Trenera w 

Systemie Extranet wybrać akcję „Rezygnuj” przy nazwie Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki 

Piłkarskiej znajdującej się na liście potwierdzonych zaproszeń do Szkółek. 



17. Oświadczenie Trenera o rezygnacji ze współpracy ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki 

Piłkarskiej wywołuje natychmiastowy skutek w ramach Programu Certyfikacji i w Systemie 

Zarządzania Szkółką Piłkarską. Trener zostaje odłączony od Sztabu Szkoleniowego Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej, a w kalendarzu Trenera usunięte zostają przyszłe 

jednostki treningowe zaplanowane w Drużynach, z której Trener złożył rezygnację. 

18. Rezygnacja Trenera ze współpracy ze Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej lub 

rezygnacji Administratora Szkółki Piłkarskiej ze współpracy z Trenerem może spowodować 

naruszenie warunków walidacji Kryteriów Programu Certyfikacji dotyczących wymaganej przez 

Regulamin liczby Trenerów z odpowiednimi licencjami Trenerskimi w jednej lub kilku 

Drużynach. 

19. W przypadku opisanym w ust. 18 powyżej (brak walidacji trenerów w Drużynie) i braku 

działania Administratora Szkółki Piłkarskiej polegającego na wyznaczeniu w Drużynie lub 

Drużynach stałego lub tymczasowego Trenera, w miejsce Trenera który złożył rezygnację lub 

został ze Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej usunięty przez Administratora Szkółki 

Piłkarskiej, w okresie od 7 do 21 dni od dnia rezygnacji Trenera powoduje automatyczne 

zawieszenie zaplanowanych treningów Drużyny lub Drużyn, w których występuje opisana 

sytuacja. 

20. Brak działania Administratora Szkółki Piłkarskiej polegającego na wyznaczeniu w Drużynie lub 

Drużynach nowego Trenera, w miejsce w miejsce Trenera który złożył rezygnację lub został ze 

Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej usunięty przez Administratora Szkółki Piłkarskiej, 

przez okres dłuższy niż 21 dni od dnia, w którym Trener przestał pełnić funkcję w Drużynie 

powoduje rozwiązanie Drużyny lub Drużyn, w których występuje opisana sytuacja. 

21. Rozwiązanie Drużyny lub kilku Drużyn z powodu opisanego w ust. 20 powyżej może 

spowodować spadek liczby Drużyn poniżej minimalnych wymagań opisanych w Kryteriach 

Programu Certyfikacji i doprowadzić do wszczęcia postępowania odebrania Certyfikatu PZPN 

Szkółce Piłkarskiej/Oddziałowi Szkółki Piłkarskiej. 

22. Brak akceptacji Trenera zmiany w Regulaminie albo cofnięcie oświadczenia o akceptacji 

obowiązującego Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacji z udziału w Programie Certyfikacji 

i wywołuje skutki identyczne jak rezygnacja Trenera ze współpracy ze Szkółką 

Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej. 

23. Administrator Szkółki Piłkarskiej może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji ze 

współpracy z Trenerem w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej w ramach Programu 

Certyfikacji. W tym celu należy na w systemie Zarządzania Szkółką Piłkarska wybrać akcję 

„Rezygnuj” przy nazwisku Trenera, wcześniej kasując powiązanie Trenera z lub wyznaczenie w 

jego miejsce innego Trenera o tych samych kwalifikacjach w celu zachowania walidacji 

warunków i Kryteriów Programu Certyfikacji. 

24. Oświadczenie Administratora Szkółki Piłkarskiej o rezygnacji ze współpracy z Trenerem w 

Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej wywołuje natychmiastowy skutek w ramach 

Programu Certyfikacji i w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

25. Rezygnacja Trenera lub Administratora Szkółki Piłkarskiej ze współpracy w Szkółce Piłkarskiej/ 

Oddziale Szkółki Piłkarskiej w ramach Programu Certyfikacji nie wywołuje skutków prawnych 

w ramach stosunków prawnych pomiędzy Szkółką Piłkarską i Trenerem. W szczególności nie 

oznacza wypowiedzenia jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy Trenerem a Szkółką Piłkarską 

oraz zwolnienia Szkółki Piłkarskiej ze zobowiązań finansowych wobec Trenera lub zwolnienia 

Trenera z obowiązków wykonywania świadczeń na rzecz Szkółki Piłkarskiej. 

