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Uchwała  nr  X/249  z dnia 4 października 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 4.10.2013 roku 

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 4.10.2013 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 X/250  z dnia 4 października 2013  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie uzupełnienia składu  Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej do składu Komisji ds. Futsalu 
i Piłki Plażowej PZPN (Grupa  ds. Futsalu) powołuje się Pana Zdzisława Wolnego. 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr X/251  z dnia 4 października 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.  Na wniosek Przewodniczącego PSP PZPN do składu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN 
powołuje się Pana   Tomasza Bocheńskiego.                           
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr X/252  z dnia  4 października 2013  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. Ustalania Ekwiwalentu działającego w 

ramach  Komisji  ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego  PZPN  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego ze składu 
Zespołu ds. Ustalania Ekwiwalentu działającego w ramach ww. Komisji  odwołuje się Pana 
Wojciecha Bochnaka. 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr X/253  z dnia  4 października 2013  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie uzupełnienia składu Zespołu ds. Ustalania Ekwiwalentu działającego w 

ramach  Komisji  ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego  PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego do składu 
Zespołu ds. Ustalania Ekwiwalentu działającego w ramach ww. Komisji powołuje  się Pana  
Dariusza Witkowskiego. 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        
                       Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr X/254  z dnia  4 października  2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie zmian w składzie  Komisji Technicznej PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W związku ze złożoną rezygnacją Zarząd PZPN przychyla się do prośby  Pana Dariusza 
Śledziewskiego i odwołuje go z funkcji  Przewodniczącego Komisji Technicznej PZPN.   
   
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr X/255   z dnia  4 października  2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie powołania Pana Stefana Majewskiego na Przewodniczącego  

  Komisji Technicznej PZPN  
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na funkcję Przewodniczącego Komisji Technicznej PZPN powołuje się Pana Stefana 
Majewskiego. 

 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr X/256   z dnia  4 października  2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie uzupełnienia składu   Komisji Technicznej PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek  Przewodniczącego Komisji Technicznej PZPN do składu ww. Komisji powołuje się 
Pana Dariusza Pasiekę.  

 
 



II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

257 

Uchwała  nr X/257   z dnia  4 października  2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie zmian w składzie Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

działającego w ramach  Komisji Technicznej PZPN  
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje  się Pana Stefana Majewskiego z funkcji 
Przewodniczącego Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów działającego w ramach  
Komisji Technicznej PZPN.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr X/258   z dnia  4 października  2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie powołania Pana Dariusza Pasieki na funkcję Przewodniczącego Zespołu 

Kształcenia i Licencjonowania Trenerów działającego w ramach  
 Komisji Technicznej PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Technicznej PZPN powołuje się Pana Dariusza Pasiekę 
na funkcję  Przewodniczącego Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów działającego w 
ramach  Komisji Technicznej PZPN.  
  
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr X/259   z dnia  4 października  2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie zmian w składzie Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

działającego w ramach  Komisji Technicznej PZPN  
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje  się Pana Andrzeja Magowskiego z funkcji Członka 
Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów działającego w ramach  Komisji Technicznej 
PZPN.  
  
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr X/260   z dnia  4 października  2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie Szkoły Trenerów PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Niniejszym powołuje się Pana Stefana Majewskiego na funkcję Dyrektora Szkoły Trenerów 
PZPN oraz Pana Dariusza Pasiekę na funkcję Zastępcy Dyrektora Szkoły Trenerów PZPN. 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/261 z dnia  4 października 2013   roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie  trenerów edukatorów  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Powołuje się następujące osoby na funkcję trenerów edukatorów odpowiedzialnych z ramienia 
PZPN za nadzór nad wszelkimi szkoleniami instruktorów i trenerów, zgodnymi z Konwencją 
Trenerską UEFA, prowadzonymi w Polsce pod auspicjami PZPN: 
 

1.Stefan Majewski- Dyrektor Sportowy PZPN, 
2.Piotr Maranda- Sekretarz Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów, 
3.Leszek Cicirko- wykładowca Szkoły Trenerów, pracownik AWF Biała Podlaska, 
4.Dariusz Pasieka – Zastępca Dyrektora Szkoły Trenerów, wykładowca Szkoły 
Trenerów. 
 

II. Tracą moc Uchwały Zarządu PZPN nr: XII/309 z dnia 27 sierpnia 2009 roku i VII/103 z dnia 24 
czerwca 2010 roku w sprawie powołania trenerów edukatorów. 
 
III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr X/262 z dnia 4 października 2013  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przekazania równowartości kwoty 50 000 euro na wsparcie działalności 

programu mentorskiego w Kolegiach Sędziów wojewódzkich ZPN 

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

I.Przekazuje się równowartość kwoty 50 000 euro na wsparcie działalności programu 

mentorskiego w Kolegiach Sędziów wojewódzkich ZPN w ramach środków otrzymanych z UEFA 

tytułem przyjęcia naszej organizacji do Konwencji Sędziowskiej UEFA, wg nw. Podziału: 

KS Dolnośląskiego  równowartość 3 600 euro 

KS Kujawsko-Pomorskiego równowartość 2 600 euro 

KS Lubelskiego  równowartość 2 800 euro 

KS Lubuskiego   równowartość 2 600 euro 



KS Łódzkiego   równowartość 2 700 euro 

KS Małopolskiego  równowartość 4 600 euro 

KS Mazowieckiego  równowartość 3 200 euro 

KS Opolskiego   równowartość 2 800 euro 

KS Podkarpackiego  równowartość 3 800 euro 

KS Podlaskiego  równowartość 2 500 euro 

KS Pomorskiego  równowartość 2 600 euro 

KS Śląskiego   równowartość 5 000 euro 

KS Świętokrzyskiego  równowartość 2 500 euro 

KS Warmińsko-Mazurskiego równowartość 2 500 euro 

KS Wielkopolskiego  równowartość 3 600 euro 

KS Zachodniopomorskiego równowartość 2 600 euro 

II.Realizację niniejszej Uchwały przekazuje się Zarządowi Kolegium Sędziów PZPN. 

III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/263 z  dnia 4 października 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie uzupełnienia listy obserwatorów szczebla centralnego na sezon 2013/14 

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

I.Do listy obserwatorów szczebla centralnego  dodaje się następujące osoby: 

1. Maciej Kosiak – Kujawsko-Pomorski ZPN 

2. Grzegorz Stęchły – Podkarpacki ZPN 

Warunkiem uzyskania uprawnień jest zaliczenie egzaminu teoretycznego. 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/264  z dnia  4 października 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia listy sędzin szczebla centralnego na sezon 2013/2014 

 
Na podstawie art. 36 §1 pkt. 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się następującą listę sędzin szczebla centralnego na sezon 2013/2014: 
Ekstraliga 
1. Ewa AUGUSTYN Pomorski ZPN  AWANS 



2. Diana CZERSKA-KUREK Podlaski ZPN 

3. Michalina DIAKOW Wielkopolski ZPN 

4. Małgorzata DROSIO Lubelski ZPN 

5. Magdalena FIGURA Śląski ZPN 

6. Agnieszka KOSTYRA Kujawsko-Pomorski ZPN AWANS 

7. Aneta KOWALSKA Śląski ZPN 

8. Izabela KOWALSKA-CICHOS Śląski ZPN  (po zaliczeniu egzaminów) 

9. Angelina KURYŁO Małopolski ZPN  AWANS 

10. Marta LAU Mazowiecki ZPN  

11. Katarzyna LISIECKA-SĘK Wielkopolski ZPN 

12. Patrycja MAREK Śląski ZPN   AWANS 

13. Monika MULARCZYK Łódzki ZPN 

14. Justyna NAKLICKA Lubelski ZPN  AWANS 

15. Agnieszka OLESIAK Małopolski ZPN 

16. Monika PLONA-HERBST Podlaski ZPN 

17. Agnieszka PŁASKOCIŃSKA Mazowiecki ZPN 

18. Karolina RADZIK Opolski ZPN (po zaliczeniu egzaminów) 

19. Magdalena SYTA Małopolski ZPN  AWANS 

20. Beata WOSIEWICZ Podkarpacki ZPN 

21. Justyna ZAJĄC Dolnośląski ZPN  

22. Sonia ZAWISZ Śląski ZPN   AWANS 

 

I liga 
1. Anna ADAMSKA Świętokrzyski ZPN 

2. Anna ANTOŃCZYK Lubelski ZPN (po zaliczeniu egz. 

teoretycznego) 

3. Barbara BEDNARCZYK Kujawsko-Pomorski ZPN  

4. Sylwia BIERNAT Małopolski ZPN 

5. Izabela DRÓŻDŻ Łódzki ZPN 

6. Elżbieta FARYNIARZ Dolnośląski ZPN 

7. Katarzyna GRABOWSKA Podkarpacki ZPN 

8. Aleksandra GUZEK Śląski ZPN   

9. Katarzyna JELONEK Śląski ZPN  (po zaliczeniu egzaminów) 

10. Anna KALITA Opolski ZPN 

11. Ewelina KOŁODZIEJCZYK Mazowiecki ZPN  

12. Paulina KOTYL Śląski ZPN 

13. Katarzyna ŁOPUSZYŃSKA Mazowiecki ZPN  

14. Agnieszka NOWAK Dolnośląski ZPN (po zaliczeniu egzaminów) 

15. Karolina PAWLAK Wielkopolski ZPN  



16. Anna PYRTEK Śląski ZPN   

17. Agnieszka RYBARSKA Śląski ZPN  (po zaliczeniu egzaminów) 

18. Urszula STANIK Dolnośląski ZPN 

19. Ewa SZYDŁO Małopolski ZPN 

20. Emilia SZYMULA Mazowiecki ZPN (po zaliczeniu egzaminów) 

21. Agnieszka TYMOSZUK Lubelski ZPN 

 
Sędziny  asystentki 
1. Paulina BARANOWSKA Kujawsko-Pomorski ZPN 

2. Agnieszka BOBOWSKA Śląski ZPN 

3. Sylwia CZARNECKA Śląski ZPN 

4. Anna DĄBROWSKA Mazowiecki ZPN 

5. Sylwia DOBOSZ Podkarpacki ZPN (po zaliczeniu egzaminów) 

6. Roksana DROSZCZAK Dolnośląski ZPN 

7. Dorota DYMEK Opolski ZPN 

8. Agnieszka GŁĄB Śląski ZPN  (po zaliczeniu egzaminów) 

9. Sylwia GRYGIEL Wielkopolski ZPN 

10. Karolina IMIOŁO Małopolski ZPN 

11. Marta KALITA Opolski ZPN 

12. Emilia KARPETA Mazowiecki ZPN 

13. Emilia KRÓLIKOWSKA Warm.-Maz. ZPN  

14. Kinga KWITOWSKA Wielkopolski ZPN 

15. Martyna LIPKA Małopolski ZPN 

16. Daria LISTWAN Małopolski ZPN  

17. Agnieszka ŁAPIŃSKA Podlaski ZPN 

18. Magdalena ŁOTYSZ Podlaski ZPN (po zaliczeniu egzaminów) 

19. Maria ŁUKASIEWICZ Mazowiecki ZPN 

20. Anna MALINOWSKA Lubelski ZPN 

21. Anna MASZTALERZ Pomorski ZPN 

22. Katarzyna MAZANEK Małopolski ZPN 

23. Izabela MNICH Śląski ZPN 

24. Anna MOTYKA Podkarpacki ZPN 

25. Paulina NIKODEM Śląski ZPN 

26. Karolina NIERYCHŁY Śląski ZPN   

27. Anna OLECH-BARTOŃ Lubelski ZPN 

28. Jadwiga PELC Podkarpacki ZPN 

29. Olga PIETRZYKOWSKA Wielkopolski ZPN 

30. Kamilla PŁAZA Śląski ZPN 

31. Aleksandra PRUS Mazowiecki ZPN 



32. Angelika RAKOCZY Podkarpacki ZPN (po zaliczeniu egz. 

teoretycznego) 

33. Paulina RUSZNIAK Lubelski ZPN (po zaliczeniu egz. 

teoretycznego) 

34. Kinga SENIUK-MIKULSKA Lubelski ZPN 

35. Karolina SKALSKA Dolnośląski ZPN 

36. Marianna SKOWROŃSKA Mazowiecki ZPN 

37. Paulina SOCHA Łódzki ZPN 

38. Aleksandra STAROBRAT Mazowiecki ZPN 

39. Anna SYNÓWKA Śląski ZPN   

40. Justyna TWARDOSZ Małopolski ZPN (po zaliczeniu egzaminów) 

41. Katarzyna WASIAK Łódzki ZPN 

42. Edyta WASIEWICZ-KOPA Warm.-Maz. ZPN 

43. Katarzyna WÓJS Podkarpacki ZPN 

44. Anna ZAJĄC Mazowiecki ZPN 

45. Joanna ZALESZCZAK Dolnośląski ZPN 

 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

      Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

265 
 
Uchwała nr X/265 z dnia  4 października 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
dot. zmiany Uchwały nr VI/170 z dnia 5 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Uchwale  nr VI/170 z dnia 5 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1.W art. 3 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
 
5. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I ligi PLF zobowiązane są do dokonania przedpłat na 
pokrycie kosztów delegowania sędziów i obserwatorów w dwóch ratach: 
 • I rata w wysokości  3000- zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej 
sezonu 2013/2014. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 
Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej. 
 • II rata w wysokości  3000- zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej 
sezonu 2013/2014.Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 
Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej. 
W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby zachowania integralności 

rozgrywek, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany 

wysokości kwoty wpłaty na pokrycie kosztów delegowania sędziów i obserwatorów. 

Poniższa tabela szczegółowo precyzuje wysokość przedpłat w w/w sprawie: 



 Ilość drużyn w grupie 

Ilość drużyn 12 11 10 9 8 7 6 

Ilość meczy jako gospodarz 11 10 9 8 7 6 5 

Poniesione koszty przez 
KLUB 

6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 

Poniesione koszty przez 
PZPN 

6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 

 

2. W art. 3 ust. 7 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 
 
7.Kluby uczestniczące w rozgrywkach I ligi PLF 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 2013/2014. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 

Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej. 

 • II rata w wysokości  500 zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej 

sezonu 2013/2014.Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 

Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej.   

 

3.W art. 15 ust. 2 otrzymuje nowe,  następujące brzmienie: 

 

2.Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodników do Departamentu 

Rozrywek Krajowych  PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz 

przez odpowiedni wojewódzki związek piłki nożnej (wzór listy stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały). Letni okres transferowy trwa od zakończenia rozgrywek sezonu 

2012/2013 do godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy jesiennej 

sezonu 2013/14. Zimowe okienko transferowe trwa od dnia ostatniego meczu rundy 

jesiennej do godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy wiosennej 

sezonu 2013/2014.  

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

t.j.U nr VI/170 z 5.06.2013 r. 
zm.U nr IX/234 z 14.08.2013 r.  
zm.U.nr X/265 z 4.10.2013 r. 
 
 

Uchwała nr VI/170 z dnia 5 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) i 12) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu, w następującym 
brzmieniu:    
 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO I POLSKIEJ LIGI FUTSALU NA SEZON 
2013/2014 i następne 

 
 



 
 
Art. 1 
1. W rozgrywkach I ligi Polskiej 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 PLF sezonu poprzedniego.  
2. Do rozgrywek I ligi Polskiej 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 2012/2013 w rozgrywkach I ligi PLF 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 PLF po ich zakończeniu, klub ten zostanie sklasyfikowany w 
rozgrywkach I ligi PLF w sezonie 2012/2013 zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże 
zostanie przesunięty do II ligi PLF. W takiej sytuacji miejsce w I lidze PLF zachowuje zespół, 
który w sezonie 2012/2013 został na najwyżej sklasyfikowanym miejscu spadkowym.  
4. W sytuacji, gdy spośród klubów występujących w sezonie 2012/2013 w rozgrywkach I ligi PLF 
nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w I lidze PLF według procedury 
przewidzianej w podręczniku licencyjnym Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN więcej niż jeden 
klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach I ligi PLF w sezonie 2012/2013 zgodnie z 
liczbą zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do II ligi PLF. W takiej sytuacji miejsce 
w I lidze PLF zachowują zespoły, które w sezonie 2012/2013 zostały sklasyfikowane na 
miejscach spadkowych. 
5. Zasady przyznawania licencji klubowych dla klubów Polskiej Ligi Futsalu reguluje odrębna 
uchwała Zarządu PZPN. 
 
Art. 2  
1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać 
mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w 
zawodach najsilniejszy skład.  
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 Polskiej 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. 
 
Art. 3  
1. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu prowadzi Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN.  
2. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych 
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  
3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I ligi Polskiej 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 PLF powinna być przesyłana za pomocą poczty 
elektronicznej na adres futsal@pzpn.pl 
4. Sędziów do prowadzenia zawodów I ligi Polskiej Ligi Futsalu wyznacza Kolegium Sędziów 
PZPN.  
5. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I ligi PLF zobowiązane są do dokonania przedpłat na 
pokrycie kosztów delegowania sędziów i obserwatorów w dwóch ratach: 
 • I rata w wysokości  3000- zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej 
sezonu 2013/2014. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 
Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej. 
 • II rata w wysokości  3000- zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej 
sezonu 2013/2014.Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 
Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej. 



W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby zachowania integralności 

rozgrywek, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany 

wysokości kwoty wpłaty na pokrycie kosztów delegowania sędziów i obserwatorów.  

Poniższa tabela szczegółowo precyzuje wysokość przedpłat w w/w sprawie: 

 Ilość drużyn w grupie 

Ilość drużyn 12 11 10 9 8 7 6 

Ilość meczy jako gospodarz 11 10 9 8 7 6 5 

Poniesione koszty przez 
KLUB 

6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 

Poniesione koszty przez 
PZPN 

6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 

 
6. Brak terminowego dokonania ww. opłat spowoduje odwoływanie kolejnych zawodów, w 
których dany klub pełni rolę gospodarza i ich weryfikację jako walkower 0:5, zgodnie z 
postanowieniami  Art. 24 ust. 1 pkt s niniejszego regulaminu, do czasu uregulowania przez klub 
przedmiotowej należności. Postanowienia art. 14 ust. 2 niniejszego regulaminu stosuje się 
odpowiednio. 
7. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I ligi PLF 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 2013/2014. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 

Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej. 

 • II rata w wysokości  500 zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej 
sezonu 2013/2014.Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 
Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej.  
 
Art. 4  
1. Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów gry w 
piłkę nożną - futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz 
Komisji d.s. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  

a) przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną - futsal oraz innych regulaminów Polskiego 

Związku Piłki Nożnej,  

b) przestrzegać zasad Fair Play,  

c) wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  

d) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN.  

3. Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane piłkami posiadającymi 
jedno z trzech następujących oznaczeń:  
 

a) oficjalne logo „FIFA APPROVED” (zatwierdzone przez FIFA),  

b) oficjalne logo „FIFA INSPECTED” (sprawdzone przez FIFA),  

c) referencje „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD” (piłka meczowa o standardzie 

międzynarodowym). 

