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120 
Uchwała nr IX/120 z dnia 31 sierpnia  2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 

sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 31 sierpnia 2022 roku 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 31 sierpnia 2022 roku, stanowiący 

załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 
 

121 
Uchwała nr IX/121 z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie nadania Diamentowych Odznaczeń PZPN Panu Eugeniuszowi Nowakowi oraz 
Panu Zdzisławowi Łazarczykowi 

 

Na podstawie art. 36 § pkt 25) Statutu PZPN postanawia się co następuje: 

 

I.Nadaje się Panu Eugeniuszowi Nowakowi oraz Panu Zdzisławowi Łazarczykowi Diamentowe 

Odznaczenie PZPN za wybitne osiągniecia dla polskiej piłki nożnej.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 

 
 

122 
Uchwała nr IX/122 z dnia  31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmian na liście Delegatów Meczowych PZPN dla rozgrywek szczebla 
centralnego na sezon rozgrywkowy 2022/2023 

 
 
I.Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN, mając na względzie wniosek Prezesa Opolskiego 
Związku Piłki Nożnej,  postanawia się odwołać z funkcji Delegata Meczowego PZPN Pana Piotra 
Rusina i powołać w jego miejsce Pana Pawła Domoradzkiego.  
 
II. Na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury 

powołuje się Pana Krzysztofa Ziaję do pełnienia funkcji Delegata Meczowego PZPN dla rozgrywek 

szczebla centralnego w sezonie rozgrywkowym 2022/2023. 

 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          
 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała  nr  IX/123 z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu Konkursu Wiedzy o piłce nożnej”  w ramach 

Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na Sportowo” 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zarząd PZPN przyjmuje „Regulamin Konkursu Wiedzy o piłce nożnej” w ramach Przedsięwzięcia 

„Poznaj Polskę na Sportowo”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                           Prezes PZPN Cezary Kulesza  



REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O PIŁCE NOŻNEJ 
PRZEPROWADZANEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO” 

 
§ 1. 

[Postanowienia ogólne] 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

Wiedzy o Piłce Nożnej („Konkurs”), przeprowadzanego w ramach Przedsięwzięcia „Poznaj 
Polskę na Sportowo” („Przedsięwzięcie” lub „PPnS”). 

2. Organizatorem Konkursu i podmiotem realizującym Przedsięwzięcie jest Polski Związek 
Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 7, nr KRS 
0000091546, REGON: 000866550, NIP: 526- 17-27-123 („Organizator” lub „PZPN”). 

3. Przedsięwzięcie jest realizowane na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki („Minister”) / 
Ministerstwa Edukacji i Nauki („MEiN”), a Konkurs stanowi centralne wydarzenie 
podsumowujące całe Przedsięwzięcie. PPnS i Konkurs są skierowane do uczniów szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawowych (średnich) w wieku od 6 lat do 19 lat 
(„Uczniowie”). Głównym celem PPnS i Konkursu jest budowanie pozytywnych wzorców  
u Uczniów, w szczególności połączenie rozwoju cech psychofizycznych oraz 
społecznokulturowych, w tym cech wolicjonalnych, takich jak determinacja, wytrwałość, 
wola walki, konsekwencja, dyscyplina oraz promowanie wychowawczych i edukacyjnych 
wartości sportu, edukacji patriotycznej poprzez sport oraz historię sportu. 

4. Konkurs stanowi centralne wydarzenie podsumowujące Przedsięwzięcie. Konkurs dotyczy 
dziedziny sportu (w szczególności dyscypliny sportowej piłka nożna) i zawiera elementy 
rywalizacji sportowej, tj. współzawodnictwa opartego na aktywności fizycznej lub 
aktywności intelektualnej. 

5. Konkurs jest realizowany przez PZPN we współpracy z 16 Wojewódzkimi Związkami Piłki 
Nożnej („WZPN”) – będącymi członkami PZPN, a także z Telewizją Polską S.A. z siedzibą  
w Warszawie („TVP”). 

6. Konkurs składa się z 3 następujących etapów („Etapy”): 
1) Etap I – pytania online (eliminacje wstępne), który odbędzie się z wykorzystaniem 

dedykowanej i ogólnodostępnej aplikacji konkursowej z pytaniami z zakresu wiedzy  
o piłce nożnej, dostępnej pod adresem internetowym: 
https://www.laczynaspilka.pl/biblioteka („Aplikacja”), trwający od  dnia ogłoszenia 
startu Konkursu na stronie https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo  
i uruchomienia Aplikacji do dnia 5 października 2022 roku; 

2) Etap II – finały wojewódzkie, który odbędzie się w dniach od 10 października 2022 roku 
do 7 listopada 2022 roku; 

3) Etap III – finał centralny, który odbędzie się w dnu 17 listopada 2022 roku. 
Szczegółowe daty i miejsca przeprowadzenia Etapu II i Etapu III określi Organizator  
i poinformuje o nich mailowo tych Uczestników Konkursu, którzy zakwalifikowali się do tych 
Etapów. 