 

 



 

§11 

[Monitoring i Audyt Roczny Szkółek Piłkarskich] 

Część I – Wizyty Monitorujące 

1. Celem Wizyty Monitorującej jest weryfikacja przez PZPN poziomu i jakości szkolenia w 

Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

a. Weryfikacji czy Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej realizuje zadeklarowany i 

zaakceptowany przez PZPN Program Szkolenia (Program Szkolenia AMO albo autorski 

program szkoleniowy); 

b. Weryfikacja czy zajęcia treningowe w Drużynach prowadzą Trenerzy potwierdzeni w 

Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską zgodnie z planem treningowym;  

c. Weryfikacja wykorzystania infrastruktury sportowej oraz sprzętu treningowego w 

czasie jednostek treningowych Drużyn zgodnie z Unifikacją PZPN; 

d. Weryfikacja czy Trener sprawdza listę obecności Zawodników na Treningu Drużyny 

oraz czy wszyscy Zawodnicy uczestniczący w treningu są zarejestrowani; 

e. Inne elementy jakości prowadzenia treningu określone w zakresie kontroli Wizyty 

Monitorującej. 

2. Dokument określający zakres Wizyty Monitorującej stanowi załącznik numer 4 do Regulaminu. 

3. Osoba Monitorująca oraz Trener Monitorujący mogą wykonywać czynności sprawdzające w 

ramach Wizyt Monitorujących tylko i wyłącznie w województwach, w których nie posiadają 

miejsca stałego zamieszkania lub nie mają swojego ośrodka życia. Obszar kontroli każdego 

Trenera Monitorującego oraz Osoby Monitorującej wyznacza PZPN. Nadzór nad pracą 

Trenerów Monitorujących oraz Osób Monitorujących pełni PZPN. 

4. Wizyta Monitorująca w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej ma charakter wizyty 

niezapowiedzianej i jest prowadzona w formie obserwacji jednostek treningowych Drużyn oraz 

wywiadu środowiskowego prowadzonego wśród Trenerów i rodziców lub opiekunów 

prawnych Zawodników. 

5. Obserwacje Trenera Monitorującego mogą być utrwalana za pomocą urządzeń audio i audio 

video dla celów dowodowych. Materiały zarejestrowane w czasie Wizyty monitorującej nie 

będą rozpowszechniane w inny sposób niż przewiduje to Regulamin bez wiedzy i zgody Trenera 

i Administratora Szkółki Piłkarskiej, w której rejestracja treningu została przeprowadzona. 

6. W każdej Szkółce Piłkarskiej/Certyfikowanym Oddziale Szkółki Piłkarskiej przeprowadzone 

zostaną nie mniej niż 2 (dwie) Wizyty Monitorujące w Sezonie.  

7. Trener Monitorujący po odbytej Wizycie Monitorującej sporządza raport z Wizyty 

Monitorującej. Wyniki i wnioski z każdej Wizyty Monitorującej zostaną udostępnione 

Administratorowi Szkółki Piłkarskiej. 

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych przez Osobę Monitorującą Wizyt Monitorujących, 

Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej otrzyma oceny neutralną i negatywną albo 

pozytywną i negatywną, konieczne będzie zorganizowanie dodatkowej Wizyty Monitorującej 

przeprowadzanej przez Trenera Monitorującego. W przypadku nie uzyskania przez 

kontrolowaną Szkółkę Piłkarską/Oddział Szkółki Piłkarskiej w ramach dodatkowej Wizyty 

Monitorującej oceny pozytywnej, rozpoczęta zostanie procedura odebrania Certyfikatu PZPN. 

 

 

 



Część II – Audyt Roczny 

9. Celem kontroli w ramach Audytu Rocznego jest wydanie oceny funkcjonowania Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej w przekroju całego Sezonu. 

10. Dokument określający zakres kontroli w ramach Audytu Rocznego stanowi załącznik numer 5 

do Regulaminu. 