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 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  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 zawodnikiem 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.  

d) 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. 6  
1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu otrzyma 
napomnienie (żółtą kartkę),zostanie automatycznie  ukarany:  

a) przy trzecim napomnieniu karą pieniężną w wysokości 100 zł.  

b) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.  

c) przy szóstym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł.  

d) przy siódmym napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu. 

e) przy dziewiątym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł.  

f) przy dziesiątym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. 

g) przy każdym kolejnym napomnieniu – 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. Napomnienia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo I ligi PLF oraz innych 
rozgrywek prowadzonych przez Komisję d.s.Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
5. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach o 
mistrzostwo I ligi PLF lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego w 
innej klasie rozgrywkowej i koniecznością odbycia kary wynikającej z ilości napomnień (żółtych 
kartek) udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik 
zobowiązany jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi PLF bez względu na fakt 
występowania uprzednio w innym klubie I ligi PLF lub innej klasie rozgrywkowej. 
 
Art. 7 
Rozgrywki I ligi Polskiej Ligi Futsalu prowadzone są w dwóch grupach:  
Grupa północna – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Warmińsko-mazurski, Podlaski, 
Mazowiecki, Kujawsko-pomorski, Wielkopolski, Lubuski. 
Grupa południowa – kluby z ZPN: Dolnośląski, Łódzki, Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski, 
Małopolski, Śląski, Opolski. 
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  
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: 
3. 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.  

4. 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 Komisję d.s.Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN.  

Art. 10  
Drużyny, które zajmą miejsce 1 w swojej grupie w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi 
Futsalu w sezonie 2013/2014 rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w Ekstraklasie 
Polskiej Ligi Futsalu.  
 
Art. 11  
Zespoły, który w rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu zajmą miejsca 11-12 spadają do I 
ligi PLF w której wezmą udział w sezonie 2013/2014.  
 
Art. 12  
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.   
3. Zespół który zajmie 1 miejsce w grupie uzyskuje awans do rozgrywek Ekstraklasy PLF w 
następnym sezonie rozgrywkowym. 
4. Drużyny, która zajmą dwa ostatnie miejsca w grupach, spadają do właściwej terytorialnie II ligi 
PLF, w której rozgrywać będą zawody w następnym sezonie. 
5. Liczba drużyn spadających z każdej z grupy ulega zwiększeniu w zależności od 
przynależności drużyn które spadną z Ekstraklasy futsalu. 
 
Art. 13  
1. Do rozgrywek I ligi PLF awansują 4 kluby II ligi PLF. 

2. W sytuacja kiedy liczba grup II ligi prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 

przekroczy 4, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo do 

zorganizowania meczów barażowych w celu wyłonienia 4 najlepszych drużyn, które awansują do 

I ligi PLF. 

Zasady przeprowadzania meczów barażowych zostaną opracowane z uwzględnieniem ilości 
grup II ligi PLF. 
 
Art. 14  
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 dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje 
automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana  
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 PLF zostanie 
ukarana karą pieniężną w wysokości 1500 zł.  
 
Art. 15  
1. 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 
ligi 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.  
2. Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodników do Departamentu 

Rozrywek Krajowych  PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz 

przez odpowiedni wojewódzki związek piłki nożnej (wzór listy stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały). Letni okres transferowy trwa od zakończenia rozgrywek sezonu 

2012/2013 do godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy jesiennej 

sezonu 2013/14. Zimowe okienko transferowe trwa od dnia ostatniego meczu rundy 

jesiennej do godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy wiosennej 

sezonu 2013/2014.  

3. Każdy klub może zgłosić do rozgrywek I ligi Polskiej Ligi Futsalu nie więcej niż 25 zawodników 
w trakcie trwania sezonu oraz nieograniczoną liczbę zawodników, którzy w roku kalendarzowym, 
w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, ukończą 21. rok życia oraz 
zawodników młodszych. Juniorzy mogą grać w meczach I ligi Polskiej Ligi Futsalu po ukończeniu 
16 roku życia. 
4. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 
5. 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.  
6. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną maja prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są 
obowiązani poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego 
zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej 
musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich 
według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane okresowo, których 
wyniki odnotowuje się w karcie badań lekarskich.  
7. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie 
dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia 
badań.  
8. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie 
pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich,  
9. Przed zawodami sędziemu należy dostarczyć potwierdzenie posiadania przez wszystkich 
zawodników aktualnych badań lekarskich. 
 
Art. 16  
1. Zespoły I ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą prowadzić trenerzy posiadający co najmniej 
uprawnienia instruktora futsalu lub instruktora piłki nożnej.  
2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar wynikających z niniejszego 
regulaminu oraz regulaminu dyscyplinarnego.  
 
Art. 17  
1. Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane na 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 innej klasy rozgrywkowej. 
3. Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej. 



4. Za utrzymanie porządku na 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. 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 wszelkie zagrożenia 

związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach,  

b) klub będący właścicielem obiektu, sportowego 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) jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi 

przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i 

ubezpieczenie nieruchomości) zawarte przez właściciela hali,  

d) w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że PZPN jest zwolniony z odpowiedzialności od 

jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w meczu.  

8. Mecze I ligi PLF nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji organu 
dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 
obserwatorzy oraz delegaci Komisji d.s.  Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mają obowiązek 
sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danej hali.  
 
Art. 18  
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 
pierwszym miejscu).  
2. Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem 
powiadomić pocztą elektroniczną przeciwnika, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, 
Kolegium Sędziów PZPN, o miejscu i godzinie rozegrania zawodów. Każda drużyna wyjeżdża na 
zawody na koszt własny. W przypadku niedochowania zaznaczonego terminu klub zostanie 
ukarany karą pieniężną w wysokości 500 zł.  
3. W przypadku nieotrzymania informacji o terminie i miejscu rozegrania zawodów, drużyna gości 
na 10 dni przed rozpoczęciem kolejki zobowiązana jest powiadomić Departament Rozgrywek 
Krajowych  PZPN o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN  najpóźniej 5 dni przed terminem kolejki wyznacza z urzędu dokładną datę rozegrania 
takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie hala drużyny występującej w roli gospodarza 
zawodów). Nierozegranie zawodów w tym terminie będzie skutkowało zweryfikowaniem wyniku 
meczu jako walkower 0:5 na niekorzyść drużyny gospodarza. 
 
Art. 19  
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  
2. Ustala się, że mecze I ligi Polskiej Ligi Futsalu muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem 
terminów obligatoryjnych:  

a) w soboty – w godzinach pomiędzy 14:00 a 20:00  

b) w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12:00 a 16:00 

3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o 
mistrzostwo I ligi Polskiej 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. 20  
Powołanie co najmniej dwóch zawodników do reprezentacji narodowych w futsalu w terminach 
FIFA, UEFA, PZPN może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko 
pierwszej i młodzieżowej reprezentacji U-21). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  
 
Art. 21  
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 Departament 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. 22  
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) powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych i 

stewardów, przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 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) zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej 

stacji posiadającej prawa telewizyjne,  



j) zapewnienie 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.  

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 nie 

przestrzegania 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. 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 Polskiej 
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. 4 pkt 1, a z 

tego powodu zawody zostaną odwołane. 

2. W przypadku naruszenia przepisów 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 Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN 
przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach.  
2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej 
w wysokości 500 złotych (pięćset złotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega 
zwrotowi.  
3. Protesty co do zasady nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.  
4. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch 
żółtych kartek mogą być rozpatrywane jedynie gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu 
niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu 
sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN.  
5. Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 
Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na zasadach określonych w 
Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek.  
 
Art. 26  
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi Polskiej 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. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu 
zawodów – pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN – czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion 
i nazwisk wraz z ich własnoręcznymi podpisami.  
2. Na ławkach rezerwowych może zasiadać maksymalnie siedmiu oficjalnych przedstawicieli 
klubowych oraz siedmiu zawodników rezerwowych, którzy muszą mieć założone koszulki 
odróżniające się kolorem od koszulek zawodników. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do 
protokołu meczowego.  
3. Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i wysyła je do Departamentu Rozgrywek 
Krajowych PZPN pocztą listem priorytetowym najpóźniej drugiego dnia roboczego po 
zakończeniu spotkania. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego 
przez okres 30 dni.  
4. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 
systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy 
dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich.  
W przypadku braku możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet, spowodowanej 
awarią systemu, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie 
wypełnionego sprawozdania zgodnie z wyżej określonymi zasadami. 
5. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie 
Extranet w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. Oryginalne egzemplarze załączników 
do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 3, sędzia jest zobowiązany dostarczyć do 
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania 
listem poleconym priorytetowym. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza w 
systemie Extranet, spowodowanej awarią systemu, sędziowie zobowiązani są dostarczyć 
Sprawozdanie z zawodów do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, za pośrednictwem 



poczty elektronicznej na adres futsal@pzpn.pl oraz listem poleconym priorytetowym w terminie 
48 godzin od zakończenia spotkania.  
 
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 12 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.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
                  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/266 z dnia 4 października 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II polskiej  ligi futsalu 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II polskiej ligi futsalu, w następującym 
brzmieniu:    
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
O MISTRZOSTWO II POLSKIEJ LIGI FUTSALU 

NA SEZON 2013/2014 i następne  
 
Art.1 
1.W rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu biorą udział zespoły według zgłoszeń we właściwym 
terytorialnie Związku Piłki Nożnej  oraz II ligi PLF sezonu poprzedniego. Liczbę drużyn oraz 
podział zespołów ustala właściwy terytorialnie Związek Piłki Nożnej. 
2.Do rozgrywek II ligi Polskiej Ligi Futsalu zostaną dopuszczone kluby, które są członkami 
macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Zarządu PZPN o 
warunkach uczestnictwa w rozgrywkach II ligi Polskiej Lidze Futsalu na sezon 2013/2014.  
3.Zasady przyznawania licencji klubowych dla klubów Polskiej Ligi Futsalu reguluje odrębna 
uchwała Zarządu PZPN. 
 
Art. 2  
1.Kluby, uczestniczące w rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać 
mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w 
zawodach najsilniejszy skład.  
2. Właściwy terytorialnie Związek Piłki Nożnej 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 II ligi Polskiej Ligi Futsalu. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć właściwy 
terytorialnie Związek Piłki Nożnej – bez dodatkowej opłaty we właściwy materiał, jak i stosowną 
dokumentację. Właściwy terytorialnie Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia 
fotograficznego, audio- i wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem 
publikacji. 
 
Art. 3  
1.Rozgrywki o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu prowadzi właściwy terytorialnie Związek 
Piłki Nożnej 
2.Rozgrywki o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych 
przez właściwy terytorialnie Związek Piłki Nożnej.  
3.Kluby uczestniczące w rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu zobowiązane są do posiadania 
oficjalnego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego prowadzona jest korespondencja z 
organem prowadzącym rozgrywki oraz Kolegium Sędziów ZPN. 
4.Sędziów do prowadzenia zawodów II ligi Polskiej Ligi Futsalu wyznacza Kolegium Sędziów 
ZPN.  
5.Koszty obsługi sędziowskiej i obserwatorów oraz zryczałtowane koszty podróży sędziów i 
obserwatorów regulowane są przez gospodarza zawodów wg stawek obowiązujących dla 
sędziów II ligi PLF ustalonych uchwałą Zarządu PZPN. 
  
Art. 4  
1.Zawody o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów gry w 
piłkę nożną - futsal, 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,  



b. przestrzegać zasad fair play,  
c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  
d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 
organizowanych przez właściwy terytorialnie Związek Piłki Nożnej. 
3.Zawody o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane piłkami posiadającymi 
jedno z trzech następujących oznaczeń:  
a. oficjalne logo „FIFA APPROVED” (zatwierdzone przez FI FA),  
b. oficjalne logo „FIFA INSPECTED” (sprawdzone przez FIFA) , 
c. referencje „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD” (piłka meczowa o  standardzie 
międzynarodowym). 
 
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 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 
organ prowadzący rozgrywki.  
3.Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.  
4.W przypadku podjęcia przez stosowny organ 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. 
4.W przypadku podjęcia 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 zawodnikiem 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.  

d. 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. 6  
1.Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu otrzyma 
napomnienie (żółtą kartkę),zostanie automatycznie  ukarany:  
a. przy trzecim napomnieniu karą pieniężną w wysokości 50 zł, 
b. przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
c. przy szóstym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł, 
d. przy siódmym napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
e. przy dziewiątym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł, 
f. przy dziesiątym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  
g. przy każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą 
pieniężną w wysokości 400 zł.  



2.Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Wojewódzkiego 
Związku Piłki Nożnej, a dowód wniesienia opłaty niezwłocznie należy przesłać do  właściwego 
Wydziału/ Komisji futsalu. 
3.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. W tym wypadku Wojewódzki Związek Piłki Plażowej jest 
zobowiązany do powiadomienia klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych 
zawodach jako konsekwencji otrzymania żółtych kartek.  
4.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. 
5.Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach mistrzowskich do czasu 
wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.  
6.W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach o 
mistrzostwo II ligi PLF lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego w 
innej klasie rozgrywkowej i koniecznością odbycia kary wynikającej z ilości napomnień (żółtych 
kartek) udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik 
zobowiązany jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi PLF bez względu na fakt 
występowania uprzednio w innym klubie II ligi PLF lub innej klasie rozgrywkowej. 
 
Art. 7 
1.Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz 
u przeciwnika jako gość. 
2.W przypadku małej liczby zgłoszonych klubów organ prowadzący rozgrywki może – za zgodą 
wszystkich klubów – ustalić, że każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami cztery 
spotkania, dwa razy u siebie jako gospodarz oraz dwa razy u przeciwnika jako gość 
(naprzemiennie). 
 
Art. 8  
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 rozgrywkach II ligi 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: 
3.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 
pierwsze miejsce w tabeli II ligi Polskiej Ligi Futsalu, stosuje się wyłącznie zasady określone w 
punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na 
neutralnym, wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki boisku, 
g. mecz barażowy musi wyłonić zwycięzcę. 



4.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 organ prowadzący rozgrywki.  
2.Weryfikację rozgrywek przeprowadza i zatwierdza właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej.  
 
Art. 10  
Drużyny, które zajmą miejsca 1. w rozgrywkach poszczególnych grup II ligi Polskiej Ligi Futsalu w 
sezonie 2013/14 rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w I lidze Polskiej Ligi Futsalu. 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo zorganizowania baraży celem 
wyłonienia najlepszych drużyn, które awansują do I ligi PLF.  
 
Art. 11  
1.Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej 
klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o 
klasę niżej.  
2.Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje 
automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana o 
klasę niżej, 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 II ligi PLF zostanie 
ukarana karą pieniężną w wysokości 1000 zł.  
 
Art. 12  
1.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 w 
II lidze Polskiej Ligi Futsalu muszą być potwierdzeni i uprawnieni przez właściwy terytorialnie 
Związek Piłki Nożnej z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach. W 
przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11 osobową oraz futsal zastosowanie ma 
Uchwała nr VII/183  z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 
występujących w rozgrywkach futsalu. 
2.Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodników podpisanej przez uprawnione 
do tego osoby w klubie do  właściwego organu Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz . Letni 
okres transferowy trwa od zakończenia rozgrywek sezonu 2012/2013 do godziny 16.00 w ostatni 
piątek przed datą rozpoczęcia rundy jesiennej sezonu 2013/14. Zimowe okienko transferowe trwa 
od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej do godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą 
rozpoczęcia rundy wiosennej sezonu 2013/2014.  
3.Każdy klub może zgłosić do rozgrywek II ligi Polskiej Ligi Futsalu nie więcej niż 25 zawodników 
w trakcie trwania sezonu oraz nieograniczoną liczbę zawodników, którzy w roku kalendarzowym, 
w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, ukończą 21. rok życia oraz 
zawodników młodszych. Juniorzy mogą grać w meczach II ligi Polskiej Ligi Futsalu po ukończeniu 
16. roku życia. 
4.Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 
5.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.  
6.Zawodnicy uprawiający piłkę nożną maja prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są 
obowiązani poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego 



zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej 
musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich 
według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane okresowo, których 
wyniki odnotowuje się w karcie badań lekarskich.  
7.Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie 
dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia 
badań.  
8.W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie 
pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich. 
9.Sędziowie spotkań piłki nożnej maja obowiązek sprawdzenia kart badań lekarskich wszystkich 
zawodników.  
 
Art. 13  
1.Zespoły II ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający uprawnienia 
instruktora futsalu lub minimum instruktora piłki nożnej.  
2.Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych określonych 
Uchwałą Zarządu PZPN w sprawie warunków uczestnictwa w rozgrywkach I ligi PLF na sezon 
2013/2014.  
 
Art. 14  
1.Zawody o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane na 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 właściwy terytorialnie Związek Piłki Nożnej może wyrazić zgodę 
na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla innej klasy rozgrywkowej. 
3.Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej. 
4.Za utrzymanie porządku na 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.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 wszelkie zagrożenia 
związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach,  
b. klub będący właścicielem obiektu, sportowego 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. jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi 
przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie 
nieruchomości) zawarte przez właściciela hali,  
d. w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że organ prowadzący rozgrywki  jest zwolniony z 
odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w 
meczu.  
8.Mecze futsalu nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji organu 
dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 
obserwatorzy oraz delegaci właściwego terytorialnie Związku Piłki Nożnej mają obowiązek 
sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danej hali.  
 
 



Art. 15  
1.Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 
pierwszym miejscu).  
2.Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem powiadomić 
pocztą elektroniczną przeciwnika, organ prowadzący rozgrywki oraz Kolegium Sędziów ZPN, o 
miejscu i godzinie rozegrania. W przypadku niedochowania zaznaczonego terminu klub zostanie 
ukarany karą pieniężną w wysokości 500 zł.  
3.W przypadku nieotrzymania informacji o terminie i miejscu rozegrania zawodów przeciwnikowi 
zgodnie z pkt. 2 niniejszego artykułu – jest on zobowiązany do powiadomienia organu 
prowadzącego rozgrywki o zaistniałym fakcie na 10 dni przed rozpoczęciem kolejki. W takiej 
sytuacji Związek Piłki Nożnej  najpóźniej 5 dni przed terminem kolejki wyznacza z urzędu 
dokładną datę rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie hala drużyny 
występującej w roli gospodarza zawodów). Nierozegranie zawodów w tym terminie będzie 
skutkowało walkowerem przeciwko drużynie gospodarza. 
 
Art. 16  
1.Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  
2.Ustala się, że mecze II ligi Polskiej Ligi Futsalu muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem 
terminów obligatoryjnych:  
a. w soboty – w godzinach pomiędzy 14:00 a 20:00.  
b. w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12:00 a 18:00. 
3. Organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo II ligi 
Polskiej 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 Związek Piłki Nożnej 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 z urzędu, podlega karze 500 zł. 
Niezależnie od tego Komisja Dyscyplinarna Wojewódzkiego ZPN może nałożyć także inne kary, 
przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 
 
Art. 17  
Powołanie co najmniej jednego zawodnika do reprezentacji narodowych – pierwszej lub 
młodzieżowej U-21 – w futsalu lub co najmniej dwóch zawodników do młodzieżowej reprezentacji 
U-19 w terminach FIFA i UEFA może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin. 
Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje organ prowadzący rozgrywki.  
 