7. Konkurs jest przeprowadzany z wykorzystaniem prowadzonej przez PZPN Biblioteki 
Piłkarstwa Polskiego PZPN (dostępnej pod adresem internetowym: 
https://www.laczynaspilka.pl/biblioteka; „BPP”). BPP stanowi integralną część 
prowadzonego przez PZPN Portalu Łączy nas Piłka, tj. platformy internetowej składającej 
się ze stron, podstron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem 
sieci Internet, będącej własnością PZPN, dostępnej pod adresem internetowym: 
www.laczynaspilka.pl („Portal ŁNP”). 

https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo
https://www.laczynaspilka.pl/biblioteka
http://www.laczynaspilka.pl/


8. W związku z Konkursem PZPN przygotował i udostępnia w BPP materiały o charakterze 
edukacyjnym dotyczące dyscypliny sportowej piłka nożna, w szczególności obszaru: historia 
piłki nożnej, przeznaczone dla Uczniów, które stanowią źródło wiedzy w Konkursie dla jego 
Uczestników („Materiały”). Pytania w Konkursie są tworzone w oparciu o Materiały 
umieszczone w BPP.  

 
§ 2. 

[Uczestnicy Konkursu]  
1. Uczestnikami Konkursu mogą być Uczniowie, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w 

Konkursie zgodnie z Regulaminem oraz jednocześnie spełnią warunki określone 
w Regulaminie („Uczestnicy”). 

2. W związku z Konkursem jego Uczestnicy (Uczniowie, o których mowa powyżej) są 
podzieleni na 3 kategorie (grupy) wiekowe („Kategorie”): 
1) Kategoria I – Uczniowie w wieku od 6 do 9 lat; 
2) Kategoria II – Uczniowie w wieku od 10 do 14 lat; 
3) Kategoria III – Uczniowie w wieku od 15 do 19 lat. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczeń (Uczestnik), który nie ukończył 18 roku życia musi 
mieć utworzony Profil Użytkownika Ekosystemu PZPN (w rozumieniu postanowień 
Regulaminu „PROFILU UŻYTKOWNIKA EKOSYSTEMU PZPN”, dostępnego pod adresem 
internetowym: 
https://www2.laczynaspilka.pl/docs/regulations/Regulamin_Profilu_Uzytkownika_PZPN.p
df; „Profil Użytkownika”), powiązany z Profilem Użytkownika należącym do jego rodzica 
lub opiekuna prawnego – co oznacza, że również rodzić lub opiekun prawy takiego Ucznia 
(Uczestnika) musi mieć utworzony Profil Użytkownika i powiązać z nim Profil Użytkownika 
swojego dziecka lub podopiecznego. Z kolei Uczniowie (Uczestnicy), którzy ukończyli 18 rok 
życia, aby wziąć udział w Konkursie muszą mieć utworzony własny Profil Użytkownika. 
Uczniowie, którzy nie mają wyżej wymienionych Profili Użytkownika nie mogą być 
Uczestnikami Konkursu. 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące 
z nim, bądź świadczące usługi na jego rzecz w związku z przeprowadzeniem Konkursu, bez 
względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, 
zstępni, wstępni oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 
Regulaminu w całości. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się 
do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw lub obowiązków z nimi związanych, w tym także 
prawa do żądania wydania Nagrody uzyskanej przez Laureata/Uczestnika Konkursu, nie 
można przenosić na inne osoby. 

 
§ 3. 

[Zasady Konkursu]  
 
Etap I: 
 
1. Etap I Konkursu odbywa się w Aplikacji, która jest narzędziem ogólnodostępnym służącym 

do zabawy polegającej na udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy o piłce nożnej 

https://www2.laczynaspilka.pl/docs/regulations/Regulamin_Profilu_Uzytkownika_PZPN.pdf
https://www2.laczynaspilka.pl/docs/regulations/Regulamin_Profilu_Uzytkownika_PZPN.pdf


i korzystać z niego mogą wszyscy (każda osoba, która skorzysta z Aplikacji staje się jej 
użytkownikiem; „Użytkownik Aplikacji”). Każdy Użytkownik Aplikacji na początku zabawy 
wybiera Kategorię wiekową w celu określenia zestawu pytań, na które chce odpowiadać. 
Po wyczerpaniu zestawu pytań Użytkownik Aplikacji otrzymuje informację na temat 
osiągniętego wyniku oraz pytanie czy chce zarejestrować swój wynik  
i przystąpić do Konkursu (zostać jego Uczestnikiem). 