11. Jeżeli Administrator Szkółki Piłkarskiej złoży wniosek o podniesienie poziomu Certyfikatu PZPN, 

Regionalny Specjalista ds. Rozwoju Piłki Amatorskiej w ramach Audytu Rocznego przeprowadzi 

dodatkowe czynności związane z weryfikacją czy Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej 

spełnia wymagania i Kryteria Programu Certyfikacji. 

12. Audyt Roczny w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej ma charakter wizyty 

zapowiedzianej i jest prowadzany w formie kontroli wszystkich dokumentów formalnych oraz 

weryfikacji stanu faktycznego w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej zgodnie z 

zakresem i wytycznymi o których mowa w ust. 10 powyżej oraz załączniku numer 5 do 

Regulaminu. 

13. W ramach Audytu rocznego weryfikowane są również wszystkie raporty sporządzone z Wizyt 

Kontrolnych i Wizyt Monitorujących, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania się Szkółki 

Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej do wytycznych i uwag wskazanych w dotychczasowych 

raportach. 

14. Audyt Roczny przeprowadzany jest w każdej Certyfikowanej Szkółce Piłkarskiej/Oddziale 

Szkółki Piłkarskiej raz do roku, w okresie od 01 marca do 30 czerwca, przy czym do dnia 30 

czerwca wszystkie czynności sprawdzające w Szkółce Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej 

muszą zostać zakończone wydaniem dokumentu zawierającego wyniki Audytu Rocznego. 

15. Regionalny Specjalista ds. Rozwoju Piłki Amatorskiej sporządza raport z kontroli w Szkółce 

Piłkarskiej/Oddziale Szkółki Piłkarskiej przeprowadzony w ramach Audytu Rocznego. Na jego 

podstawie PZPN wydaje decyzję o wyniku kontroli, która może być: 

a. Pozytywna – Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej spełnia wszystkie 

wymagania oraz Kryteria Programu Certyfikacji i w przeciągu Sezonu obowiązywania 

Certyfikatu PZPN wypełniał obowiązki i kryteria Programu Certyfikacji co zostało 

stwierdzone Wizytami Kontrolnymi oraz Wizytami Monitorującymi. Pozytywna ocena 

oznacza: 

 aprobatę PZPN na kontynuowanie obowiązującego Certyfikatu PZPN na drugi 

Sezon, albo 

 aprobatę PZPN na podniesienie poziomu Certyfikatu PZPN i przyznanie 

nowego Certyfikatu na kolejne dwa Sezony, albo 

 aprobatę na prolongatę Certyfikatu PZPN na tym samym poziomie na kolejne 

dwa Sezony. 

b. Negatywna – Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, nie spełnia przynajmniej 

jednego z wymagań lub Kryteriów Programu Certyfikacji lub w przeciągu Sezonu 

obowiązywania Certyfikatu PZPN nie wypełniał obowiązków i kryteriów Programu 

Certyfikacji co zostało stwierdzone dwiema negatywnymi ocenami z Wizyt 

Zwyczajnych lub dwiema negatywnymi ocenami z Wizyt Monitorujących. Negatywna 

ocena Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej skutkuje wszczęciem procedury 

odebrania Certyfikatu PZPN. 

 

 

 



 

§12 

[Nagrody i bonusy] 

1. PZPN ma prawo do ustanowienia w każdej chwili nagród dla Użytkowników uczestniczących w 

Programie Certyfikacji. 

2. Podstawa przyznawania nagród, ich wartość, sposób ubiegania się o przyznanie nagrody 

określi suplement do Regulaminu, który może zostać ogłoszony przez PZPN za pośrednictwem 

Portalu Łączy Nas Piłka oraz za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany przez 

Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika. 