Art. 18  
1.Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez właściwy terytorialnie Związek 
Piłki Nożnej.  
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 właściwego terytorialnie Związku Piłki Nożnej. 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. 19  
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. zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące), 
c. powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych i stewardów, 
przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  
d. pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), kulturalnych warunków związanych z udziałem w 
widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),  



e. 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, 
f. stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,  
g. specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,  
h. zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 
posiadającej prawa telewizyjne,  
i. zapewnienie wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie 
im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji, 
j. zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 
drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.  
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 prowokacyjnej wokół boiska 
oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania 
powyższego, przedstawiciele właściwego terytorialnie Związku Piłki Nożnej (obserwator i delegat) 
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 właściwym terytorialnie Związkiem Piłki Nożnej.  
 
Art. 20  
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 II ligi Polskiej 
Ligi Futsalu, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak 
najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora Kolegium 
Sędziów ZPN lub delegata ds. bezpieczeństwa podjęcie przez właściwy terytorialnie Związek 
Piłki Nożnej 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 organu prowadzącego rozgrywki 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. 21  
1.Zawody zostaną zweryfikowane przez właściwy terytorialnie Związek Piłki Nożnej jako 
przegrane 0:5 na niekorzyść drużyny: w składzie której występował co najmniej jeden zawodnik, 
u którego stwierdzono pozytywny wynik badań antydopingowych lub odmówił poddania się 
badaniom; która nie stawi się na zawodach lub w jej barwach wystąpił nieuprawniony zawodnik 
oraz w przypadku innych naruszeń przepisów związkowych.  
2.W przypadku naruszenia przepisów 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. 22  
1.Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Biura organu prowadzącego rozgrywki przy 
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach.  
2.Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto organu prowadzącego 
rozgrywki kaucji protestowej w wysokości 500 złotych (pięćset złotych). W przypadku 
uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  
3.Protesty co do zasady nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.  



4.Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch żółtych 
kartek mogą być rozpatrywane jedynie gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu 
niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu 
sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów ZPN.  
5.Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 
Komisji ds. Rozgrywek Krajowych  na zasadach określonych w Przepisach w sprawie organizacji 
rozgrywek.  
 
Art. 23  
Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu zobowiązane są do 
zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla oficjalnych przedstawicieli 
organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem właściwego terytorialnie Związku Piłki Nożnej oraz 
oficjalnych przedstawicieli w/w Związku(obserwator/delegat), którym należy zapewnić najlepsze z 
możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności. 
 
Art. 24  
1.Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu 
zawodów – pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień właściwego terytorialnie 
Związku Piłki Nożnej – czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich 
imion i nazwisk.  
2.Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po 
zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości wita 
się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu 
gospodarza.  
3.Na ławkach rezerwowych może zasiadać maksymalnie sześciu oficjalnych przedstawicieli 
klubowych oraz siedmiu zawodników rezerwowych, którzy muszą mieć założone koszulki 
odróżniające się kolorem od koszulek zawodników. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do 
protokołu meczowego.  
4.Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i wysyła je do biura właściwego terytorialnie 
Związku Piłki Nożnej pocztą listem priorytetowym najpóźniej drugiego dnia roboczego po 
zakończeniu spotkania. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego 
przez okres 30 dni.  
 
Art. 25  
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 12 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. 26  
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/267 z dnia 4 października 2013 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek 

Piłkarskich o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet na sezon 2013/2014 i następne  

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet na 

sezon 2013/2014 w następującym brzmieniu:  

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO 

I POLSKIEJ LIGI FUTSALU KOBIET NA SEZON 2013/2014 i następne  

Art. 1  

1. W rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet bierze udział maksymalnie 16 drużyn 

podzielonych na dwie grupy, które zgłosiły się do rozgrywek w sezonie 2013/2014.  

2.Z potrzeby zachowania integralności rozgrywek Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 

zastrzega sobie prawo stworzenia grup bez zachowania jakiegokolwiek podziału terytorialnego. 

3. Do rozgrywek I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, zostaną dopuszczone kluby, które są członkami 

macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Zarządu PZPN o 

warunkach uczestnictwa w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet na sezon 2013/2014.  

Art. 2  

1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet zobowiązane są rozegrać 

mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w 

zawodach najsilniejszy skład.  

2. PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 

dotyczącego zawodniczek oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz 

koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów I Polskiej Ligi 

Futsalu Kobiet. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć PZPN – bez dodatkowej opłaty – we 

właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. PZPN jest upoważniony do sporządzenia 

fotograficznego, audio-wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem 

publikacji.  

Art. 3  

1. Rozgrywki o mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet prowadzi Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN.  

2. Rozgrywki o mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet są prowadzone w terminach ustalonych 

przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3. Sędziów do prowadzenia zawodów I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, wyznacza Kolegium Sędziów 

PZPN (z zastrzeżeniem – najbliżej zamieszkałych sędziów, co do miejscowości rozgrywania 

meczu).  



4.Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet zobowiązane są do 

posiadania oficjalnego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego prowadzona jest 

korespondencja z  Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN. 

Wszelka korespondencja dotycząca I ligi PLF Kobiet powinna być przesyłana za pomocą poczty 

elektronicznej na adres futsal@pzpn.pl 

5. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2013/2014 kluby I ligi PLF zobowiązane są do 

dokonania przedpłaty w wysokości 300- zł na poczet przyszłych kar za żółte kartki.  

Art. 4  

1. Zawody o mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet rozgrywane są na podstawie przepisów gry 

w piłkę nożną - futsal, 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,  

b. przestrzegać zasad Fair Play,  

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  

d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN. 

3. Zawody o mistrzostwo I Ligi Polskiej Futsalu Kobiet, mogą być rozgrywane piłkami, 

posiadającymi jedno z trzech następujących oznaczeń:  

 

a. oficjalne logo „FIFA APPROVED” (zatwierdzone przez FIFA),  

b. oficjalne logo „FIFA INSPECTED” (sprawdzone przez FIFA), 

c. referencje „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD” (piłka meczowa o standardzie 

międzynarodowym). 

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 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 decyzji o rozegraniu w 

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

z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, 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 wszystkie zawodniczki uprawnione do gry w 

danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami:  

- które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 

kartki,  

- które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego barwach 

występują w chwili dokańczania zawodów,  

- które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

d. zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymała liczbę 

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek 

odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych 

zawodach.  

Art. 6  

1.Zawodniczka, która w czasie zawodów o mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet otrzyma 

napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarana:  

 

a. przy trzecim napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 20 zł, 

b. przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

c. przy szóstym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 50 zł, 

d. przy siódmym napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

e. przy dziewiątym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 80 zł, 

f. przy dziesiątym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  

g. przy każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą 

pieniężną w wysokości 100 zł.  

2. W przypadku, gdy zawodniczka otrzymała żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 

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

jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodniczka taka 

nadal jest zobowiązana 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. 

5. Napomnienie zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo I PLFK oraz innych rozgrywek 

prowadzonych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

Art. 7  

Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u 

przeciwnika jako gość.  

Rozgrywki I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet prowadzone są w dwóch grupach:  

Grupa północna – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Warmińsko-mazurski, Podlaski, 

Mazowiecki, Kujawsko-pomorski, Wielkopolski, Lubuski 

Grupa południowa – kluby z ZPN: Dolnośląski, Łódzki, Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski, 

Małopolski, Śląski, Opolski. 

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 wyżej podziału terytorialnego. 

Art. 8  

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 rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, 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:  

1). 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 

pierwsze i drugie miejsce w tabeli I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, zespoły mające uczestniczyć w 

rozgrywkach UEFA, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie 

rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez 

Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN, boisku. Mecz barażowy musi wyłonić zwycięzcę.  

2). 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 Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej 

PZPN.  

Art. 10  

1. Drużyny po rozegraniu rundy zasadniczej (tj. w swoich grupach), przystąpią do rundy finałowej, 

która wyłoni ostatecznie kolejność w rozgrywkach I PLF Kobiet w sezonie 2012/2013 wg 

następującego systemu:  

- I drużyna grupy 1 z I drużyną grupy 2 (dwumecz),  

- II drużyna grupy 1 z II drużyną grupy 2 (dwumecz),  

- III drużyna grupy 1 z III drużyną grupy 2 (dwumecz),  

- IV drużyna grupy 1 z IV drużyną grupy 2 (dwumecz), 

- V drużyna grupy 1 z V drużyną grupy 2 (dwumecz), 

- VI drużyna grupy 1 z VI drużyną grupy 2 (dwumecz),  

- VII drużyna grupy 1 z VII drużyną grupy 2 (dwumecz),  

– VIII drużyna grupy 1 z VIII drużyną grupy 2 (dwumecz). 

Art. 11  

1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo 
I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, muszą być potwierdzone przez właściwy terytorialnie Związek Piłki 
Nożnej, a następnie uprawnione przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN z 
zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach. W przypadku zawodniczek 
łączących grę w piłkę nożną 11 osobową oraz futsal zastosowanie ma Uchwała nr VII/183  z dnia 
20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w 
rozgrywkach futsalu. 
  



2. Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodniczek do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz przez 

odpowiedni wojewódzki związek piłki nożnej.  

3. Każdy klub może zgłosić do rozgrywek I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet nie więcej niż 25 

zawodniczek w trakcie trwania sezonu oraz nieograniczoną liczbę zawodniczek, które w roku 

kalendarzowym w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego ukończą 21 rok życia 

oraz zawodników młodszych). Juniorzy mogą grać w meczach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet po 

ukończeniu 16 roku życia. 

4. Letni okres transferowy trwa od zakończenia sezonu 2012/2013 do godziny 16.00, dnia 

poprzedzającego pierwszy mecz rundy jesiennej sezonu 2013/2014. Zimowe okno transferowe 

trwa od zakończenia rundy jesiennej sezonu 2013/2014 do godziny 16.00. dnia poprzedzającego 

pierwszy mecz rundy wiosennej sezonu 2013/2014.  

5. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie.  

6. Zawodniczka nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 

Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą być zbadane przez lekarza sportowego, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry, potwierdzone na karcie zdrowia sportowca.  

7. Zawodniczki uprawiające piłkę nożną, futsal, mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a 

zarazem są obowiązane poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem 

pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu 

piłki nożnej, futsalu, musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz wydanej zawodnikowi karcie 

badań lekarskich według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane 

okresowo, których wyniki odnotowuje się w karcie badań lekarskich.  

8. Zawodniczki piłki nożnej, futsalu są obowiązane poddać się badaniom kontrolnym w odstępach 

nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia 

badań.  

9. W spotkaniach piłki nożnej, futsalu mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki legitymujące się 

aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich. 

10. Przed zawodami sędziemu należy dostarczyć potwierdzenie posiadania przez wszystkich 

zawodników aktualnych badań lekarskich. 

Art. 12  

1. Zespoły I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający uprawnienia 

instruktora futsalu i minimum instruktora piłki nożnej, posiadający licencję PZPN.  

2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar wynikających z niniejszego 

regulaminu oraz regulaminu dyscyplinarnego. 

Art. 13  

1. Zawody o mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, mogą być rozgrywane na 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. Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 

Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.  

3. W uzasadnionych przypadkach Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyrazić 

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

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

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

5. 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.  

6. 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 wszelkie zagrożenia 

związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach,  

b. klub będący właścicielem obiektu sportowego 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. jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi 

przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie 

nieruchomości) zawarte przez właściciela hali,  

d. w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że PZPN jest zwolniony z odpowiedzialności od 

jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w meczu. 

7. Mecze I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy 

decyzji organu dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym 

meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia 

dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danej hali.  

Art. 14  

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 

pierwszym miejscu).  

2. Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem 

powiadomić pocztą elektroniczną przeciwnika, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, 

Kolegium Sędziów PZPN, o miejscu i godzinie rozegrania zawodów. W przypadku 

niedochowania wyznaczonego terminu klub zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 100 zł.  

3. W przypadku nieotrzymania informacji o terminie i miejscu rozegrania zawodów, drużyna gości 

na 10 dni przed rozpoczęciem kolejki zobowiązana jest powiadomić Departament Rozgrywek 

Krajowych  PZPN o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN  najpóźniej 5 dni przed terminem kolejki wyznacza z urzędu dokładną datę rozegrania 

takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie hala drużyny występującej w roli gospodarza 

zawodów). Nierozegranie zawodów w tym terminie będzie skutkowało zweryfikowaniem wyniku 

meczu jako walkower 0:5 na niekorzyść drużyny gospodarza. 



 

Art. 15  

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

2. Ustala się, że mecze I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem 

terminów obligatoryjnych:  

a. w soboty – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00.  

b. w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00.  

3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o 

mistrzostwo I ligi Polskiej 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 500,00 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. 16  

Powołanie co najmniej dwóch zawodniczek do reprezentacji narodowych w futsalu może być 

powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko pierwszej i młodzieżowej 

reprezentacji). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

Art. 17  

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. 18  

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/stewardów, 

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

e. zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),  

f. zapewnienia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim 

(urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),  

g. zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych 

u zawodniczek,  

h. zapewnienia 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.  

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 nie 

przestrzegania 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. 19  

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 Polskiej Ligi 

Futsalu Kobiet, 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 orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej PZPN 

do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN. 



Art. 20  

Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako przegrane 

0:5 na niekorzyść drużyny, w składzie której występowały co najmniej dwie zawodniczki, u 

których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówiły poddania się 

badaniom, która nie stawi się na zawodach lub w jej barwach wystąpiła nieuprawniona 

zawodniczka oraz w przypadku innych naruszeń przepisów związkowych.  

Art. 21  

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Departamentu Rozgrywek Krajowych  

PZPN przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach.  

2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej 

w wysokości 200 złotych (dwieście złotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega 

zwrotowi.  

3. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.  

4. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch 

żółtych kartek mogą być rozpatrywane jedynie, gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu 

niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu 

sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN.  

5. Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na zasadach określonych w 

Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek.  

Art. 22  

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet zobowiązane 

są 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. 23  

1. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu 

zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień Komisji ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN – czytelnego wykazu zawodniczek swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich 

imion, nazwisk, nr kart zawodników oraz numerów na koszulkach.  

2. Na ławkach rezerwowych może zasiadać maksymalnie siedmiu oficjalnych przedstawicieli 

klubowych oraz siedem zawodniczek rezerwowych, które muszą mieć założone koszulki 

odróżniające się kolorem od koszulek zawodników. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do 

protokołu meczowego.  



3. Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i wysyła je do Departamentu Rozgrywek 

Krajowych PZPN za pomocą systemu Extranet w przeciągu 48 godzin po zakończeniu spotkania. 

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

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

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników. Wydruk musi być 

podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają 

prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć również 

potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich.  

5. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie 

Extranet w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. Oryginalne egzemplarze załączników 

do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 3, sędzia jest zobowiązany dostarczyć do 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. W 

przypadku braku możliwości wypełnienia formularza w systemie Extranet, spowodowanej awarią 

systemu, sędziowie zobowiązani są dostarczyć Sprawozdanie z zawodów do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres futsal@pzpn.pl 

oraz listem poleconym priorytetowym w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania.  

Art. 24  

1. Zawodniczki występujące w I Polskiej Lidze Futsalu Kobiet w miarę możliwości powinny mieć 

przydzielone stałe numery, obowiązujące na cały sezon 2013/2014.  

2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodniczek 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 wszystkie zawodniczki biorące udział w grze ochraniaczy 

na golenie.  

3. Zaleca się wpisywanie 12 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki 

rozpoczynające grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 

sędziowskim.  

4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.  

Art. 25  

Ryczałty sędziowskie regulowane są przez kluby.  

Art. 26  

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.            Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

mailto:futsal@pzpn.pl
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Uchwała nr X/268  z dnia 4 października  2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2013/2014  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 2013/2014 w 
następującym brzmieniu: 

 
REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI 

NA SEZON 2013/2014 i następne 
 

Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie 
najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych, ubiegających się o to trofeum. 
 
1. Uczestnictwo 
 
1. W rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w sezonie 2013/2014 obowiązkowo biorą udział 
drużyny Ekstraklasy, I ligi PLF. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności. 
 
2. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez pisemne zgłoszenie w terminie do dnia 6 
października 2013 roku. Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie 
uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego 
regulaminu. Dla drużyn środowiskowych uprawnienie zawodników odbywa się na podstawie listy 
zawodników reprezentujących środowisko potwierdzonej przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 
Drużyny środowiskowe zobowiązane są do posiadania na turniejach o Halowy Puchar Polski 
potwierdzonych list zawodników wraz z dokumentem tożsamości oraz aktualnych badań 
lekarskich. 
 
Zespoły biorące udział w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w zależności od klasy 
rozgrywkowej wnoszą na konto PZPN numer DZ BANK:  95 1740 0006 0000 3000 0021 6275  
jednorazową opłatę w wysokości: 200 zł. (dwieście złotych 00/100) kluby Ekstraklasy PLF, 150 zł. 
(stopięćdziesiątzłotych 00/100) kluby I ligi PLF, 100 zł (sto złotych 00/100) kluby II ligi PLF oraz 
50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) drużyny środowiskowe. Zebrana kwota zostanie przeznaczona 
na nagrodę dla zdobywcy Halowego Pucharu Polski, której wysokość zostanie podana przed 
rozpoczęciem rozgrywek oraz na obsługę logistyczną rozgrywek przez Komisję Futsalu PZPN. 
Kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać do Komisji Futsalu PZPN wraz ze zgłoszeniem, pod 
rygorem niedopuszczenia do rozgrywek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 października 
2013 roku. 
 
3. 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 wysokości ustalonych przez Wydziały Futsalu Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej. 
 
4. 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. 
 
5. Zawodnicy uprawnieni do gry w zespołach biorących udział w rozgrywkach Polskiej Ligi 
Futsalu, nie mają prawa reprezentować w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski drużynę 
środowiskową. 



 
 
 
2. Etapy rozgrywek 
 
1.Rundy eliminacyjne do czasu wyłonienia 20 zespołów rozgrywek o Halowy Puchar Polski w 
sezonie 2013/2014  rozegrane z udziałem zespołów I ligi PLF, II ligi PLF oraz drużyn 
środowiskowych odbędą się w terminach określonych przez Wojewódzkie ZPN. Gospodarze 
turniejów zostaną wskazani przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej spośród klubów, które 
wyrażą chęć do organizacji turnieju. Ilość grup oraz zasady awansu do następnej rundy 
Halowego Pucharu Polski uzależnione są od ilości startujących drużyn i zostaną przedstawione 
przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. 
  
2.    1/16 rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2013/2014 rozegrana zostanie z udziałem 
12 zespołów Ekstraklasy z bieżącego sezonu i 20 drużyn wyłonionych na etapie rundy 
eliminacyjnej z poszczególnych ZPN Gospodarzem zawodów będzie zespół niżej sklasyfikowany 
na zakończenie sezonu 2012/2013.. Przed losowaniem Komisja  Futsalu  i Piłki Plażowej PZPN 
dokona rozstawienia zespołów wg. Klucza terytorialnego. Awans do następnej rundy uzyskają 
zwycięzcy poszczególnych meczy. Awans do kolejnej rundy uzyska zwycięzca zawodów. 
 