2. Użytkownik Aplikacji, który ukończył 18 lat i zechce wziąć udział w Konkursie musi podać 
adres e-mail przypisany do jego Profilu Użytkownika  oraz swoje imię. W przypadku 
Uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia konieczne jest podanie adresu e-mail 
przypisanego do Profilu Użytkownika jego rodzica lub opiekuna prawnego oraz swojego 
imienia. Na podany adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z wynikiem uzyskanym przez 
Użytkownika Aplikacji i linkiem do formularza w celu weryfikacji tożsamość Użytkownika 
Aplikacji. Na tym Etapie Konkursu wynik uzyskany w Aplikacji jest zanonimizowany i nie jest 
przypisany do konkretnej osoby. –Prawidłowe wypełnienie tego formularza i akceptacja 
Regulaminu umożliwia Użytkownikowi Aplikacji wzięcie udziału w Konkursie i zostanie jego 
Uczestnikiem. 

3. Po otrzymaniu powyższego linka weryfikacyjnego, Użytkownik Aplikacji albo jego rodzic lub 
opiekun prawny po kliknięciu w link weryfikacyjny zostanie przekierowany na stronę 
formularza weryfikacyjnego z danymi osobowymi oraz Regulaminem, za pomocą którego 
w pierwszej kolejności nastąpi weryfikacja czy Użytkownik Aplikacji albo jego rodzic lub 
opiekun prawny posiada Profil Użytkownika. 

4. W przypadku braku stosownego Profilu Użytkownika nastąpi przekierowanie Użytkownika 
Aplikacji albo jego rodzica lub opiekuna prawnego na ścieżkę tworzenia Profilu 
Użytkownika, a po utworzeniu Profilu Użytkownika, Użytkownik Aplikacji będzie mógł 
kontynuować proces przystępowania do Konkursu. 

5. Jeżeli Użytkownik Aplikacji albo jego rodzic lub opiekun prawny posiada już Profil 
Użytkownika (lub utworzył je zgodnie z ustępem poprzedzającym), wówczas loguje się on 
do formularza weryfikacyjnego wykorzystując swój login i hasło do Profilu Użytkownika. 

6. Po zalogowaniu się wyświetlony zostanie formularz weryfikacji następujących danych 
osobowych: 
1) Uczeń, który ukończył 18 rok życia podaje w takim formularzu weryfikacyjnym swoje 

następujące dane osobowe: 
a. imię (dane z Profilu Użytkownika); 
b. nazwisko (dane z Profilu Użytkownika); 
c. PESEL (dane z Profilu Użytkownika); 
d. wiek (dane z Profilu Użytkownika) – w celu weryfikacji czy Użytkownik Aplikacji mieści 

się w definicji Uczestnika Konkursu oraz czy prawidłowo zdefiniował swoją Kategorię 
wiekową wyniku uzyskanego w Aplikacji, który chce zgłosić do Konkursu; 

e. płeć – w Konkursie osobno rywalizują dziewczynki i chłopcy; 
f. województwo – obowiązkowo w celu przypisania do właściwego finału 

wojewódzkiego Konkursu (Etap II); 
g. miejscowość – opcjonalnie; 
h. mail (dane z Profilu Użytkownika); 
i. telefon; 
Ponadto taki Użytkownik Aplikacji potwierdza/oświadcza zapoznanie się z 
przedstawioną klauzulą dotyczącą danych osobowych oraz zapoznanie się z treścią 
Regulaminu i jego akceptację. 



Na tym etapie następuje weryfikacja, czy Użytkownik Aplikacji rejestruje w Konkursie 
wynik uzyskany w Aplikacji odpowiadający jego wiekowi – Użytkownik Aplikacji nie może 
zarejestrować wyniku uzyskanego w Aplikacji w innej Kategorii wiekowej niż ta, która 
odpowiada jego wiekowi, czyli wyłącznie w Kategorii III (co oznacza brak możliwości 
zarejestrowania wyników uzyskanych w Aplikacji w Kategorii I oraz w Kategorii II, a takie 
wyniki zostaną odrzucone jako niezgodne z zasadami Konkursu). 
Po zweryfikowaniu danych i stwierdzeniu poprawności wyniku uzyskanego w Aplikacji z 
wiekiem Użytkownika Aplikacji wynik uzyskany w Aplikacji zostanie zarejestrowany a 
Użytkownik Aplikacji (Uczeń) otrzyma status Uczestnika Konkursu. 