 

§13 

[Wykorzystanie Certyfikatu w komunikacji i promocji działalności Szkółki Piłkarskiej] 

1. Zasady wykorzystywania przez Szkółki Piłkarskie oraz Oddziały Szkółek Piłkarskich w 

komunikacji, marketingu i działaniach promocyjnych: 

a. praw PZPN do znaków towarowych, logotypów oraz nazw w ramach przyznanego 

Certyfikatu w komunikacji i promocji działalności Szkółki Piłkarskiej lub Oddziału 

Szkółki Piłkarskiej; 

b. Certyfikatu PZPN; 

c. Portalu Łączy Nas Piłka; 

d. Innych praw, Materiałów i dokumentów, których właścicielem jest PZPN, 

określa oddzielny dokument stanowiący załącznik numer 6 do Regulaminu – „Polityka 

komunikacji w Programie Certyfikacji PZPN”. 

2. Zasady wykorzystywania znaków towarowych oraz logotypów PZPN w ramach Programu 

Certyfikacji PZPN stanowi załącznik numer 7 do Regulaminu – Brandbook Programu Certyfikacji 

PZPN dla Szkółek Piłkarskich. 

3. Każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, któremu Certyfikat PZPN wygasł zgodnie z 

treścią § 7 ust. 45 Regulaminu, zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania 

wykorzystywania praw nadawanych przez PZPN w związku z Programem Certyfikacji PZPN, w 

szczególności zobowiązany jest do usunięcia Materiałów (w szczególności informacyjnych, 

promocyjnych i marketingowych) zawierających znaki towarowe oraz logotypy PZPN związane 

z Programem Certyfikacji PZPN. 

4. Każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej, któremu PZPN odebrał Certyfikat PZPN 

zgodnie z treścią § 7 ust. 37 Regulaminu, zobowiązany jest w terminie 14 dni od wydania 

ostatecznej decyzji o odebraniu Certyfikatu PZPN, do zaprzestania wykorzystywania praw 

nadawanych przez PZPN w związku z Programem Certyfikacji PZPN, w szczególności 

zobowiązany jest do usunięcia Materiałów (w szczególności informacyjnych, promocyjnych i 

marketingowych) zawierających znaki towarowe oraz logotypy PZPN związane z Programem 

Certyfikacji PZPN. 

§14 

[Odpowiedzialność PZPN] 

1. PZPN nie ponosi odpowiedzialności za: 



a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarską, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; 

b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Łączy Nas Piłka; 

c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub 

postanowieniami Regulaminu działań Użytkownika; 

d) zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Zawodnikiem, bądź 

rodzicami lub opiekunami prawnymi Zawodnika a Szkółką Piłkarską powstałe w 

związku ze szkoleniem Zawodnika; 

e) zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Szkółką Piłkarską oraz 

właścicielem, zarządcą lub administratorem obiektów sportowych, wskazanych przez 

Administratora Szkółki Piłkarskiej jako obiekt piłkarski Szkółki Piłkarskiej/Oddziału 

Szkółki Piłkarskiej; 

f) zobowiązania prawne w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Szkółką Piłkarską oraz 

Trenerem; 

g) zobowiązania wynikające z umów franczyzowych pomiędzy Szkółkami Piłkarskimi w 

zakresie tworzenia Oddziałów Franczyzowych w Systemie Zarządzania Szkółką 

Piłkarską. 

2. PZPN nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Łączy Nas Piłka 

oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w sposób sprzeczny z postanowieniami 

Regulaminu lub przepisami prawa. 

 

§15 

[Obowiązki użytkowników Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską] 

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami 

Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, w tym zasadami współżycia społecznego w 

Internecie, a w szczególności do: 

a. niezamieszczania w Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemie Zarządzania Szkółką 

Piłkarską: treści popierających wszelkiego rodzaju dyskryminację rasową, etniczną, ze 

względu na płeć, wyznanie itp.; treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy; treści 

powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami; treści 

propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków 

odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu; a także treści 

zawierających linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje 

lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe; treści 

pornograficznych; 

b. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej w oparciu  

o funkcjonalności Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską; 

c. nie rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej w oparciu  

o funkcjonalności Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską; 

d. niepodejmowania działań, które nawet pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania 

w struktury Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, do 

których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działań destabilizujących 

funkcjonowanie Łączy Nas Piłka oraz Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, bez 

względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań; 



e. nie naruszania praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, praw własności 

intelektualnej ani dóbr (w szczególności dóbr osobistych) osób trzecich i w tym celu 

zobowiązany jest w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu; 

f. ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za zamieszczane przez siebie w Portalu Łączy 