3.1/8 rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2013/2014 rozegrana zostanie z udziałem 
drużyn, które uzyskały awans w poprzedniej rundzie, spośród których zostaną utworzone pary 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. Zespoły te rozegrają pomiędzy sobą 
jeden mecz, którego gospodarzem będzie drużyna niżej sklasyfikowana na zakończenie sezonu 
2012/2013. Awans do kolejnej rundy uzyska zwycięzca spotkania.  
 
4.1/4 (ćwierćfinał) rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2013/2014      rozegrany  
zostanie z udziałem drużyn które uzyskały awans w poprzedniej rundzie, które utworzą pary na 
podstawie załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu, zespoły te rozegrają ze sobą dwa mecze, 
przy założeniu, iż gospodarzem pierwszego meczu będzie zespół niżej sklasyfikowany na 
zakończenie sezonu 2012/2013. Awans do półfinału Halowego Pucharu Polski w sezonie 
2013/2014 uzyskają zwycięzcy dwumeczy wyłonieni zgodnie z Przepisami gry w futsal. 
 
5.1/2 (półfinał) rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2013/2014 zostanie    rozegrany z 
udziałem zespołów, które uzyskają awans w poprzedniej rundzie, które utworzą pary na 
podstawie załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu i rozegrają pomiędzy sobą jeden mecz, w 
ramach turnieju Final Four.  Awans do finału uzyska zwycięzca meczu. Jako gospodarz zawodów 
półfinałowych uznawany będzie zespół niżej sklasyfikowany na zakończenie sezonu 2012/2013. 
 
6.Finał Halowego Pucharu Polski na sezon 2013/2014 zostanie rozegrany z udziałem 
zwycięzców meczy półfinałowych, w ramach turnieju Final Four. Jako gospodarz spotkania 
finałowego uznawany będzie zespół niżej sklasyfikowany na zakończenie sezonu 2012/2013. 
 
7.Organizator turnieju Final Four zostanie wskazany przez Komisję  Futsalu  i Piłki Plażowej 
PZPN. 

 
 
3. Ustalenia organizacyjne 
 
1. Zawody o Halowy Puchar Polski w sezonie 2013/2014 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 1/16 rozgrywek o Halowy Puchar Polski zawody o Halowy Puchar Polski 
będą rozgrywane wg. obowiązujących w pełnym zakresie przepisów FUTSAL-FIFA. 



 
3. Komisja  Futsalu i Piłki Plażowej opracowuje terminarz poszczególnych turniejów               
i przesyła wszystkim uczestnikom danego etapu rozgrywek. 
 
4. Do każdego turnieju drużyna może zgłosić maksymalnie 25 zawodników przy czym do 
protokołu sędziowskiego winno być wpisanych 14 zawodników. 
 
5. Zespoły na czas trwania turniejów ubezpieczają swoich zawodników we własnym 
zakresie. 
 
6. Każdy zespół biorący udział w rozgrywkach PLF zobowiązany jest do posiadania na 
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. 
 
7. Zawodnik przez cały czas trwania turnieju zobowiązany jest do grania z tym samym 
numerem na koszulce. 
 
8. 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. 
 
9. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Halowego 
Pucharu Polski na sezon 2012/2013 zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości:  
a.  1000 zł. - w fazie turniejowej,  
b. 1500 zł. - w przypadku zawodów 1/16 HPP,  
c. 2000 zł. - w przypadku zawodów 1/8 oraz ¼ HPP, 
d. 5000 zł. - w przypadku nie stawienia sie na zawodach Final Tour. 
 
10. Gospodarz turnieju w ramach budżetu powstałego z wpłat uczestników ma obowiązek 
zapewnić: opiekę medyczną, uregulowanie ryczałtów sędziowskich, wodę mineralną dla każdego 
zawodnika oraz osobną szatnie z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów. 
 
11. 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. 
 
12. 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 PLF. 
 
13. O zasadach awansu do kolejnej rundy Halowego Pucharu Polski obowiązują przepisy w 
sprawie organizacji rozgrywek PLF oraz regulaminu rozgrywek o mistrzostwo PLF. 
 
4. Nagrody 
 
1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: 
Puchar Polski, medale pamiątkowe (25 szt.) dyplom oraz nagrodę pieniężną określoną przed 
rozpoczęciem rozgrywek o Halowy Puchar Polski powstałą w wyniku wpłat dokonanych przez 
uczestników rozgrywek. 
 
2. Klub, który zajmie II miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: 
pamiątkowy puchar i medale (25 szt.) oraz dyplom. 
 



 
5. 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 Komisji  Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN pisemne sprawozdanie wraz z końcową klasyfikacją turnieju w terminie 48 
godzin po zakończeniu zawodów oraz w terminie 24 godzin po zawodach wypełnić protokół 
elektroniczny na portalu futsal-serwis.pl. 
2. Zawody od 1/32 Halowego Pucharu Polski prowadzą 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. Kosztów obsługi sędziowskiej oraz koszty dojazdu sędziów wg tabeli PZPN 
obowiązującej dla sędziów Polskiej Ligi Futsalu pokrywa gospodarz zawodów. 
4. Wysokość ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży sędziów w ramach 1/16 oraz 1/8 
Halowego Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg stawek obowiązujących 
dla sędziów I ligi PLF. 
5. Wysokość ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży sędziów od 1/4 Halowego 
Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg stawek obowiązujących dla 
sędziów Ekstraklasy PLF. 
6. Koszty obsługi sędziowskiej w ramach turnieju Final Four wg. stawek obowiązujących dla 
sędziów Ekstraklasy PLF reguluje Polskie Kolegium Sędziów. 
 
6. Sankcje dyscyplinarne 
 
W czasie zawodów o Halowy Puchar Polski obowiązują przepisy gry w piłkę nożna FUTSAL-
FIFA, Regulamin Dyscyplinarny PZPN oraz przepisy w sprawie organizacji rozgrywek. 
 
7. 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 Zarządowi PZPN. 
       
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/269 z dnia 4 października 2013  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w futsalu U-20 na rok 2013 i następne  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-20 na rok 

2013 w następującym brzmieniu:  

REGULAMIN ROZGRYWEK 
MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-20 

NA ROK 2013 i następne  
 

 
 



§ 1 
 
Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o:  

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów oraz 

faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym trwają 2 x 12 

minut efektywnego czasu gry. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu 

karanych rzutem wolnym bezpośrednim.  

2. Regulamin dyscyplinarny PZPN. 

§ 2  

Rozgrywki Młodzieżowych  Mistrzostw Polski w Futsalu  U-20, prowadzi Departament Rozgrywek 

Krajowych  PZPN.  

§ 3  

W rozgrywkach Młodzieżowych  Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 biorą udział na zasadzie 

dobrowolności zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do 

uczestnictwa w rozgrywkach.  

§ 4  

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. Podział na grupy stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Awans do turnieju finałowego uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy eliminacyjnej.  

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, jego miejsce 

zastąpi zespół z najlepszym bilansem spośród zespołów które w rozgrywkach eliminacyjnych 

zajęły trzecie miejsca w swoich grupach. Do bilansu zaliczane będą tylko mecze z zespołami z 

miejsc 1 i 2 w poszczególnych grupach.  

5. Turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, z udziałem szesnastu 

zespołów, odbędzie się w dniach 20 - 22 grudnia 2013 roku w Bochni.  

§ 5  

1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo.  

2. W rundzie eliminacyjnej 16  zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy eliminacyjne. Podział 

na grupy stanowić będzie  załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

3. Do drugiej rundy turnieju finałowego (ćwierćfinał), awans uzyskają po dwa najlepsze zespoły z 

każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz 25),  

b. zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz 26), 

c. zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz 27), 



d. zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz 28), 

4. Do trzeciej rundy turnieju finałowego (półfinał), awans uzyskają zespoły, które  odniosą 

zwycięstwa w meczach rundy drugiej. Zespoły te utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 27, 

b. zwycięzca meczu nr 26 – zwycięzca meczu nr 28. 

5. Zwycięzcy meczy półfinałowych uzyskają awans do meczu finałowego, natomiast przegrani w 

meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3 miejsce  Młodzieżowych Mistrzostw Polski w 

Futsalu U-20.  

6. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy gry w futsal 

dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu.  

§ 6  

1. W rozgrywkach  Młodzieżowych  Mistrzostw Polski w Futsalu  U-20 mogą brać udział 

wyłącznie zawodnicy urodzeni w latach 1993 i młodsi zgłoszeni, potwierdzeni i uprawnieni do 

reprezentowania barw klubowych w rozgrywkach młodzieżowych. 

2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu tożsamości oraz 

aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych 

personalnych i sportowych zawartych na liście.  

3. Listy zawodników należy przesłać do Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w terminie do dnia 

31 października 2013 roku wraz z przesłaniem jej odpisu na adres poczty elektronicznej; 

futsal@pzpn.pl.  

4. Listy potwierdzonych zawodników do turnieju finałowego należy przesłać do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku wraz z przesłaniem jej 

odpisu na adres poczty elektronicznej jak w punkcie 3 niniejszego paragrafu.  

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, mogą brać udział zawodnicy 

łączący grę w piłkę nożną 11  osobową z piłką halową za pisemną zgodą klubu macierzystego. 

6. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, mogą brać udział zawodnicy 

innych klubowych futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo 

Polski w futsalu w danej kategorii za pisemną zgodą klubu macierzystego. 

7. Zawodnik, który w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu.  

8. Zawodnik klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu może 

być wypożyczony tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach młodzieżowych.  

9. Każdy klub do gier eliminacyjnych oraz turnieju finałowego może zgłosić 14  zawodników z 

podstawowej listy zatwierdzonej przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Zaleca się 

wpisywanie do protokołu meczowego 14 zawodników.  

10. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6 miesięcy.  



11. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu.  

§ 7  

1. Zawodnicy w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery.  

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów.  

§ 8  

1.Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzająca zdolność do gry jak i kartę zgłoszenia 

zawodnika do danego klubu potwierdzona przez właściwy terytorialnie związek piłki nożnej.  

2.Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP w Futsalu  U-20 musi przedstawić na żądanie 

sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. 

Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego w 

przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach, stwierdzonej 

na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed 

rozpoczęciem zawodów. Zawodnika, który na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego 

dokumentu tożsamości traktować należy jako zgłoszonego na podstawie przedłożonych przez 

klub niewiarygodnych dokumentów i nieuprawnionego do gry w zawodach. Karty zgłoszenia 

zawodników, którzy na żądanie sędziego nie przedstawią ważnego dokumentu tożsamości winne 

zostać zatrzymane i dołączone do sprawozdania sędziowskiego ze stosownym opisem dla 

organu prowadzącego rozgrywki.  

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione czytelnie i dołączone do zbiorczego 

protokołu z zawodów i przesłane do Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w terminie do 48 godz. 

od zakończenia zawodów.  

4.Organizator turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów zobowiązany jest 

drogą elektroniczną przesłać na adres – futsal@pzpn.pl wyniki oraz końcową klasyfikacje 

turnieju.  

§ 9  

1. Eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 zostaną rozegrane w dniu 11 

listopada 2013 roku, według terminarza, który stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu.  

2. Turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 zostanie rozegrany w dniach 

20 – 22 grudnia 2013 roku. Harmonogram gier turnieju finałowego, zostanie ustalony podczas 

losowania, które odbędzie się w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 20 listopada   

2013 roku.  

§ 10  

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN.  



2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego.  

3. Koszty dojazdu wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu ponosi 

organizator turnieju eliminacyjnego.  

4.Koszty obsługi sędziowskiej w turnieju finałowym według stawek jak w punktach 2 i 3 

niniejszego paragrafu ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

§ 11  

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej, 

wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla każdej z drużyn.  

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami pod rygorem niedopuszczenia 

do rozgrywek wpisowe w kwocie 500,00 zł.  

3. Drużyny biorące udział w turnieju finałowym wnoszą na konto wskazane przez organizatora w 

nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed zawodami pod rygorem niedopuszczenia do turnieju 

wpisowe w wysokości 600,00 zł.  

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Brak 

obecności na odprawie może skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju .  

§ 12  

Awans do turnieju finałowego zapewniony ma zespół organizatora – Bocheńskie Stowarzyszenie 

Futsalu BSF, Mistrz Polski z roku 2012 – KS Gniezno oraz zespoły które w poszczególnych 

grupach eliminacyjnych zajęły miejsca 1 i 2.  

§ 13  

1. O kolejności miejsc w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym decydują zdobyte 

punkty zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN.  

3. 2. W przypadku równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decyduje: wynik 

bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami, korzystniejsza różnica między 

zdobytymi i utraconymi bramkami w całym turnieju.  

Przy więcej niż dwóch zespołach sporządza się dodatkową punktację pomocniczą biorąc pod 

uwagę spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.  

§ 14  

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 

wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsal@pzpn.pl. 
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§ 15  

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN.  

§ 16  

1. Zawodnicy, którzy w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanego w trakcie turnieju.  

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia nie 

wynikającą z akcji ratunkowej (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w 

protokole z zawodów) zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenie w wymiarze 2 meczów, 

chyba że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodnika. W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony od dalszego uczestnictwa w 

turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, kara musi być odbyta w 

ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu U-20 bieżącej lub następnej 

edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji za wykluczenia przechodzą na turniej finałowy, natomiast kary za 

napomnienia są anulowane po zakończeniu turniejów eliminacyjnych.  

§ 17  

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, do 

którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-20 rozstrzyga Komisja Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego. Decyzje 

Komisji Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego. 

§ 18  

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 19  

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr X/270  z dnia 4 października 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie lokalizacji meczów międzypaństwowych  

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



I. Powierza się Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej (Płock) organizację meczu reprezentacji 
mężczyzn U-20  Polska – Szwajcaria, zaplanowanego na 15 listopada 2013 roku.  
 
II. Powierza się Lubelskiemu Związkowi Piłki Nożnej (Łęczna) organizację meczu reprezentacji 
mężczyzn U-20 Polska-Niemcy, zaplanowanego na 19 listopada 2013 roku. 
 
III. Powierza się Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej (Rzeszów) organizację towarzyskiego 

Turnieju Czterech Narodów w Futsalu z udziałem reprezentacji A w futsalu, zaplanowanego na 

15-20 listopada 2013 roku.   

IV. Powierza się Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej (Opole) organizację meczu towarzyskiego 

U-19 w futsalu Polska-Czechy, zaplanowanego w terminie pomiędzy 25-29 listopada 2013 roku.   

V. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
  
VI.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji 
dot. lokalizacji poszczególnych meczów reprezentacji narodowych w przypadku niespełnienia 
przez organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
VII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr X/271  z dnia  4 października 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie finansowania prowadzenia I klasy Licealnego Ośrodka Szkolenia Sportowego 

Młodzieży na terenie Podlaskiego Związku Piłki Nożnej  

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

I.Na wniosek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej kwotę 13.350 zł pierwotnie  zaplanowaną  na 

prowadzenie I klasy Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży przeznacza się na 

funkcjonowanie I klasy Licealnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży na terenie 

Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.  

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/272 z dnia 4 października 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia PZPN  
Panom:  Zygmuntowi Świtale i Bogdanowi Zajdlerowi 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN w zw. z § 5 Regulaminu Nadawania 
Diamentowego Odznaczenia PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I.Na wniosek  Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN nadaje się 
Diamentowe Odznaczenie PZPN Panom: Zygmuntowi Świtale i Bogdanowi Zajdlerowi.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                    Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/273  z dnia 4 października 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmian w Regulaminie  Komisji Technicznej PZPN przyjętym Uchwałą Zarządu 

PZPN z dnia 12 grudnia 2012 roku nr II/22 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 66 § 1 pkt 1, § 4 i § 15 Statutu PZPN postanawia się, 
co następuje: 
 
I.W Regulaminie  Komisji Technicznej PZPN przyjętym Uchwałą Zarządu PZPN z dnia 12 grudnia 
2012 roku, nr II/22 wprowadza się następującą zmianę: 
 
1.W par. 7 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu: 
 
7. Uchwały i decyzje Komisji dotyczące spraw administracyjnych, bądź związanych  z bieżącym 

funkcjonowaniem Komisji mogą zapadać za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość (np. fax, email, telefon), w tym także w drodze obiegowej. W tym ostatnim 

przypadku przyjmuje się że dla skutecznego odbycia się posiedzenia Komisji wystarczy 

przedłożenie do wiadomości wszystkim jej członkom treści mającej zostać podjętej decyzji bądź 

uchwały i zebranie głosów.  

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 
 
III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
t.j.U nr II/22 z 12.12.2012 r. 
zm.U nr X/273  z 4.10.2013 r.  

 
Uchwała nr II/22 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Technicznej PZPN 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 66 § 1 pkt 1, § 4 i § 15 Statutu PZPN postanawia się, 
co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Komisji Technicznej PZPN w następującym brzmieniu: 
 

Regulamin Komisji Technicznej PZPN 
 

§ 1 
Komisja Techniczna PZPN zwana dalej „Komisją” jest organem doradczym  Zarządu PZPN 
powołanym do projektowania i realizowania zadań dot. szkolenia zawodników i trenerów  w 
zakresie piłki nożnej, prowadzenia spraw trenerskich  oraz opieki zdrowotnej sprawowanej nad 
zawodnikami reprezentacyjnymi.  
 

§ 2 
1. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, Komisja składa się z następujących członków: 
a) Przewodniczącego,  
b) Wiceprzewodniczącego, 
c) Sekretarza, 
d) Przewodniczących Zespołów: ds. Reprezentacji Narodowych, Medycznego oraz ds. 
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów, 
e) 8 członków.  



2.Zarząd powołuje 2 dodatkowych członków Komisji Technicznej spośród obecnych członków 
Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego oraz Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej.  
3. W skład Komisji Technicznej z urzędu wchodzi Dyrektor Sportowy PZPN, który może 
uczestniczyć w pracach wszystkich Zespołów. 
4.W pracach Komisji Technicznej i jej Zespołów może uczestniczyć Wiceprezes PZPN ds. 
szkoleniowych. 
5. Zarząd PZPN może dokooptować do Komisji dodatkowych członków, jeżeli jest to konieczne. 
6. W celu wydania specjalistycznej opinii  Komisja może korzystać doraźnie z pomocy ekspertów. 
 

§ 3 
1. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i członkowie Komisji są powoływani i 
odwoływani przez Zarząd PZPN.  
2. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie Uchwały Zarządu 
na wniosek Przewodniczącego Komisji.  
3. Kadencja Komisji jest  równa kadencji Zarządu PZPN.  
4. Odwołanie osób, o których mowa w ust.1, następuje w przypadkach: 
a) pisemnej rezygnacji, 
b) dopuszczenia się niegodnego czynu lub poważnego zaniedbania obowiązków,  
c) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach, 
d) w razie uzasadnionego wniosku członka PZPN. 
  