Nas Piłka lub w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, Materiały/treści, w 

szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie jakichkolwiek praw lub 

dóbr (w szczególności dóbr osobistych) osób trzecich oraz szkody z tego tytułu; 

g. niedostarczania przez Użytkownika do Portalu Łączy Nas Piłka lub do Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarską jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 

 

§16 

[Ochrona danych osobowych] 

1. Podczas korzystania z Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w komputerze Użytkownika mogą 

być zapisywane pliki „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego 

świadczenia Usług w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską i do prawidłowego świadczenia Usług 

Systemowych w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską. W plikach „cookies” znajdują się 

informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu Łączy Nas Piłka, Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarską, Systemu Extranet oraz pozostałych, Serwisów i Systemów PZPN, w 

szczególności tych wymagających autoryzacji. 

2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w tym używania plików „cookies” znajdują 

się w regulaminach poszczególnych Systemów lub Usług, a także w regulaminach dotyczących 

poszczególnych Systemów i ich Usług Systemowych oraz w dokumencie Polityka Prywatności. 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. 

Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa.  

4. PZPN wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może się kontaktować się w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail daneosobowe@pzpn.pl, 

numerem telefonu +48 (22) 55 12 300 oraz korespondencyjnie: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 

02-366 Warszawa.  

5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu: 

a. uczestnictwa w Programie Certyfikacji PZPN organizowanego przez administratora - 

podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (zwanego dalej RODO), rozumianą jako 

realizacja umowy zawartej w skutek akceptacji Regulaminu Programu Certyfikacji 

Szkółek Piłkarskich; 

b. wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w tym związanych z 

umowami zawieranymi pomiędzy PZPN a organami administracji publicznej, 

dotyczącymi dofinansowania zadań ze środków publicznych (podstawą prawną 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W tym zakresie dane osobowe mogą 

zostać przekazane do organów administracji publicznej; 

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawa prawna 

przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO) rozumianych jako: 

 realizacji ustanowionych przez PZPN we współzawodnictwie reguł 

organizacyjnych, sportowych i dyscyplinarnych; 

 prowadzenie działań statystycznych, ewidencyjnych oraz zasobów 

archiwalnych dotyczących historii piłki nożnej;  

 ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z ww. umową; 

mailto:daneosobowe@pzpn.pl


 marketingu produktów i usług PZPN. Podejmując czynności marketingowe z 

wykorzystaniem podanego maila lub numeru telefonu, zgodnie z art. 172 

prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, opieramy je na pozyskanej od Państwa zgodzie; 

 marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z PZPN (zwanych 

dalej Partnerami PZPN); aktualna lista Partnerów PZPN jest dostępna w 

zakładce ustawienia Profilu Kibica na Portalu Łączy Nas Piłka. Podejmując 

czynności marketingowe z wykorzystaniem podanego maila lub numeru 

telefonu, zgodnie z art. 172 prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, opieramy je na pozyskanej od Państwa 

zgodzie. 

 

Ponadto dane osobowe Zawodnika (jego imię, nazwisko, wizerunek) mogą być 

przetwarzane w postaci ich publikacji na Portalu Łączy Nas Piłka - podstawą prawną 

przetwarzania jest zgoda Zawodnika lub jego prawnego opiekuna (art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO). 

6. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być: 

a) uprawnione organy państwa, 

b) dostawcy usług IT,  

c) firmy konsultingowe lub audytowe,  

d) agencje marketingowe, 

e) Szkółki Piłkarskie, 

f) organy administracji publicznej. 

7. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich. W przypadku zamiaru 

przekazania podanych przez Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, PZPN może je przekazać, zapewniając odpowiedni stopień ich ochrony lub 

odpowiednie zabezpieczenia. W takiej sytuacji PZPN umożliwia uzyskanie kopii danych 

przekazywanych do Państw trzecich. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu: 

a. posiadania przez Użytkownika konta na Portalu Łączy Nas Piłka, a po jego usunięciu do 

momentu przedawnienia roszczeń z tytułu korzystania z Portalu Łączy Nas Piłka; 

b. wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z obowiązujących 

przepisów prawa oraz umów zawartych z organami administracji publicznej na 

realizację zadań publicznych; 

c. wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO oraz uznania przez 

administratora, że sprzeciw ten jest zasadny (dotyczy sytuacji gdy podstawę 

przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora); 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli stanowi ona podstawę takiego 

przetwarzania. 

Ponadto działania marketingowe przy wykorzystaniu adresu mailowego lub numeru 

telefonu prowadzone będą do momentu cofnięcia zgody na wykorzystanie stosownego 

kanału komunikacji we wskazanym celu. 

9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. Dodatkowo Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 



10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

11. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie 

Certyfikacji PZPN. W zakresie przetwarzania danych poprzez publikację na portalu Łączy Nas Piłka, 

zgoda ma charakter dobrowolny. 

12. PZPN nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani ich profilowania, które 

to działania mogą wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać 

na Państwa sytuację. 

 

§17 

[Postępowanie reklamacyjne i korespondencja] 

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Łączy Nas Piłka przysługuje prawo do złożenia reklamacji w 

sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Łączy Nas Piłka zgodnie z regulaminem 

świadczenia usług na Portalu Łączy Nas Piłka. 

2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z 

funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz świadczeniem usług przez PZPN 

w ramach Programu Certyfikacji. Poza sytuacjami szczególnymi opisanymi w Regulaminie, 

reklamacje dotyczące Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz świadczenia usług przez 

PZPN w ramach Programu Certyfikacji należy składać drogą elektroniczną na adres: 

wsparcie@laczynaspilka.pl z dopiskiem „REKLAMACJA” w tytule maila, lub listownie na adres: 

Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 

z dopiskiem „Program Certyfikacji Grassroots” na kopercie. 

3. PZPN rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania i powiadomi o 

tym Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. 

4. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Użytkownika dodatkowych 

wyjaśnień lub uzupełnienia danych czy informacji podanych w reklamacji, czas rozpatrzenia 

reklamacji przedłuża się o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika. 

5. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do składania i rozpatrywania reklamacji 

dotyczących Portalu Łączy Nas Piłka lub Systemu Extranet znajdują się w odrębnych 

regulaminach dedykowanych dla tych Usług Systemowych.  

6. Wszelkie uwagi i pytania związane z działalnością Certyfikowanych Szkółek 

Piłkarskich/Oddziałów Szkółki Piłkarskiej, w szczególności zaobserwowane i udokumentowane 

działania lub sytuacje świadczące o naruszeniu Regulaminu, Użytkownik może kierować na 

adres: wsparcie@laczynaspilka.pl z dopiskiem „UWAGI do Programu Certyfikacji” w tytule 

maila, a także na infolinię PZPN (tel. 22 55 12 300). 

7. Wszelkie uwagi i pytania związane z Programem Certyfikacji, inne niż reklamacje, Użytkownik 

może kierować na adres: wsparcie@laczynaspilka.pl, a także na infolinię PZPN (tel. 22 55 12 

300). 

 

§18 

[Ochrona praw autorskich i własności intelektualnych] 

1. System Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki 

towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Łączy Nas Piłka lub w ramach 

Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących 

przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

mailto:wsparcie@laczynaspilka.pl
mailto:wsparcie@laczynaspilka.pl
mailto:wsparcie@laczynaspilka.pl


prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.), ustawie z dnia 30 

czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 776, z późn. 

zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 419, z późn. zm.). 

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Łączy Nas 

Piłka lub w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską przysługują PZPN lub osobom 

trzecim, jeśli na podstawie stosownych umów lub przepisów prawa PZPN jest uprawniony do 

ich prezentowania. 

3. Korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Łączy Nas Piłka lub w ramach 

Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek 

praw czy licencji do tych utworów lub baz danych, a korzystanie z Portalu Łączy Nas Piłka lub z 

Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarska, utworów lub baz danych dostępnych na z Portalu Łączy 

Nas Piłka lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarska może następować tylko w ramach 

dozwolonego użytku, chyba że Użytkownik uzyska pisemną zgodę PZPN. W szczególności 

niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie 

i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Łączy Nas Piłka lub jego części, bądź 

Systemów lub ich części, lub utworów zamieszczonych w Portalu Łączy Nas Piłka lub ich części, 

bądź w ramach Systemów lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w 

obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i 

wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części. 