§ 4 
Do kompetencji Komisji  należy w szczególności: 
 

1. projektowanie strategii rozwoju piłki nożnej w Polsce, 

2. analiza trendów rozwoju piłki nożnej w Polsce i na świecie poprzez   ocenę gry zespołów 

ligowych i reprezentacyjnych, 

3. współpraca z AWF-ami w przetwarzaniu danych uzyskiwanych w badaniach naukowych, 

związanych z procesem treningowym, 

4. współpraca z redakcją czasopisma „Trener”, 

5. popularyzacja podręczników, pism fachowych i innych materiałów szkoleniowych z 

wykorzystaniem strony internetowej Komisji Technicznej ,  

6. cykliczne uaktualnianie unifikacji procesu szkolenia w piłce nożnej, 

7. monitorowanie, analiza oraz sporządzanie wniosków obserwacyjnych z Mistrzostw Świata i 

Mistrzostw Europy w piłce nożnej, 

8. współpraca ze Stowarzyszeniem Trenerów Piłki Nożnej, Spółką Ekstraklasa, Piłkarską Ligą 

Polską oraz wszystkimi Komisjami PZPN,  

9. analizowanie systemów gry i metod pracy wszystkich reprezentacji Polski w piłce nożnej,  

10. opracowywanie i przedstawianie kierunków zmian w szkoleniu piłkarskim sprzyjającym 

podniesieniu poziomu polskiej piłki nożnej,  

11. udział w procesie doszkalania, doboru i oceny poziomu pracy trenerów pracujących z 

reprezentacjami narodowymi,   

12. współpraca z trenerami koordynatorami w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej i 

ośrodkach szkolenia piłkarzy, 

13. współpraca z Komisją Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego w zakresie opracowywania 

kierunków rozwoju i koordynacji systemu szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce. 

 



 
§ 5 

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie konieczności – pod jego nieobecność lub z 
powodu konfliktu interesów -  Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.   
2. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji w szczególności należy: 
a)organizacja pracy Komisji, w tym zlecanie bieżących zadań członkom Komisji,  
b) przygotowywanie posiedzeń Komisji wspólnie z Sekretarzem  i Administratorem  
( program, zaproszenia itp. ), 
c) przewodniczenie posiedzeniom Komisji, 
d) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzenia,   
e) przedstawianie do zatwierdzenia planu pracy Komisji,  
f) niezwłoczne informowanie członków Komisji o sprawach nie cierpiących zwłoki,   
g) wnioskowanie do Zarządu PZPN o powołanie, w razie konieczności, grupy roboczej do 
realizacji konkretnego zadania w trybie art. 66 par. 2 Statutu PZPN, 
h) reprezentowanie Komisji w stosunku do innych organów statutowych, jak i wobec osób 
trzecich ( w tym mediów). 
3. W posiedzeniach Komisji ma prawo uczestniczyć Prezes PZPN lub delegowany przez niego 
Członek Zarządu. Przewodniczący Komisji ma prawo zaprosić na posiedzenie lub jego część 
każdą osobę, której obecność jest uzasadniona.  

 
§ 6 

1.Do  Komisji Sekretarz Generalny wyznacza Administratora spośród pracowników Biura PZPN. 
W razie czasowej nieobecności Administratora jego czynności realizuje inna osoba z Biura 
Związku.  
2. Administrator  wykonuje czynności związane z bieżącą działalnością Komisji, a szczególności: 

a) wraz z Przewodniczącym oraz Sekretarzem przygotowuje i organizuje posiedzenia 

Komisji, 

b) w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji powiadamia członków o terminach i 

programach posiedzeń, 

c) odpowiada za bieżące sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,   

d) odpowiada za całość dokumentacji związanej z działalnością Komisji, 

e) uaktualnia dane członków Komisji, 

f) funkcjonuje jako osoba kontaktowa dla członków Komisji, 

g) kontroluje zwrot kosztów podróży dla członków Komisji, 

h) wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Komisji.  

3. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Administrator może być także Sekretarzem Komisji. 
 

§ 7 
1. Przewodniczący, w porozumieniu z Sekretarzem i Administratorem, przygotowuje projekt 

programu posiedzenia Komisji.  

2. Program posiedzenia zawiera następujące punkty: 

a) otwarcie posiedzenia;  

b) sprawdzenie listy obecności; 

c) sprawozdanie z działań podjętych po ostatnim posiedzeniu; 



d) realizacja tematów ujętych w porządku dziennym posiedzenia; 

e) inne sprawy; 

f) ustalenie terminu następnego posiedzenia. 

3. Członkowie Komisji  mogą zgłosić propozycje punktów programu Administratorowi. Powinny 

one być złożone na piśmie, zawierać uzasadnienie oraz, jeżeli to możliwe, załączniki. 

4. Co do zasady,  program nie powinien  być zmieniany w trakcie posiedzenia.  Tym niemniej, 

Przewodniczący może zmodyfikować program, jeżeli dana sprawa jest uznana za szczególnie  

pilną. 

5. Posiedzenie Komisji odbywa się raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach 

Przewodniczący Komisji może wystąpić do Prezesa PZPN lub Wiceprezesa PZPN ds. 

Organizacyjno-Finansowych o zorganizowanie dodatkowego posiedzenia. 

6. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie PZPN, w Warszawie.  

7. Uchwały i decyzje Komisji dotyczące spraw administracyjnych, bądź związanych  z 

bieżącym funkcjonowaniem Komisji mogą zapadać za pomocą środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość (np. fax, email, telefon), w tym także w drodze 

obiegowej. W tym ostatnim przypadku przyjmuje się że dla skutecznego odbycia się 

posiedzenia Komisji wystarczy przedłożenie do wiadomości wszystkim jej członkom treści 

mającej zostać podjętej decyzji bądź uchwały i zebranie głosów.  

 
§ 8 

1. Po każdym posiedzeniu Komisji, Administrator sporządza protokół. 

2. Protokół zawiera: 

a) datę, miejsce i czas posiedzenia; 

b) wskazanie uczestników oraz nieobecnych; 

c) przyjęty porządek obrad; 

d) opis podjętych decyzji lub uzgodnionych działań; 

e) dokładny opis działań, które należy podjąć wraz z osobami/organami odpowiedzialnymi za 

wykonanie tych działań oraz ostateczny termin ich wykonania;  

f) termin i miejsce następnego posiedzenia; 

g) podpisy Przewodniczącego (innej osoby prowadzącej posiedzenie) i Administratora.  

3. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Komisji.  

 
§ 9 

Komisja współpracuje, jeżeli to konieczne,  z innymi organami statutowymi Związku. 
 
 
 
                        



§ 10 
1. Wszystkie dokumenty analizowane przez Komisję przeznaczone są do użytku wewnętrznego, 
jeżeli nie są oznaczone jako poufne. Dokument z klauzulą poufne nie może być w żadnym 
przypadku przekazywany komukolwiek. 
2. Dokumenty związane z działalnością  Komisji muszą być przechowywane z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności.    

 
§ 11 

1. Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania z 
wymaganym profesjonalizmem i należytą starannością, zgodnie ze Statutem PZPN , innymi 
przepisami związkowymi oraz decyzjami  organów statutowych.  
2. Osoby, o których mowa w ust.1, potwierdzają pisemnie - po ich powołaniu – zobowiązanie do 
przestrzegania Statutu, innych przepisów związkowych oraz nin. Regulaminu.  
 
                                                        

§ 12 
1. Przy wykonywaniu swoich funkcji  osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować 
uczciwość,  bezstronność oraz lojalność wobec Związku, informując Przewodniczącego Komisji o 
wystąpieniu konfliktu interesów.  
2. Osoby, o którym mowa w ust. 1 nie mogą  równocześnie podejmować działań sprzecznych z 
normami etycznymi, co obejmuje w szczególności obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek 
działań niesportowych, a także zagrażających integralności PZPN lub rozgrywek piłkarskich  
względnie narażających  dobre imię piłki nożnej.  
 

§ 13 
1. Dla ważności decyzji Komisji niezbędny jest udział w posiedzeniu ponad połowy jej członków.  
2. Decyzje wymagają zwykłej większości głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący 
jest głos Przewodniczącego posiedzenia.  
3. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu 
większości.  
 

§ 14 
1. Przewodniczący podczas posiedzenia ustala, w razie potrzeby, treść komunikatu dla mediów. 

Uczestnicy posiedzenia zobowiązują się nie udzielać komentarzy dla stron trzecich (w tym 

mediów). 

2. Administrator sporządza komunikat dla mediów, który musi być zaakceptowany przez 

Przewodniczącego. 

3. Komunikat dla mediów stanowi część protokołu. 

 
§ 15 

1.W ramach Komisji Technicznej działają: 
a. Zespół ds. Reprezentacji Narodowych  składający się z Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego, Sekretarza  i nie więcej niż 6  członków powoływanych i odwoływanych 
przez Zarząd PZPN, na wniosek Przewodniczącego Komisji. W skład Zespołu ds. Reprezentacji 
Narodowych z urzędu wchodzi Dyrektor Sportowy PZPN, 

b. Zespół Medyczny  składający się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, 
Sekretarza  i niż nie więcej 7  członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN, na 
wniosek Przewodniczącego Komisji, 

c. Zespół ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów  składający się z 
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i nie więcej niż 7  członków 
powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN, na wniosek Przewodniczącego Komisji, 
2. Do udziału w posiedzeniach ww. Zespołów mogą także zostać zaproszeni trenerzy, naukowcy, 
lekarze oraz inne osoby posiadające merytoryczne kwalifikacje.  
 



 
§ 16 

1.Do zakresu zadań Zespołu ds. Reprezentacji Narodowych należy w szczególności: 
 

1. analizowanie systemów gry i metod pracy wszystkich reprezentacji Polski w piłce nożnej,  

2. analiza trendów rozwoju piłki nożnej w Polsce i na świecie poprzez   ocenę gry zespołów 

ligowych i reprezentacyjnych, 

3. opracowanie systemu dokumentacji szkoleniowej wszystkich zespołów reprezentacyjnych 

PZPN. 

2.Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek może uczestniczyć w 
posiedzeniach Komisji z głosem doradczym. 
3. Postanowienia par. 2 ust.1, 3 i 4, par. par. 3,5, 6– 14 stosuje się odpowiednio.                 
  

§ 17 
Do zakresu zadań Zespołu Medycznego należy w szczególności: 
 

1. koordynacja spraw związanych ze zwalczaniem dopingu w sporcie,  polegających w 

szczególności na:   

-  organizacji  i prowadzeniu  szkoleń dla lekarzy klubowych oraz opiekujących się 
Reprezentacjami Narodowymi w zakresie przepisów antydopingowych, 
-  organizacji  szkoleń dla zawodników piłki nożnej w klubach Ekstraklasy, I i II Ligi, jak 
również wszystkich Reprezentacji Narodowych w zakresie programów antydopingowych,  
- przygotowaniu i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla zawodników, 
lekarzy, trenerów, itp. w omawianym zakresie, 
- stałej współpracy ze strukturami UEFA i FIFA działającymi na  obszarze walki z 
dopingiem w piłce nożnej, 

2. koordynacja i nadzór nad procesem licencjonowania lekarzy pracujących w klubach,w 

szczególności  Ekstraklasy, I i II Ligi oraz wszystkich Reprezentacjach  Narodowych, 

3. koordynacja i nadzór nad działaniem systemu kształcenia ustawicznego dla lekarzy 

licencjonowanych,  

4. koordynacja i nadzór nad Centralnym Rejestrem Urazów i Chorób,  

5. koordynacja procesu akredytacji Ośrodków Medycznych przy PZPN, 

6. organizowanie systemu badań lekarskich kwalifikacyjnych oraz okresowych dla 

zawodników piłki nożnej na każdym poziomie zaawansowania i we wszystkich grupach 

wiekowych,  

7. organizowanie narad i konferencji szkoleniowych  dla lekarzy pracujących w piłce nożnej, 

8. organizowanie i nadzór nad systemem ustawicznego szkolenia dla masażystów, 

terapeutów i  trenerów odnowy biologicznej,  

9. współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z komisjami medycznymi FIFA (w tym F-

MARC), UEFA oraz Komisjami Medycznymi Narodowych Federacji Piłkarskich w Europie 

i na świecie,  

10. utrzymywanie i rozwijanie stałej współpracy z trenerami, Szkołą Trenerów PZPN, 

redakcją czasopisma „Trener”, 

11.  utrzymywanie i rozwijanie współpracy z Kolegium Sędziów, 



12. zorganizowanie opieki medycznej dla sędziów piłkarskich,  

13. delegowanie lekarzy, masażystów, czy trenerów odnowy biologicznej do udziału w 

konferencjach i kongresach UEFA, FIFA oraz innych federacji sportowych.  

2.Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek może uczestniczyć w 
posiedzeniach Komisji z głosem doradczym. 
3. Postanowienia par. 2 ust.1, 3 i 4, par. par. 3,5, 6– 14 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 18 
1.Do zakresu zadań Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów należy szczególności: 

1. programowanie procesu kształcenia oraz dokształcania instruktorów i trenerów, 

2. w ramach upoważnienia udzielonego stosowną uchwałą przez Zarząd PZPN realizowanie 

systemu licencjonowania trenerów na terenie kraju, 

3. kontrola i ocena pracy trenerów zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Szkolenia 

Sportowego Młodzieży, 

4. analiza i ocena poziomu wykształcenia trenerów w ligach zawodowych, amatorskich i 

Wojewódzkich Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży, 

5. nadzór programowy nad pracą i działalnością  Szkoły Trenerów PZPN, 

6. delegowanie trenerów do udziału w konferencjach i kongresach UEFA i FIFA oraz innych 

federacji sportowych, 

7. organizowanie konferencji doszkalających dla trenerów stosownie do wymogów 

Konwencji Trenerskiej UEFA, 

8. opracowywanie systemu dokumentacji szkoleniowej seniorów i grup młodzieżowych, 

9. nadzór nad działalnością klubów w zakresie zgodności zatrudniania trenerów z zasadami 

określonymi Konwencją Trenerską UEFA i regulaminami licencyjnymi PZPN.  

2.Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek może uczestniczyć w 
posiedzeniach Komisji z głosem doradczym. 
3.Postanowienia par. 2 ust.1, 3 i 4, par. par. 3,5, 6– 14 stosuje się odpowiednio.                                                     
 

§ 19 
Traci moc Uchwała nr VI/132 z dnia 27 czerwca 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Technicznej PZPN.  

 
§  20 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywania w nim zmian przysługuje Zarządowi 
PZPN. 
 

§  21 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/274  z dnia  4 października 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia treści Regulaminu Lekarza Licencjonowanego PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN w zw. z par. 5 ust. 2 pkt f)  Uchwały nr XI/281 z 
dnia 23 lipca 2009 roku  - w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w 
klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach narodowych, postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek  Przewodniczącego Zespołu Medycznego działającego w ramach Komisji 
Technicznej PZPN zatwierdza się Regulamin Lekarza Licencjonowanego PZPN, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
  



Załącznik do Uchwały nr X/274  z dnia 4 października 2013 Zarządu PZPN 

 

Regulamin lekarza licencjonowanego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Postanowienia ogólne: 

 

1. Jako lekarza licencjonowanego uważa się lekarza, który posiada ważną licencję PZPN 

otrzymano w trybie Uchwały Zarządu PZPN z dn. 23 lipca 2009 (nr XI/281). 

2. Każdy lekarz, który współpracuje z PZPN powinien zgodnie z zaleceniami FIMS 

(Światowa Federacja Medycyny Sportowej) przynajmniej w 50% utrzymywać kontakt z 

medycyną kliniczną. 

3.  Lekarze współpracujący z PZPN powinni wykazać się członkostwem w towarzystwach 

naukowych działających w szeroko pojętej medycynie sportowej (Polskie Towarzystwo 

Medycyny Sportowej, Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej, Sekcja Medycyny 

Sportowej PTOiTr) na terenie Polski. Wskazane jest również członkowstwo w 

towarzystwach międzynarodowych (ISAKOS, ESSKA, FIMS, etc). 

4. Każdy lekarz musi posiadać aktualny na dany rok certyfikat potwierdzający odbycie 

szkolenia z przepisów antydopingowych zorganizowanego przez Zespół  Medyczny 

PZPN. 

5. Lekarz musi mieć w swoim posiadaniu pisemne zgody wszystkich zawodników będących 

pod jego opieką na reprezentowanie zawodnika w sprawach medycznych, udzielanie 

informacji o stanie zdrowia zawodnika (zarówno trenerowi, władzom klubu, jak też 

mediom), pośredniczenia w organizacji opieki medycznej dla niego. 

6. Niniejszy regulamin jest wewnętrznym dokumentem obowiązującym wszystkich lekarzy 

współpracujących z PZPN i/lub Zespołem  Medycznym PZPN. 



Prawa lekarza licencjonowanego 

 

1. Przysługuje mu prawo do kandydowania na członka Zespołu  Medycznego PZPN. 

2. Lekarz licencjonowany ma prawo używać na wszystkich dokumentach i oficjalnych 

pismach sformułowania :”Licencjonowany Lekarz PZPN …” 

3. Ma prawo do noszenia znaczka zarezerwowanego dla członków Zespołu Medycznego  

PZPN. 

4. Ma prawo do korzystania z dostępu do materiałów szkoleniowych umieszczonych na 

stronie internetowej www.ws.pzpn.pl. 

http://www.ws.pzpn.pl/


Obowiązki lekarza licencjonowanego 

 

Obowiązki wobec zawodnika 

1. Lekarz ma obowiązek nadzorować stan zdrowia zawodników będących pod jego opieką 

w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Jako zawodników będących pod opieką lekarza uważa się w przypadku klubów 

wszystkich zawodników uznanych przez klub jako zawodników tego klubu, bądź czasowo 

przebywających w klubie. 

W przypadku zawodników występujących w reprezentacji są to wszyscy zawodnicy, 

którzy są brani pod uwagę i zaakceptowani przez trener reprezentacji. 

2. Dwa razy do roku ma obowiązek przeprowadzać badania okresowe zgodnie z 

zaleceniami i wytycznymi FIFA, Zespołu Medycznego  PZPN i stosownego 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Sportu. 

3. Przed rozpoczęciem każdego sezonu zawodnik musi być poddawany szczegółowej 

ocenia zgodnie z protokołem zalecanym przez komisję medyczną FIFA, UEFA i PZPN. 

Protokół taki znajduje się na stronie internetowej Zespołu Medycznego  PZPN 

(www.ws.pzpn.pl). 

4. W przypadku kontuzji lub/i choroby zawodnika lekarz ma obowiązek nadzorować 

przebieg leczenia i w razie potrzeby procesu rehabilitacji. 

5. Lekarz ma obowiązek edukować zawodników w zakresie profilaktyki chorób i kontuzji, a 

przede wszystkim obowiązujących przepisów antydopingowych WADA i FIFA. 