4. Korzystając z uprawnienia do zamieszczania Materiałów na Portalu Łączy Nas Piłka, w 

Serwisach lub w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską, Użytkownik wyraża zgodę na 

nieodpłatną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację tych Materiałów na Portalu 

Łączy Nas Piłka, w Serwisach i w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarska oraz na 

korzystanie przez Usługodawcę z Materiałów na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, 

cyfrowo; 

b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką; 

c. wprowadzanie do obrotu; 

d. wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz 

danych; 

e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i 

przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 

udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz 

jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on 

demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, ADSL, 

DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych 

z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych 

i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów 

z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą 

telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych); 

f. publiczne wykonanie; 

g. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub 

cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania 

plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, 

projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, 

iPhone itp.); 



h. wystawianie; 

i. wyświetlanie; 

j. użyczanie lub najem; 

k. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) 

przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem 

platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji 

mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; 

l. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za 

pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, 

połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci 

komputerowych (w tym Internetu) itp.; 

m. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za 

pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, 

telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) 

itp.; 

n. obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału 

do wymogów Portalu Łączy Nas Piłka lub Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską; 

o. nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych 

w Materiałach nadesłanych przez Użytkownika; 

p. obróbki cyfrowej w celu dostosowania Materiałów do wymogów Portalu Łączy Nas 

Piłka lub Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską; 

q. wykorzystania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu Łączy Nas 

Piłka lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską w różnych formatach, w tym w 

postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub 

ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

r. umieszczania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu Łączy Nas 

Piłka lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską w bazach danych; 

s. wykorzystania Materiałów zamieszczonych w Portalu, Serwisach lub w ramach 

Systemów przez Użytkownika, w celu promocji Portalu Łączy Nas Piłka lub Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

5. Materiały na Portalu Łączy Nas Piłka lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską może 

publikować wyłącznie Użytkownik zarejestrowany. Każdy opublikowany Materiał po jego 

opublikowaniu zostanie automatycznie podpisany imieniem i nazwiskiem Użytkownika. 

Użytkownik może modyfikować opublikowane Materiały, za wyjątkiem oznaczenia ich 

autorstwa. 

6. Wszelkie opublikowane Materiały mogą podlegać moderacji przez Usługodawcę pod kątem 

ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. 

Materiały, których publikacja narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje lub zasady współżycia 

społecznego, będą usuwane z Portalu Łączy Nas Piłka lub Systemu Zarządzania Szkółką 

Piłkarską albo, jeżeli pozwala na to charakter danego Materiału, odpowiednio modyfikowane. 

7. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych 

przez Użytkownika Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na Portalu Łączy Nas Piłka 

lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

8. Zamieszczając Materiały na Portalu Łączy Nas Piłka lub w ramach Systemu Zarządzania Szkółką 

Piłkarską Użytkownik oświadcza, że: 



a. ma pełne prawo do dysponowania Materiałami oraz że przysługują mu autorskie prawa 

majątkowe do Materiałów, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że 

przysługują mu prawa do korzystania z Materiałów (licencja) obejmujące w szczególności 

prawo do prezentowania Materiałów w Internecie i do korzystania z Materiałów na polach 

eksploatacji określonych w ust. 4 powyżej oraz prawo do udzielania dalszych sublicencji; 

b. informacja zawarta w Materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w 

błąd. 

9. Użytkownik oświadcza, że osoby utrwalone na Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika 

na Portalu Łączy Nas Piłka lub w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską, których zgoda jest 

konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet i 

na żądanie Usługodawcy przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające ten stan 

prawny. 

10. Zamieszczając Materiały w Portalu Łączy Nas Piłka lub w Systemie Zarządzania Szkółką 

Piłkarską Użytkownik oświadcza, że Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych 

oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub licencje z 

prawem do udzielania dalszych sublicencji oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, 

aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu Łączy Nas Piłka i nie spowoduje to 

naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma 

Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. 