6. Lekarz ma obowiązek nadzorować proces odnowy biologicznej zawodników. 

http://www.ws.pzpn.pl/


Obowiązki wobec klubu/reprezentacji: 

 

1. Lekarz ma obowiązek przeprowadzać dwa razy do roku badania okresowe i badania 

przed rozpoczęciem sezonu zawodników wskazanych przez klub lub trenera selekcjonera 

reprezentacji. 

2. Lekarz ma obowiązek raportować wszystkie problemy medyczne, które według niego 

tego wymagają zarówno do klubu, jak też trenera reprezentacji (np. powtarzające się 

problemy przeciążeniowe, nawracające infekcje, itp.). 

3. Lekarz ma obowiązek współpracy czynnej z trenerem w zakresie poprawy możliwości 

treningowych zawodnika, profilaktyki urazów i chorób, odnowy biologicznej. 

4. Lekarz ma obowiązek nadzorować planowanie i przebieg odnowy biologicznej 

zawodników będących pod jego opieką. 

5. Lekarz ma obowiązek przedstawić przed zawodami sędziemu głównemu 

podstemplowaną przez siebie listę zawodników dopuszczonych do zawodów. 



Obowiązki wobec PZPN: 

 

1. Lekarz ma obowiązek brać udział w programie ustawicznego kształcenia opracowanym 

przez Zespół Medyczny PZPN. 

2. Raportować do komputerowej bazy danych zwanej Komputerowym Rejestrem Urazów i 

Chorób PZPN wszystkie urazy, kontuzje i choroby jak również przebieg ich leczenia u 

zawodników będących pod jego opieką. 

3. Uczestniczyć aktywnie w pracach Zespołu  Medycznego  PZPN. 



Postanowienia końcowe: 

 

1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować zgodnie z par. 17 i 18 

Uchwały Zarządu PZPN z dn. 23 lipca 2009 zawieszeniem, bądź pozbawieniem lekarza 

Licencji Lekarskiej PZPN. 

2. Każdy lekarz współpracujący z PZPN i/lub Zespołem  Medycznym PZPN jest 

zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu i po zapoznaniu się z jego treścią 

odpisana go własnoręcznym podpisem. 
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Uchwała  nr  X/275  z dnia 4 października  2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie  przyjęcia Regulaminu Szkoły Trenerów PZPN  

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się Regulamin Szkoły Trenerów PZPN , stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
  



Załącznik do Uchwały nr X/275 z dnia 4 października 2013 roku 
 

REGULAMIN SZKOŁY TRENERÓW  
POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
 

 
I. ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA REGULAMINU 

 
§ 1. 

Przedmiot Regulaminu 
 

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa organizację Szkoły Trenerów PZPN 
(zwanej dalej: „Szkołą”) i tok prowadzonych w Szkole kursów oraz związane z nimi prawa i 
obowiązki ich uczestników. 
 

§ 2. 
Zakres zastosowania Regulaminu 

 
1. Regulamin stosuje się do każdej osoby korzystającej z praw uczestnika kursu 

prowadzonego w Szkole.  
2. Prawa uczestnika kursu prowadzonego w Szkole nabywa się z chwilą zawarcia umowy 

ze Szkołą, do której załącznik stanowi niniejszy Regulamin, oraz złożenia oświadczenia o 
przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.  

3. Prawa uczestnika kursu traci się z chwilą:  
a) ukończenia kursu i – jeżeli jest to przewidziane programem – złożenia stosownego 

egzaminu; 
b) skreślenia z listy uczestników kursu.  

 
 

II. SZKOŁA 
 

§ 3. 
Organizacja Szkoły 

 
1. Szkoła należy do Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (dalej: PZPN), 

będącego polskim związkiem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z póź. zm.). 

2. Szkoła umiejscowiona jest w Białej Podlaskiej i znajduje się na terenie Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydziału Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej (dalej: AWF). 

3. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły, powoływany i odwoływany przez Zarząd  PZPN. 
Dyrektorowi Szkoły przysługują uprawnienia związane z prowadzeniem, organizacją  
i kierowaniem Szkołą, niezastrzeżone do kompetencji innych podmiotów lub organów 
Szkoły. 

 
 

§ 4. 
Zadania i cele Szkoły 

 
1. Szkoła prowadzi specjalistyczne kursy w zakresie kształcenia i licencjonowania trenerów 

piłki nożnej. 
2. Zasadniczym celem działania Szkoły jest kształcenie i licencjonowania trenerów piłki 

nożnej. 
3. Kształcenie i licencjonowanie trenerów piłki nożnej prowadzone przez Szkołę  

odbywa się na podstawie programów i planów nauczania opracowanych przez Dyrektora 
Szkoły według Konwencji UEFA. 



4. Prezes PZPN i Dyrektor Szkoły wydają absolwentom poszczególnych kursów 
odpowiednie zaświadczenia, certyfikaty i dyplomy zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa polskiego oraz przepisami PZPN i UEFA. 

 
§ 5. 

Finansowanie Szkoły  
 

1. Podstawą finansowej działalności Szkoły są opłaty wnoszone przez uczestników.  
2. Działalność Szkoły może być wspierana przez sponsorów oraz dofinansowywana  

ze środków celowych, w szczególności dotacji budżetowych lub samorządowych. 
 
 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KURSÓW 
 

§ 6. 
Warunki uczestnictwa w kursach 

 
1. W kursach prowadzonych w Szkole mają prawo uczestniczyć trenerzy, którzy zostali 

zakwalifikowani i pozytywnie przeszli etap egzaminów wstępnych zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami PZPN i UEFA, w szczególności z Uchwałą nr 
X/218 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji kursów 
kształcenia trenerów piłki nożnej kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO oraz 
Konwencją Trenerską UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich i 
programu kształcenia trenerów UEFA.  

2. Ponadto warunkami uczestnictwa w kursach prowadzonych w Szkole są: 
a)  niekaralność za przestępstwa określone w art. 41 ust. 3 pkt. 4 ustawy o sporcie (tj. 

umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy o sporcie, lub określone w 
rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny); 

b) terminowa wpłata czesnego; 
c) minimum średnie wykształcenie.  

 
§ 7. 

Prawa uczestników kursów 
 

1. Uczestnicy kursów są uprawnieni do: 
a) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z odpowiednim programem kształcenia; 
b) korzystania z biblioteki i czytelni AWF; 
c) otrzymania kompletu strojów oraz tzw. pakietu powitalnego. 

2. Uczestnicy kursów mogą korzystać  ze swoich uprawnień, o których mowa w punkcie 1b, 
w związku z udziałem w kursach i szkoleniach oraz podnoszeniem swoich kwalifikacji, a 
nie dla realizacji innych celów. 

 
§ 8. 

Obowiązki uczestników kursów 
 

1. Podczas pobytu w Szkole i uczestniczenia w kursach ich uczestnicy są zobowiązani  
do: 
a) przestrzegania dyscypliny wewnętrznej Szkoły; 
b) obecności, punktualności oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach; 
c) systematycznego podnoszenia swojej wiedzy; 
d) dbania o wizerunek Szkoły, PZPN; 
e) udziału w zajęciach w jednolitych strojach Szkoły Trenerów oraz obuwiu sportowym. 

2. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia przez uczestnika kursu zapisów 
niniejszego regulaminu, a w szczególności przekroczenia 10% nieobecności 
(usprawiedliwionych) ogólnej liczby godzin zajęć, uczestnik kursu zostanie relegowany 
(usunięty) ze Szkoły i w konsekwencji traci prawo do otrzymania licencji, zaświadczenia, 



certyfikatu lub dyplomu. W powyższym przypadku uczestnik nie ma prawa do zwrotu 
wniesionych opłat. Decyzje o relegowaniu uczestnika kursu  
ze Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.  

3. Uczestnik kursu z chwilą jego ukończenia przenosi na PZPN bez konieczności składania 
odrębnego oświadczenia nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wszelkich dzieł 
stworzonych przez niego w czasie kursu (np. prac, prezentacji, innych materiałów 
stworzonych podczas zajęć w Szkole), zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.). 

 
§ 9. 

Opłaty i koszty 
 

1. Uczestnicy kursów są zobowiązani do terminowej wpłaty czesnego. Uczestnik kursu 
uiszcza czesne w terminie i na rachunek wskazany przez Dyrektora Szkoły. W drodze 
indywidualnej decyzji Dyrektora Szkoły czesne może zostać wpłacone przez Uczestnika 
kursu w dwóch ratach.  

2. Uczestnicy kursów samodzielnie ponoszą koszty dojazdu, zakwaterowania  
i wyżywienia oraz materiałów dydaktycznych potrzebnych podczas uczestnictwa  
w kursach. 

 
 
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 10. 
Dane osobowe 

 
1. Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

na potrzeby Szkoły, w celach związanych z przeprowadzeniem kursów. 
2. Uczestnik kursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji. 
3. Dane osobowe uczestników kursów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Polski 
Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-
366 Warszawa). 

 
§ 11. 

Interpretacja Regulaminu 
 
 

1. Przepisy Regulaminu należy interpretować i stosować zgodnie z zadaniami i celami 
Szkoły. 

2. Dokonywanie wiążącej wykładni Regulaminu należy do kompetencji Zarządu PZPN. 
 

§ 12. 
Zmiana Regulaminu 

 
 

Dokonywanie zmian Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu PZPN. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 13 
Ustalenia końcowe 

 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Zarząd PZPN. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO 
REGULAMINU SZKOŁY 
TRENERÓW PZPN 

 
 

OŚWIADCZENIE  
UCZESTNIKA KURSU W SZKOLE TRENERÓW PZPN 

O PRZESTRZEGANIU REGULAMINU ORAZ ZACHOWANIU POUFNOŚCI  
 
Niniejszym, w związku z uczestnictwem w kursie „______________________”, organizowanym i 
prowadzonym przez Szkołę Trenerów PZPN, oświadczam, że: 
 

1) zapoznałem się z Regulaminem Szkoły Trenerów PZPN, akceptuję jego postanowienia i 
zobowiązuje się go przestrzegać; 
 

2) przyjmuję do wiadomości, że Regulamin Szkoły Trenerów PZPN stanowi integralną część 
umowy zawartej przeze mnie ze Szkołą Trenerów PZPN w związku  
z uczestnictwem w wyżej wymienionym kursie; 

 
3) zobowiązuję się do zachowania poufności treści wyżej wymienionej umowy (stanowiącej 

łącznie Regulamin Szkoły Trenerów PZPN oraz niniejsze oświadczenie); 
  

4) zobowiązuję się do niewykorzystywania informacji uzyskanych podczas kursów  
w Szkole Trenerów PZPN w celach innych niż związane ze szkoleniem sportowym.    

 
 
Data: ____________________  
 
 
Imię i nazwisko uczestnika kursu: _______________________________________ 
 
 
Podpis uczestnika kursu:____________________  
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Uchwała  nr  X/276 z dnia 4 października  2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie  ustalenia terminu  kolejnego  posiedzenia  Zarządu PZPN 

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu 22 listopada     
2013 roku w Bydgoszczy. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr X/277 z dnia  4 października 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie interpretacji postanowień Uchwały nr V/146 z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na sezon 2013/2014 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 



 
I.Przyjmuje się następującą wykładnię postanowień pkt.18.3. Uchwały nr V/146 z dnia  22 maja  
2013 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej 
na sezon 2013/2014: 
 
Nagrody finansowe przysługujące klubom uczestniczącym w rozgrywkach o Puchar Polski na 
szczeblu centralnym w sezonie 2013/2014 ujęte są w kwotach brutto.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/278  Zarządu PZPN z dnia 4 października 2013 roku w sprawie nadanych 
medali i odznak honorowych PZPN 

 
Na podstawie art. 36 par.1 pkt 23) w związku z art. 73 Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 
I. Na wniosek Komisji ds. Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych przyznane zostały medale i 
odznaki honorowe PZPN osobom fizycznym i prawnym, wymienionym w załączniku nr 1 do 
niniejszej Uchwały.  
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
WYKAZ WYDANYCH ODZNACZEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
OD 25 LISTOPADA 2012 ROKU 
 

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Złoty medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Ignacy Pławecki   ur. 01.02.1947 r.  Nr leg. 374 
2. Jan Kuniawski   ur. 09.07.1939 r.  Nr leg. 375 
Złota odznaka honorowa 
1. Bogumił Szałek   ur. 19.04.1949 r.  Nr leg. 7021 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Jarosław Szandrocho  ur. 18.11.1972 r.  Nr leg. 13055 
Brązowa odznaka honorowa 
1. Andrzej Grzmielewicz  ur. 23.06.1965 r.  Nr leg. 7163 
2. Dariusz Pawliszczy   ur. 01.03.1962 r.  Nr leg. 7193 
 

KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Złoty medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Jacek Bojarowski   ur. 31.01.1968 r.  Nr leg. 376 
Brązowy medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Figas Włodzimierz   ur. 03.10.1954 r.  Nr leg. 735 
2. Jerzy Patalas   ur. 02.02.1939 r.  Nr leg. 750 
3. Mirosław Brzóska   ur. 09.10.1959 r.  Nr leg. 751 
4. Zenon Klorek   ur. 10.12.1953 r.  Nr leg. 752 
5. Piotr Bielewicz   ur. 22.04.1965 r.  Nr leg. 753 
6. Mieczysław Czarnecki  ur. 19.10.1931 r.  Nr leg. 754 
7. Zdzisława Kąkolewska  ur. 13.12.1944 r.  Nr leg. 755 
8. Łucjan Malczewski   ur. 19.04.1955 r.  Nr leg. 756 
Złota odznaka honorowa 
1. Kowalski Henryk   ur. 04.08.1936 r.  Nr leg. 7001 
2. Zieliński Andrzej   ur. 09.10.1937 r.  Nr leg. 7002 
3. Mieszczak Benedykt  ur. 13.02.1952 r.  Nr leg. 7004 
4. Błociński Zdzisław   ur. 27.12.1958 r.  Nr leg. 7005 
5. Zychla Krzysztof   ur. 27.01.1966 r.  Nr leg. 7006 
6. Kowalski Henryk   ur. 05.12.1951 r.  Nr leg. 7007 
7. Tomasz Stypczyński  ur. 29.11.1950 r.  Nr leg. 7025 
8. Zygmunt Chełmiński  ur. 25.04.1951 r.  Nr leg. 7026 
9. Waldemar Tęcza   ur. 26.04.1961 r.  Nr leg. 7035 
10. Jerzy Kalisz   ur. 22.04.1947 r.  Nr leg. 7037 
11. Bogdan Wiśniewski  ur. 09.08.1945 r.  Nr leg. 7038 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Stefański Waldemar   ur. 12.02.1932 r.  Nr leg. 13006 
2. Szumlański Edward   ur. 24.03.1929 r.  Nr leg. 13007  
3. Czesław Kośmicki   ur. 25.04.1944 r.  Nr leg. 13042 
4. Władysław Piechocki  ur. 06.04.1954 r.  Nr leg. 13043 
5. Eugeniusz Połowczyk  ur. 18.05.1948 r.  Nr leg. 13044 
6. Stanisław Tarasiuk   ur. 05.03.1933 r.  Nr leg. 13045 
7. Kazimierz Owczarzak  ur. 06.11.1942 r.  Nr leg. 13046 
8. Krzysztof Komasiński  ur. 08.07.1952 r.  Nr leg. 13047 
9. Edward Zieliński   ur. 24.01.1955 r.  Nr leg. 13048 
10. Banasiak Zdzisław   ur. 22.01.1936 r.  Nr leg. 13049 
11. Robert Malinowski   ur. 29.04.1949 r.  Nr leg. 13060 
Brązowa odznaka honorowa 
1. KS „CUIAVIA” Inowrocław      Nr leg. 7119 
2. Andrzejewska Maria  ur. 06.04.1963 r.  Nr leg. 7120 
3. Andrzejewski Andrzej  ur. 23.10.1960 r.  Nr leg. 7121 
4. Bakalarski Piotr   ur. 23.09.1958 r.  Nr leg. 7122 



5. Zajączkowski Janusz  ur. 29.01.1957 r.  Nr leg. 7123 
6. MGLKS GROM Więcbork      Nr leg. 7135 
7. Begiert Brygida   ur. 26.01.1949 r.  Nr leg. 7136 
8. MLKS „Wisła” Nowe   zał. 1923 r.   Nr leg. 7179 
9. K.S. „Pogoń” Mogilno  zał. 23.05.1923 r.  Nr leg. 7180 
10. Leszek Cejrowski   ur. 21.08.1962 r.  Nr leg. 7181 
11. Michael Jensen   ur. 24.05.1965 r.  Nr leg. 7182 
12. Krzysztof Tonklewicz  ur. 02.03.1972 r.  Nr leg. 7183 
13. Czesław Woliński   ur. 11.03.1960 r.  Nr leg. 7184 
14. Leszek Duszyński   ur. 31.07.1967 r.  Nr leg. 7185 
15. Krzysztof Woźniak   ur. 24.07.1963 r.  Nr leg. 7186 
16. Sławomir Woźniak   ur. 02.06.1966 r.  Nr leg. 7187 
17. Piotr Cieślak   ur. 29.06.1975 r.  Nr leg. 7188 
18. Henryk Drzewiecki   ur. 14.12.1955 r.  Nr leg. 7189 
19. Rafał Witucki   ur. 17.11.1969 r.  Nr leg. 7190 
20. Krzysztof Dąbrowski  ur. 02.04.1960 r.  Nr leg. 7196 
21. Andrzej Froncek   ur. 25.02.1956 r.  Nr leg. 7197 
22. Anna Grabińska   ur. 12.12.1984 r.  Nr leg. 7198 
23. Jan Grabiński   ur. 16.10.1960 r.  Nr leg. 7199 
24. Piotr Jastrzębski   ur. 03.07.1952 r.  Nr leg. 7200 
25. Tadeusz Mielczarek  ur. 15.09.1952 r.  Nr leg. 7201 
26. Zenon Różycki   ur. 18.02.1972 r.  Nr leg. 7202 
27. Roman Kulig   ur. 28.06.1955 r.  Nr leg. 7204 
 

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Złota odznaka honorowa 
1. Grzegorczyk Piotr   ur. 07.04.1948 r.  Nr leg. 7039 
2. Andrzej Suchodolski  ur. 20.09.1958 r.  Nr leg. 7054 
3. Cezary Kucharski   ur. 17.02.1972 r.  Nr leg. 7055 
4. Zbigniew Biaduń   ur. 19.08.1958 r.  Nr leg. 7056 
5. Józef Zolech   ur. 14.02.1967 r.  Nr leg. 7061 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Leszek Och    ur. 18.01.1952 r.  Nr leg. 13092 
2. Marian Surowiec   ur. 05.03.1950 r.  Nr leg. 13114 
3. Aleksander Szczurowski  ur. 16.01.1953 r.  Nr leg. 13115 
4. Michał Smoleń   ur. 31.10.1972 r.  Nr leg. 13116 
5. Jacek Pogorzelec   ur. 14.04.1966 r.  Nr leg. 13117 
6. Grzegorz Końko   ur. 20.08.1954 r.  Nr leg. 13118 
7. Zbigniew Jaszczuk   ur. 05.05.1952 r.  Nr leg. 13119 
8. Marek Burzec   ur. 19.11.1969 r.  Nr leg. 13120 
9. Ludwik Chmielewski  ur. 13.08.1938 r.  Nr leg. 13121 
10. Zbigniew Smoliński  ur. 28.05.1953 r.  Nr leg. 13122 
11. Tadeusz Grula   ur. 08.07.1958 r.  Nr leg. 13123 
12. Andrzej Zarzycki   ur. 14.07.1967 r.  Nr leg. 13124 
13. Tadeusz Kurek   ur. 13.02.1969 r.  Nr leg. 13125 
14. Arkadiusz Kasznia   ur. 19.09.1973 r.  Nr leg. 13126 
15. Andrzej Czubaszek  ur. 15.03.1956 r.  Nr leg. 13127 
16. Robert Filip   ur. 12.07.1968 r.  Nr leg. 13128 
17. Jacek Magnuszewski  ur. 10.02.1972 r.  Nr leg. 13139 
18. Marek Nowak   ur. 02.01.1961 r.  Nr leg. 13140 
19. Mirosław Banaszek  ur. 01.02.1964 r.  Nr leg. 13141 
Brązowa odznaka honorowa 
1. Roman Pacek   ur. 03.09.1951 r.  Nr leg. 7222 
2. Tomasz Ściuba   ur. 04.01.1977 r.  Nr leg. 7248 
3. Paweł Krępski   ur. 18.07.1982 r.  Nr leg. 7249 
4. Piotr Adamowski    ur. 07.01.1980 r.  Nr leg. 7250 
5. Leszek Chilimoniuk   ur. 03.06.1970 r.  Nr leg. 7251 



6. Janusz Bożym   ur. 15.04.1956 r.  Nr leg. 7252 
7. Jacek Galicki   ur. 28.02.1962 r.  Nr leg. 7253 
8. Artur Jaszczuk   ur. 29.03.1977 r.  Nr leg. 7254 
9. Bogdan Jaszczuk   ur. 05.03.1966 r.  Nr leg. 7255 
10. Paweł Zmorzyński   ur. 16.08.1984 r.  Nr leg. 7256 
11. Jarosław Surowiec   ur. 01.10.1982 r.  Nr leg. 7257 
12. Dariusz Solnica   ur. 16.11.1975 r.  Nr leg. 7258 
13. Przemysław Ruciński  ur. 30.01.1963 r.  Nr leg. 7259 
14. Dariusz Szustek   ur. 28.03.1965 r.  Nr leg. 7260 
15. Tomasz Tryboń   ur. 13.12.1968 r.  Nr leg. 7261 
 

LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Złota odznaka honorowa 
1. Dominik Mieczysławur.  Ur. 14.07.1940 r.  Nr leg. 7003 
Brązowa odznaka honorowa 
1. Najdek Jan    ur. 23.06.1960 r.  Nr leg. 7132 
Sędzia Honorowy 
1. Kujawski Krzysztof   ur. 27.10.1950 r.  Nr leg. 1709 
2. Jerzy Rybacki   ur. 23.02.1951 r.  Nr leg. 1709 
 

ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Złoty medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Mirosław Ossowski   ur. 26.02.1933 r.  Nr leg. 378 
Srebrny medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Cichosz Janusz   ur. 09.02.1955 r.  Nr leg. 489 
2. Tąder Zbigniew   ur. 15.05.1941 r.  Nr leg. 490 
Brązowy Medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Madaliński Jan   ur. 03.11.1931 r.  Nr leg. 733 
2. Kotkowska Elżbieta   ur. 29.06.1950 r.  Nr leg. 737 
Złota odznaka honorowa 
1.Kostrzewa Janusz   ur. 23.06.1947 r.  Nr leg. 6999 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Pogorzelski Andrzej   ur. 05.07.1957 r.  Nr leg. 12992 
2. Krysiuk Jan    ur. 03.01.1951 r.  Nr leg. 13011 
3. Mieczysław Sztonderski  ur. 04.10.1957 r.  Nr leg. 13031 
4. Waldemar Karbowiak  ur. 03.09.1942 r.  Nr leg. 13110 
5. Julian Pietrzykowski   ur. 26.09.1943 r.  Nr leg. 13111 
Brązowa odznaka honorowa 
1. Madaliński Tadeusz   ur. 05.02.1961 r.  Nr leg. 7101 
2. Bartosik Zdzisław   ur. 29.07.1955 r.  Nr leg. 7102 
3. Uryszek Krzysztof   ur. 09.11.1958 r.  Nr leg. 7103 
4. Zawierucha Andrzej   ur. 30.09.1955 r.  Nr leg. 7104 
5. Pskit Paweł    ur. 09.01.1980 r.  Nr leg, 7116 
6. Radkiewicz Tomasz   ur. 18.04.1977 r.  Nr leg. 7117 
7.Muszyński Marcin   ur. 26.04.1980 r.  Nr leg. 7118 
8. GLKS „Włókniarz” Moszczenica     Nr leg. 7134 
9. Rudalski Wojciech   ur. 22.02.1968 r.  Nr leg. 7133 
10. Dariusz Jaroszczak  ur. 15.01.1964 r.  Nr leg. 7147 
11. Grzegorz Kopacki   ur. 03.10.1964 r.  Nr leg. 7164 
12. Jan Serafiński   ur. 08.03.1952 r.  Nr leg. 7165 
Sędzia zasłużony   
1. Ćwikliński Marek   ur. 27.06.1959 r.  Nr leg. 3604 
2. Garwicki Tomasz   ur. 06.05.1969 r.  Nr leg. 3605 
3. Przytuła Rafał   ur. 10.02.1970 r.  Nr leg. 3606 
 

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Złota odznaka honorowa 



1. Barcik Kazimierz   ur. 21.12.1953 r.  Nr leg. 6989 
2. Górecki Andrzej   ur. 09.10.1950 r.  Nr leg. 6990 
3. Góral Piotr    ur. 04.04.1955 r.  Nr leg. 6991 
4. Mazanek Adam   ur. 05.10.1940 r.  Nr leg. 6992 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Brańka Marek II   ur. 21.01.1964 r.  Nr leg. 12994 
2. Bujwicki Andrzej   ur. 11.12.1956 r.  Nr leg. 12995 
3. Nowak Władysław   ur. 22.05.1951 r.  Nr leg. 12996 
4. Pochała Stanisław   ur. 23.02.1945 r.  Nr leg. 12997 
5. Henryk Janik   ur. 17.10.1950 r.  Nr leg. 13090 
6. Filip Sukiennik   ur. 25.12.1925 r.  Nr leg. 13091 
Brązowa odznaka honorowa 
1. Glanowski Marcin   ur. 29.07.1973 r.  Nr leg. 7105 
2. Skrzypczak Marek   ur. 18.10.1977 r.  Nr leg. 7106 
3. Warchał Ireneusz   ur. 04.10.1977 r.  Nr leg. 7107 
4. LKS „Lubań” Maniowy  zał. 1948 r.   Nr leg. 7220 
5. Bronisław Jabłoński   ur. 27.08.1952 r.  Nr leg. 7221 
 

MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Diamentowe Odznaczenie 
1. Stachurski Władysław  ur. 27.03.1945 r.  Nr leg. 074 
Złoty medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Marian Ostaszewski   ur. 31.01.1932 r.  Nr leg. 377 
Srebrny medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Gmoch Jacek   ur. 13.01.1939 r.  Nr leg. 488 
Brązowy medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Eksztajn Janusz   ur. 08.06.1948 r.  Nr leg. 738 
2. Zygmunt Pluta   ur. 15.04.1951 r.  Nr leg. 758 
3. Adam Miś    ur. 16.07.1942 r.  Nr leg. 759 
Złota odznaka honorowa 
1. Benedykt Jarosiński   ur. 16.03.1935 r.  Nr leg. 7034 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Gudyn Jacek   ur. 28.10.1962 r.  Nr leg. 13009 
2. Bogdan Głąbicki   ur. 26.02.1947 r.  Nr leg. 13038 
3. Mirosław Fabisiak   ur. 17.01.1964 r.  Nr leg. 13073 
4. Zbigniew Tomczyk   ur. 04.03.1954 r.  Nr leg. 13074 
5. Ryszard Szczygielski  ur. 11.10.1950 r.  Nr leg. 13075 
6. Piotr Pluta    ur. 22.11.1975 r.  Nr leg. 13076 
7. Piotr Skoczylas   ur. 30.06.1952 r.  Nr leg. 13077 
8. Jan Pszczoła   ur. 15.10.1948 r.  Nr leg. 13078 
9. Kazimierz Suwała   ur. 27.01.1935 r.  Nr leg. 13079 
10. Jerzy Brzozowski   ur. 23.02.1948 r.  Nr leg. 13080 
11. Marek Stefański   ur. 22.06.1952 r.  Nr leg. 13081 
12. Zbigniew Oleszczuk  ur. 24.04.1940 r.  Nr leg. 13082 
13. Zdzisław Sokolnicki  ur. 23.11.1933 r.  Nr leg. 13083 
14. Janusz Arent   ur. 29.09.1961 r.  Nr leg. 13084 
15. Henryk Antczak   ur. 10.02.1953 r.  Nr leg. 13085 
16. Janusz Uniewicz   ur. 11.06.1953 r.  Nr leg. 13086 
17. Waldemar Borowski  ur. 16.01.1954 r.  Nr leg. 13087 
18. Janusz Owczarek   ur. 08.03.1946 r.  Nr leg. 13088 
19. Bogdan Biranowski  ur. 12.09.1943 r.  Nr leg. 13089 
Brązowa odznaka honorowa 
1. Artur Borkowski   ur. 05.01.1975 r.  Nr leg. 7205 
2. Grzegorz Piwko   ur. 13.02.1976 r.  Nr leg. 7206 
3. Bogusław Król   ur. 06.01.1959 r.  Nr leg. 7207 
4. Mirosław Jusiński   ur. 14.07.1957 r.  Nr leg. 7208 
5. Mariusz Głogowski   ur. 30.01.1968 r.  Nr leg. 7209 



6. Ewa Delega    ur. 08.12.1957 r.  Nr leg. 7210 
7. Zygmunt Terlecki   ur. 27.06.1955 r.  Nr leg. 7211 
8. Sławomir Kowalewski  ur. 08.01.1964 r.  Nr leg. 7212 
9. Mirosław Nowakowski  ur. 09.01.1957 r.  Nr leg. 7213 
10. Grzegorz Morawski  ur. 27.11.1952 r.  Nr leg. 7214 
11. Jerzy Rakowski   ur. 08.01.1962 r.  Nr leg. 7215 
12. Mariusz Szczechowicz  ur. 08.09.1963 r.  Nr leg. 7216 
13. Bogdan Wróbel   ur. 11.03.1959 r.  Nr leg. 7217 
14. Janusz Grochowski  ur. 01.01.1948 r.  Nr leg. 7218 
15. Wojciech Krajewski  ur. 30.04.1962 r.  Nr leg. 7219 
Sędzia zasłużony 
1. Piotr Tenczyński   ur. 02.10.1971 r.  Nr leg. 3608 
 

OPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Zygfryd Steuer   ur. 21.02.1950 r.  Nr leg. 13056 
2. Daniel Stelmach   ur. 18.01.1942 r.  Nr leg. 13057 
3. Bolesław Czerepak   ur. 21.03.1958 r.  Nr leg. 13058 
4. Rajnold Złotoś   ur. 02.03.1941 r.  Nr leg. 13059 
5. Bernard Kampa   ur. 02.07.1952 r.  Nr leg. 13093 
Brązowa odznaka honorowa 
1. Paweł Nakonieczny   ur. 12.07.1977 r.  Nr leg. 7166 
2. Artur Kulpa    ur. 06.12.1972 r.  Nr leg. 7167 
3. Stanisław Wilman   ur. 03.05.1954 r.  Nr leg. 7168 
4. Zbigniew Maćkowiak  ur. 31.03.1955 r.  Nr leg. 7194 
5. Zbigniew Kuźmicz   ur. 27.01.1958 r.  Nr leg. 7195 
6. Bernard Nowotny   ur. 07.09.1957 r.  Nr leg. 7223 
7. Ginter Hyl    ur. 25.05.1961 r.  Nr leg. 7224 
8. Jan Pampuch   ur. 06.03.1966 r.  Nr leg. 7225 
9. Krzysztof Kremer   ur. 01.02.1973 r.  Nr leg. 7226 
10. Mariusz Ochab   ur. 28.10.1977 r.  Nr leg. 7227 
11. Krzysztof Waldera   ur. 07.12.1964 r.  Nr leg. 7228 
 

PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Złoty medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Bronisław Błaszkiewicz  ur. 15.11.1938 r.  Nr leg. 379 
Srebrny medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Bronisław Baran   ur. 14.09.1952 r.  Nr leg. 497 
2. Jan Skrzypczyk   ur. 25.05.1938 r.  Nr leg. 498 
Brązowy medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Sabat Ryszard   ur. 01.10.1951 r.  Nr leg. 736 
2. Bronisław Niżnik   ur. 10.03.1944 r.  Nr leg. 765 
Złota odznaka honorowa 
1. Tomasz Jasina   ur. 19.05.1965 r.  Nr leg. 7040 
2. Włodzimierz Bereżka  ur. 25.01.1939 r.  Nr leg. 7041 
3. Zbigniew Żelichowski  ur. 14.12.1945 r.  Nr leg. 7042 
4. Krystian Muskała   ur. 17.03.1947 r.  Nr leg. 7043 
5. Mariusz Bęben   ur. 21.07.1961 r.  Nr leg. 7051 
6. Wojciech Gonet   ur. 23.04.1949 r.  Nr leg. 7052 
7. Jerzy Dąbrowski   ur. 28.09.1935 r.  Nr leg. 7053 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Frankiewicz Wiktor   ur. 04.05.1946 r.  Nr leg. 13010 
2. Edward Kawalec   ur. 29.03.1943 r.  Nr leg. 13094 
3. Wacław Wulf   ur. 26.06.1941 r.  Nr leg. 13112 
4. Tadeusz Dziudzio   ur. 28.09.1929 r.  Nr leg. 13113 
Brązowa odznaka honorowa 
1. KS”SIARKA” Tarnobrzeg  55-lecie   Nr leg. 7108 



2. Dziedzic Dariusz   ur. 29.05.1978 r.  Nr leg. 7109 
3. OKS Mokrzyszów       Nr leg. 7124 
4. Ciak Eugeniusz   ur. 12.10.1955 r.  Nr leg. 7125 
5. Chciuk Jan    ur. 04.03.1952 r.  Nr leg. 7126 
6. Duma Władysław   ur. 02.01.1959 r.  Nr leg. 7127 
7. Kijak Daniel    ur. 23.09.1969 r.  Nr leg. 7128 
8. Pomykała Jacek   ur. 14.09.1955 r.  Nr leg. 7129 
9. Rutkowski Jan   ur. 14.06.1951 r.  Nr leg. 7130 
10. Plichta Władysław   ur. 14.11.1961 r.  Nr leg. 7131 
11. Piotr Brzeziński   ur. 13.08.1958 r.  Nr leg. 7229 
 

PODLASKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Złota odznaka honorowa 
1. Jan Stanisław Kap   ur. 25.11.1960 r.  Nr leg. 7044 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Jan Stanisław Kluza   ur. 17.05.1929 r.  Nr leg. 13095 
 

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Złoty medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Jan Pająk    ur. 12.07.1938 r.  Nr leg. 371 
Brązowy medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1.Wawrzyczek Zenon   ur. 08.08.1959 r.  Nr leg. 734 
2. Zbigniew Kosmala   ur. 01.04.1962 r.  Nr leg. 748 
3. Józef Kamczyk   ur. 01.02.1950 r.  Nr leg. 757 
4. Paweł Chraścina   ur. 20.05.1942 r.  Nr leg. 767 
Złota odznaka honorowa 
1. Brzoza Leszek   ur. 09.10.1970 r.  Nr leg. 6993 
2. Grzonka Edward   ur, 20.03.1930 r.  Nr leg. 6994 
3. Krupski Piotr   ur. 03.03.1944 r.  Nr leg. 6995 
4. Tekieli Eugeniusz   ur. 28.12.1950 r.  Nr leg. 6996 
5. Korzonek Jan   ur. 08.03.1943 r.  Nr leg. 6997 
6. Śliwka Gustaw   ur. 11.02.1953 r.  Nr leg. 6998 
7. Krzysztof Brysz   ur. 26.04.1957 r.  Nr leg. 7016 
8. Henryk Golda   ur. 05.08.1939 r.  Nr leg. 7027 
9. Stefan Jaromin   ur. 25.10.1932 r.  Nr leg. 7028 
10. Józef Pinocy   ur. 29.08.1944 r.  Nr leg. 7029 
11. Franciszek Helczyk  ur. 18.10.1938 r.  Nr leg. 7030 
12. Józef Sander   ur. 10.09.1950 r.  Nr leg. 7031 
13. Gerard Szczyrba   ur. 12.04.1943 r.  Nr leg. 7032 
14. Andrzej Szymiczek  ur. 23.03.1958 r.  Nr leg. 7033 
15. Walter Rymer   ur. 07.09.1940 r.  Nr leg. 7036 
16. Ryszard Klaczak   ur. 27.03.1944 r.  Nr leg. 7045 
17. Kazimierz Szostak  ur. 25.05.1946 r.  Nr leg. 7046 
18. Władysław Czyż   ur. 15.05.1942 r.  Nr leg. 7059 
19. Jan Lazar    ur. 14.06.1943 r.  Nr leg. 7060 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Lubszczyk Rafał    ur. 02.02.1941 r.  Nr leg. 12998 
2. Piekar Józef    ur. 21.06.1955 r.  Nr leg. 12993 
3. Szeląg Krzysztof   ur. 26.11.1963 r.  Nr leg. 12999 
4. LKS”TĘCZA” Wielowieś  65-lecie   Nr leg. 13000 
5. Rekus Róża    ur. 20.06.1958 r.  Nr leg. 13001 
6. Jatta Herbert   ur. 12.01.1965 r.  Nr leg. 13002 
7. Dudziak Bogdan   ur. 18.07.1968 r.  Nr leg. 13024 
8. Kołodziejczyk Jakub  ur. 30.04.1979 r.  Nr leg. 13025 
9. Nowak Wiktor   ur. 08.01.1945 r.  Nr leg. 13026 
10. Zbigniew Piecha   ur. 17.02.1960 r.  Nr leg. 13027 
11. Stefan Piszczek   ur. 21.01.1954 r.  Nr leg. 13028 