 

§19 

[Postanowienia końcowe] 

1. Regulamin może być zmieniany decyzją Zarządu PZPN. 

2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco, poprzez publikację aktualnego tekstu 

Regulaminu na Portalu Łączy Nas Piłka wraz z informacją o dokonaniu zmiany, a w przypadku 

Użytkowników zarejestrowanych - także poprzez przesłanie na ich adres e-mail wskazany przez 

Użytkownika przy rejestracji konta na Portalu Łączy Nas Piłka – o planowanych zmianach, z co 

najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian, 

Użytkownik powinien usunąć swój Profil i powstrzymać się od dalszego korzystania z Usług 

Systemowych oferowanych przez PZPN w ramach Programu Certyfikacji. 

3. Korzystanie przez Użytkownika zarejestrowanego z Portalu Łączy Nas Piłka oraz Systemu 

Zarządzania Szkółką Piłkarską po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. 

4. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach 

internetowych Portalu Łączy Nas Piłka. 

5. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, PZPN ma prawo zaprzestania świadczenia lub 

modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu, a także Systemów i ich Usług 

Systemowych oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu, a także nowych 

Systemów i ich Usług Systemowych. PZPN informuje Użytkowników o powyższych zmianach, 

w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu Łączy Nas Piłka lub 

w ramach Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską. 

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące w tym 

zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory, poprzedzone postępowaniem 

mediacyjnym, rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie. 

7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.laczynaspilka.pl (na Portalu Łączy Nas 

Piłka). 

http://www.laczynaspilka.pl/


 

 

20 
Uchwała nr I/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej         

w sprawie ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu PZPN 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 roku. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/21 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanego zespołu składników 

niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do 
uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej przez Stowarzyszenie OKS Odra Opole na rzecz 

OKS Odra Opole SA 
 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 24) Statutu PZPN w zw. z par. 18 ust.5 i par. 19 ust. 1 Uchwały nr 
XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie, postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd PZPN niniejszym wyraża zgodę na zbycie zorganizowanego zespołu składników 
niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa 
w rozgrywkach piłki nożnej przez Stowarzyszenie OKS Odra Opole na rzecz OKS Odra Opole SA.  
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

           Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr I/22 z dnia 22 stycznia 2020 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania aneksu do umowy najmu ze spółką    
CA Immo Bitwy Warszawskiej Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) w zw. z art. 77 § 1 Statutu PZPN, postanawia się, co następuje:  
 
I.Wyraża się zgodę na dokonanie przez Polski Związek Piłki Nożnej zawarcia aneksu do umowy 
najmu ze spółką z CA Immo Bitwy Warszawskiej Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, którego 
przedmiot stanowi: 
 
-  wynajem 386,16m2 dodatkowej powierzchni biurowej zwiększającej całkowitą wynajmowaną 
powierzchnię biurową do 3721,35 m2, (aktualnie wynajmowana powierzchnia biurowa: 
3335,19m2); 
 
- przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu do 31 maja 2024 roku (aktualny termin 
zakończenia obowiązywania umowy najmu to 31 maja 2022 roku). 
 



II. Upoważnia się: Prezesa PZPN – Pana Zbigniewa Bońka oraz Sekretarza Generalnego PZPN – 
Pana Macieja Sawickiego do podpisania w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej aneksu do 
umowy najmu ze spółką CA Immo Bitwy Warszawskiej Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie 
zmieniającego warunki jej obowiązywania, zgodnie z treścią wskazaną w pkt I.  
 

 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

              Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr I/23 z dnia 22 stycznia 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie lokalizacji meczów Reprezentacji Narodowej A oraz Finału Pucharu Polski  

 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się, iż na Stadionie Narodowym w Warszawie będą rozgrywane wszystkie mecze 
eliminacyjne oraz, w razie potrzeby, mecze barażowe Reprezentacji Narodowej A, jak również 
mecz finałowy Pucharu Polski.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą na lata 2020-2024. 
 
 
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