12. Remigiusz Golda   ur. 31.08.1970 r.  Nr leg. 13050 
13. Stefan Pluta   ur. 20.11.1952 r.  Nr leg. 13051 
14. Eryk Kałuża   ur. 23.09.1960 r.  Nr leg. 13052 
15. Stanisław Kołoczek  ur. 29.07.1958 r.  Nr leg. 13053 
16. Alojzy Piszczan   ur. 23.11.1963 r.  Nr leg. 13054 
17. Piotr Bedrunka   ur. 10.06.1966 r.  Nr leg. 13061 
18. Wilhelm Fas   ur. 16.10.1947 r.  Nr leg. 13062 
19. Paweł Gołąbek   ur. 02.10.1946 r.  Nr leg. 13063 
20. Józef Jrzik    ur. 11.12.1946 r.  Nr leg. 13064 
21. Jan Lichownik   ur. 02.10.1946 r.  Nr leg. 13065 
22. Oswald Skiba   ur. 12.12.1946 r.  Nr leg. 13066 
23. Paweł Brachmański  ur. 13.08.1958 r.  Nr leg. 13067 
24. Piotr Dróżdż   ur. 12.06.1971 r.  Nr leg. 13068 
25. Tomasz Dróżdż   ur. 27.07.1974 r.  Nr leg. 13069 
26. Andrzej Hudek   ur. 29.04.1961 r.  Nr leg. 13070 
27. Łucjan Wnuk   ur. 07.06.1960 r.  Nr leg. 13071 
28. Jan Smieszek   ur. 04.05.1943 r.  Nr leg. 13072 
29. Antoni Kratki   ur. 31.05.1935 r.  Nr leg. 13096 
30. Tadeusz Malerz   ur. 08.08.1951 r.  Nr leg. 13097 
31. Oskar Malik   ur. 14.09.1938 r.  Nr leg. 13098 
32. Edward Mistal   ur. 02.01.1955 r.  Nr leg. 13099 
33. Bronisław Chocholik  ur. 16.06.1937 r.  Nr leg. 13100 
34. Jan Turoń    ur. 26.02.1933 r.  Nr leg. 13101 
35. Janusz Kalita   ur. 02.09.1948 r.  Nr leg. 13137 
36. Jan Polok    ur. 03.12.1947 r.  Nr leg. 13138 
Brązowa odznaka honorowa 
1. Chrobok Władysław   ur. 29.04.1950 r.  Nr leg. 7110 
2. Halfar Rajmund   ur. 28.10.1964 r.  Nr leg. 7111 
3. Krzyształa Stanisław  ur. 13.08.1950 r.  Nr leg. 7112 
4. Wodecki Tomasz   ur. 13.04.1962 r.  Nr leg. 7113  
5. Tyszkowski Janusz   ur. 28.09.1967 r.  Nr leg. 7114 
6. Grochla Hubert   ur. 27.09.1970 r.  Nr leg. 7115 
7. Rzenno Dariusz   ur. 30.06.1972 r.  Nr leg. 7143 
8. Henryk Skrzypczyk   ur. 10.07.1952 r.  Nr leg. 7169 
9. Eugeniusz Foltyn   ur. 17.10.1958 r.  Nr leg. 7191 
10. Norbert Jaromin   ur. 08.01.1957 r.  Nr leg. 7192 
11. Damian Kiełkowski   ur. 04.04.1973 r.  Nr leg. 7203 
12. KS „Wisła-Ustronianka  zał. 1953 r.   Nr leg. 7268 
13. Jan Pilch    ur. 06.03.1955 r.  Nr leg. 7269 
14. Zbigniew Wuwer   ur. 18.01.1962 r.  Nr leg. 7270 
 

ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Brązowy medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Stanisław Lniany   ur. 28.03.1947 r.  Nr leg. 764 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Jan Piasecki   ur. 27.08.1953 r.  Nr leg. 13107 
2. Mirosław Majchrowicz  ur. 27.01.1927 r.  Nr leg. 13108 
3. Jan Głogowski   ur. 26.01.1947 r.  Nr leg. 13109 
Brązowa odznaka honorowa 
1. Sławomir Trybek   ur. 19.04.1966 r.  Nr leg. 7247 
 

WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Brązowy medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Wojciech Cieślak   ur. 10.02.1942 r.  Nr leg. 740 
Złota odznaka honorowa 
1. Brakoniecki Stanisław  ur. 22.01.1952 r.  Nr leg. 7008 
2. Kozdroń Zbigniew   ur. 16.01.1953 r.  Nr leg. 7009 



3. Płoski Tomasz   ur. 15.05.1967 r.  Nr leg. 7010 
4. Siwik Alfred    ur. 26.95.1948 r.  Nr leg. 7011 
5. Sopyła Wiesław   ur. 29.01.1958 r.  Nr leg. 7012 
6. Szorc Kazimierz   ur. 04.03.1962 r.  Nr leg. 7013 
7. Szymczyk Krzysztof   ur. 06.05.1963 r.  Nr leg. 7014 
8. Wtulich Zbigniew   ur. 03.03.1942 r.  Nr leg. 7015 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Brakoniecki Ryszard  ur. 07.07.1959 r.  Nr leg. 13015 
2. Czerwinka Zdzisław   ur. 06.11.1945 r.  Nr leg. 13016 
3. Dudkiewicz Piotr   ur. 15.01.1971 r.  Nr leg. 13017 
4. Koszykowski Ryszard  ur. 20.10.1945 r.  Nr leg. 13018 
5. Krztoń Wojciech   ur. 11.06.1977 r.  Nr leg. 13019 
6. Rypina Franciszek   ur. 11.03.1941 r.  Nr leg. 13020 
7. Sokołowski Walerian  ur. 02.01.1948 r.  Nr leg. 13021 
8. Szymelfejnik Waldemar  ur. 02.01.1959 r.  Nr leg. 13022 
9. Roman Pawelski   ur. 30.28.1937 r.  Nr leg. 13008 
10. Jerzy Piskorowski   ur. 17.01.1943 r.  Nr leg. 13023 
11. Józef Obrębski   ur. 06.11.1952 r.  Nr leg. 13029 
12. Janusz Wiśniewski   ur. 26.03.1942 r.  Nr leg. 13030 
Brązowa odznaka honorowa 
1. Banach Ludwik   ur. 30.06.1956 r.  Nr leg. 7140 
2. Fekieta Łukasz   ur. 29.03.1976 r.  Nr leg. 7141 
3. Mazuro Karol   ur. 09.05.1976 r.  Nr leg. 7142 
4. KS „START” Dialdowo  rok zał. 1953 r.   Nr leg. 7144 
5. Krzysztof Osica   ur. 14.03.1952 r.  Nr leg. 7145 
6. Kazimierz Szuszkowski  ur. 17.07.1952 r.  Nr leg. 7146 
Sędzia zasłużony 
1. Płoski Tomasz   ur. 15.05.1967 r.  Nr leg. 3607 
 

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Diamentowe odznaka 
1. Zygmunt Świtała   ur. 14.03.1940 r.  Nr leg. 075 
2. Bogdan Zeidler   ur. 31.12.1941 r.  Nr leg. 076 
Złoty medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Wiesław Tomaszewski  ur. 04.10.1941 r.  Nr leg. 372 
2. Janusz Gogolewski   ur. 20.02.1931 r.  Nr leg. 373 
3. Stanisław Butka   ur. 11.11.1952 r.  Nr leg. 381 
4. Zbigniew Drzymała   ur. 02.01.1943 r.  Nr leg. 382 
5. Jankowski Mirosław   ur. 18.05.1946 r.  Nr leg. 380 
Srebrny medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Lech Szocik    ur. 07.10.1952 r.  Nr leg. 491 
2. Ryszard Szpurka   ur. 29.01.1956 r.  Nr leg. 492 
3. Kajetan Olszewski   ur. 01.03.1952 r.  Nr leg. 493 
4. Jerzy Mansfeld   ur. 20.04.1940 r.  Nr leg. 494 
5. Zygmunt Cichosz   ur. 17.04.1948 r.  Nr leg. 495 
6. Marian Pokornowski  ur. 13.08.1940 r.  Nr leg. 496 
7. Jerzy Kopa    ur. 14.09.1952 r.  Nr leg. 499 
8. Jan Ludwiczak   ur. 24.01.1948 r.  Nr leg. 500 
Brązowy medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Jerzy Skolasiński   ur. 04.02.1945 r.  Nr leg. 741 
2. Ryszard Stankiewicz  ur. 01.04.1947 r.  Nr leg. 742 
3. Tadeusz Płotka   ur. 14.04.1945 r.  Nr leg. 743 
4. Florian Duszyński   ur. 22.02.1946 r.  Nr leg. 744 
5. Ryszard Dorożała   ur. 14.08.1949 r.  Nr leg. 745 
6. Adam Czoperski   ur. 14.10.1939 r.  Nr leg. 746 
7. Jerzy Godek    ur. 08.09.1928 r.  Nr leg. 747 
8. Andrzej Gorzkiewicz  ur. 11.05.1952 r.  Nr leg. 749 



9. Czesław Kubiak   ur. 18.04.1937 r.  Nr leg. 760 
10. Zbigniew Kubiak   ur. 13.04.1942 r.  Nr leg. 761 
11. Marek Lubawiński   ur. 08.08.1955 r.  Nr leg. 762 
12. Jan Bukowski   ur. 16.09.1952 r.  Nr leg. 763 
13. Tadeusz Rychlewski  ur. 03.10.1939 r.  Nr leg. 766 
Złota odznaka honorowa 
1. Reszela Stefan   ur. 12.01.1940 r.  Nr leg. 7000 
2. Mariusz Markowski   ur. 10.03.1950 r.  Nr leg. 7017 
3. Andrzej Karboniak   ur. 21.03.1937 r.  Nr leg. 7018 
4. Roman Łoś    ur. 30.06.1941 r.  Nr leg. 7019 
5. Andrzej Dawidziuk   ur. 30.05.1969 r.  Nr leg. 7020 
6. Henryk Pietrzak   ur. 16.04.1933 r.  Nr leg. 7022 
7. Mieczysław Stępczak  ur. 01.01.1949 r.  Nr leg. 7023 
8. Stefan Antkowiak   ur. 08.04.1948 r.  Nr leg. 7047 
9. Ryszard Grobelny   ur. 17.04.1963 r.  Nr leg. 7048 
10. Marek Woźniak   ur. 05.03.1960 r.  Nr leg. 7049 
11. Maciej Lehmann   ur. 02.08.1962 r.  Nr leg. 7050 
12. Tomasz Szymański  ur. 17.05.1951 r.  Nr leg. 7057 
13. Karl Rothmund   ur. 31.08.1943 r.  Nr leg. 7058 
14. Jacek Rutkowski   ur. 02.08.1949 r.  Nr leg. 7061 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Powstański Andrzej   ur. 10.11.1950 r.  Nr leg. 13003 
2. Raczkiewicz Jan   ur. 27.05.1955 r.  Nr leg. 13004 
3. Siudziński Zdzisław   ur. 13.12.1942 r.  Nr leg. 13005 
4. Maciej Ceranek   ur. 07.10.1956 r.  Nr leg. 13032 
5. Zygmunt Płonka   ur. 14.11.1947 r.  Nr leg. 13033 
6. Krzysztof Urbas   ur. 21.07.1955 r.  Nr leg. 13034 
7. Jarosław Magot   ur. 11.03.1962 r.  Nr leg. 13035 
8. Stanisław Kluczyński  ur. 23.02.1958 r.  Nr leg. 13036 
9. Andrzej Hinc   ur. 04.03.1952 r.  Nr leg. 13037 
10. Ryszard Jaroniec   ur. 14.03.1955 r.  Nr leg. 13039 
11. Waldemar Kosicki   ur. 10.02.1956 r.  Nr leg. 13040 
12. Jan Grunwald   ur. 19.05.1930 r.  Nr leg. 13102 
13. Paweł Kotliński   ur. 14.04.1947 r.  Nr leg. 13103 
14. Leszek Waligórski   ur. 21.04.1946 r.  Nr leg. 13104 
15. Eugeniusz Drewniak  ur. 09.10.1946 r.  Nr leg. 13105 
16. Tadeusz Kalotka   ur. 05.08.1945 r.  Nr leg. 13106 
17. Przemysław Wojciechowski ur. 08.08.1952 r.  Nr leg. 13129 
18. Józef Nowicki   ur. 14.08.1944 r.  Nr leg. 13130 
19. Szczepan Gawłowski  ur. 15.04.1940 r.  Nr leg. 13131 
20. Jerzy Smorawiński   ur. 28.03.1942 r.  Nr leg. 13132 
21. Piotr Florek   ur. 18.06.1954 r.  Nr leg. 13133 
22. Jan Grabkowski   ur. 12.09.1954 r.  Nr leg. 13134 
23. Tomasz Malepszy   ur. 12.09.1944 r.  Nr leg. 13135 
24. Andrzej Grajewski   ur. 01.01.1952 r.  Nr leg. 13136 
Brązowa odznaka honorowa 
1. LZS „Płomień” Opatów       zał. 01.11.1922 r.  Nr leg. 7151 
2. Krzysztof Urbanek   ur. 29.10.1958 r.  Nr leg. 7152 
3. Bernard Szmyt   ur. 07.08.1950 r.  Nr leg. 7153 
4. Mieczysław Smolarkiewicz  ur. 27.12.1950 r.  Nr leg. 7154 
5. Wojciech Poprawski   ur. 22.08.1955 r.  Nr leg. 7155 
6. Radosław Patroniak   ur. 09.12.1971 r.  Nr leg. 7156 
7. Robert Nadgrodkiewicz  ur. 01.01.1967 r.  Nr leg. 7157 
8. Aleksander Lauk   ur. 14.09.1942 r.  Nr leg. 7158 
9. Jerzy Jurga    ur. 02.11.1961 r.  Nr leg. 7159 
10. Tadeusz Gościński  ur. 28.10.1958 r.  Nr leg. 7160 
11. Tomasz Głuch   ur. 16.12.1972 r.  Nr leg. 7161 



12. Wojciech Bielawski  ur. 18.10.1953 r.  Nr leg. 7162 
13. Michał Wasik   ur. 01.05.1977 r.  Nr leg. 7170 
14. Cezary Pieczyński   ur. 18.03.1967 r.  Nr leg. 7171 
15. Marek Wesołowski   ur. 19.08.1953 r.  Nr leg. 7172 
16. Daniel Bednarek   ur. 19.05.1967 r.  Nr leg. 7230 
17. Jacek Fręś    ur. 30.07.1970 r.  Nr leg. 7231 
18. Eugeniusz Grzeszczak  ur. 29.12.1954 r.  Nr leg. 7232 
19. Szymon Grzywiński  ur. 31.01.1980 r.  Nr leg. 7233 
20. Tadeusz Hojan   ur. 30.07.1959 r.  Nr leg. 7234 
21. Krzysztof Kasperkowiak  ur. 20.12.1958 r.  Nr leg. 7235 
22. Janusz Kędziora   ur. 07.09.1956 r.  Nr leg. 7236 
23. Piotr Kujawa   ur. 30.03.1960 r.  Nr leg. 7237 
24. Konrad Napierała   ur. 01.07.1957 r.  Nr leg. 7238 
25. Radosław Nawrot   ur. 08.01.1973 r.  Nr leg. 7239 
26. Adam Pawłowski   ur. 07.07.1965 r.  Nr leg. 7240 
27. Michał Pyrzyk   ur. 07.06.1975 r.  Nr leg. 7241 
28. Rafał Ratajczak   ur. 13.12.1968 r.  Nr leg. 7242 
29. Krzysztof Ratajczak  ur. 01.08.1964 r.  Nr leg. 7243 
30. Maciej Trzewiczyński  ur. 10.07.1962 r.  Nr leg. 7244 
31. Jacek Waskowski   ur. 28.07.1961 r.  Nr leg. 7245 
32. Mirosław Ziętek   ur. 14.09.1963 r.  Nr leg. 7246 
33. Janusz Pęcherz   ur. 06.11.1954 r.  Nr leg. 7262 
34. Tomasz Wiktor   ur. 26.10.1959 r.  Nr leg. 7263 
35. Piotr Głowski    ur. 22.07.1967 r.  Nr leg. 7264 
36. Nina Patalon   ur. 20.01.1986 r.  Nr leg. 7265 
37. Ewa Bąk    ur. 14.11.1955 r.  Nr leg. 7266 
38. Maciej Bratkowski   ur. 21.09.1965 r.  Nr leg. 7267 
 

ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Brązowy medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
1. Tadeusz Balicki   ur. 25.10.1957 r.  Nr leg. 739 
Złota odznaka honorowa 
1. Tadeusz Ziemiński   ur. 20.09.1949 r.  Nr leg. 7024 
Srebrna odznaka honorowa 
1. Dykiert Piotr    ur. 13.06.1975 r.  Nr leg. 13012 
2. Kowalczyk Jan   ur. 13.01.1948 r.  Nr leg. 13013 
3. Połomski Marek   ur. 27.11.1961 r.  Nr leg. 13014 
4. Ryszard Wierzbiński  ur. 08.04.1940 r.  Nr leg. 13041 
Brązowa odznaka honorowa 
1. Gonera Artur   ur. 23.07.1973 r.  Nr leg. 7137 
2. Ignaszewski Waldemar  ur. 07.10.1962 r.  Nr leg. 7138 
3. Młodziejewski Dariusz  ur. 08.05.1968 r.  Nr leg. 7139 
4. Jan Szwed     ur. 14.10.1952 r.  Nr leg. 7173 
5. Andrzej Nożewnik   ur. 10.01.1952 r.  Nr leg. 7174 
6. Zbigniew Ptak   ur. 17.10.1955 r.  Nr leg. 7175 
7. Józef Pawliczek   ur. 19.01.1951 r.  Nr leg. 7176 
8. Artur Kapeliński   ur. 18.03.1979 r.  Nr leg. 7177 
9. Alfred Śliwiński   ur. 22.01.1951 r.  Nr leg. 7178 
 

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
Brązowa odznaka honorowa 
1. Aleksander Pauk   ur. 31.08.1958 r.  Nr leg. 7148 
2. Nenad Stoković   ur. 19.06.1963 r.  Nr leg. 7149 
3. Marek Kutyna   ur. 10.02.1961 r.  Nr leg. 7150 
4. Marek Sobieraj   ur. 20.09.1958 r.  Nr leg. 7271 
5. Sławomir Kalina   ur. 15.04.1955 r.  Nr leg. 7272 
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Uchwała nr X/279 z dnia roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie wystąpienia do UEFA o przyznanie dofinansowania na szkolenie młodzieży w 

klubach Ekstraklasy objętych procedurą licencyjną w sezonie 2012/2013 

 

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

I. Upoważnia się Sekretarza Generalnego PZPN do wystąpienia do UEFA o przyznanie 

dofinansowania na szkolenie grup młodzieżowych w klubach Ekstraklasy, objętych procedurą 

licencyjną za sezon 2012/2013.  

II. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do pisma UEFA z dn. 09.08.2013 r. określa się łączną wysokość 

dofinansowania dla klubów Ekstraklasy biorących udział w rozgrywkach w sezonie 2012/13 na 

kwotę 430 980 EUR.  

III. Podział przyznanych środków dokonany zostanie w wysokości 1/16 przyznanej kwoty na 

każdy klub uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2012/2013.  

IV. Przeliczenie kwot na złote zostanie dokonane wg tabeli kursów NBP, zakup środków wg dnia 

wpływu środków na konto PZPN.  

V. Realizację Uchwały powierza się Departamentowi Finansowemu.  

VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr  X/280  z dnia 4 października  2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie  przyjęcia wzoru legitymacji skauta PZPN  

 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się wzór legitymacji  skauta PZPN, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załączik do Uchwały nr X/280 z dnia 4 października 2013 roku Zarządu PZPN 

 

 

 

 

 

 
 