2) jeżeli Uczeń nie ukończył 18 roku życia wówczas weryfikacja jego danych następuje przez 
Profil Użytkownika należący do jego rodzica lub opiekuna prawnego, w następujący 
sposób: 
a)  
b) po wyborze Profilu Użytkownika należącego do rodzica lub opiekuna prawnego i 

Profilu Użytkownika powiązanego dla Ucznia następuje weryfikacja następujących 
danych osobowych rodzica lub opiekuna prawnego Ucznia oraz Ucznia: 
a. rodzic/opiekun prawny: 

i. imię (dane z Profilu Użytkownika); 
ii. nazwisko (dane z Profilu Użytkownika); 

iii. PESEL (dane z Profilu Użytkownika); 
iv. województwo – obowiązkowo w celu przypisania do właściwego finału 

wojewódzkiego Konkursu (Etap II); 
v. miejscowość – opcjonalnie; 

vi. mail (dane z Profilu Użytkownika); 
vii. telefon; 

b. Uczeń: 
i. imię (dane z Profilu Użytkownika); 

ii. nazwisko (dane z Profilu Użytkownika); 
iii. PESEL (dane z Profilu Użytkownika); 
iv. płeć – w Konkursie osobno rywalizują dziewczynki i chłopcy; 
v. wiek (dane z Profilu Użytkownika) – w celu weryfikacji czy Użytkownik 

Aplikacji mieści się w definicji Uczestnika Konkursu oraz czy prawidłowo 
zdefiniował swoją Kategorię wiekową wyniku uzyskanego w Aplikacji, który 
chce zgłosić do Konkursu; 

Ponadto taki Użytkownik Aplikacji oraz jego rodzic/opiekun prawny 
potwierdza/oświadcza zapoznanie się z przedstawioną klauzulą dotyczącą danych 
osobowych oraz zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. 
Na tym etapie następuje weryfikacja, czy Użytkownik Aplikacji rejestruje w Konkursie 
wynik uzyskany w Aplikacji odpowiadający wiekowi Ucznia – Użytkownik Aplikacji nie 
może zarejestrować wyniku uzyskanego w Aplikacji przez Ucznia w innej Kategorii 
wiekowej niż ta, która odpowiada wiekowi danego Ucznia (co oznacza brak możliwości 
zarejestrowania wyników uzyskanych w Aplikacji jednocześnie w więcej niż jednej 
Kategorii, a takie wyniki, jak również wyniki zarejestrowane w niewłaściwej Kategorii, 
zostaną odrzucone jako niezgodne z zasadami Konkursu). 
Po zweryfikowaniu danych i stwierdzeniu poprawności wyniku uzyskanego w Aplikacji z 
wiekiem Użytkownika Aplikacji wynik uzyskanego w Aplikacji zostanie zarejestrowany a 
Użytkownik Aplikacji (Uczeń) otrzyma status Uczestnika Konkursu. 



7. Potwierdzenie danych osobowych zawartych w formularzu jest równoznaczne z 
wyrażaniem przez Uczestnika Konkursu bądź rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 
Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych, w celu organizacji 
Konkursu. Zgoda może zostać w każdym czasie wycofana, co jest jednoznaczne z 
wycofaniem Uczestnika z Konkursu. Wszelkie uwagi i pytania, związane z ochroną i 
bezpieczeństwem w zakresie przetwarzania danych osobowych, każda osoba może 
kierować do inspektora ochrony danych, pod adresem e-mail: daneosobowe@pzpn.pl. 

8. W Etapie I Konkursu jego Uczestników obowiązują następujące zasady: 
1) w Aplikacji wybiera się tylko jedną Kategorię wiekową pytań (Kategoria I, Kategoria II 

albo Kategoria III); 
2) w Aplikacji odpowiada się na zestaw pytań z zakresu wiedzy o piłce nożnej składający się 

z 11 pytań, tworzących test jednokrotnego wyboru spośród czterech możliwych 
odpowiedzi, przy czym na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie będzie określony, 
limitowany czas: Kategoria I – 45 sekund, Kategoria II – 30 sekund, Kategoria III – 15 
sekund, a brak odpowiedzi w wyznaczonym czasie zostaje zarejestrowany jako 
odpowiedź błędna; 

3) wynik odpowiedzi na pytania w Aplikacji prawidłowo zarejestrowany przez Uczestnika 
zawiera dwie informacje – liczbę prawidłowych odpowiedzi oraz łączny czas 
odpowiadania na pytania; 

4) jeden Uczestnik może zarejestrować nieograniczoną liczbę wyników uzyskanych w 
Aplikacji – w Konkursie pod uwagę będzie brany zawsze tylko jego jeden, najlepszy 
wynik, a pozostałe wyniki danego Uczestnika nie będą brane pod uwagę i zostaną 
odrzucone; 

5) Uczestnicy rywalizują ze sobą na poziomie 16 województw (obejmujących obszar 
działania poszczególnych WZPN); 

6) w każdym województwie zwycięzców/laureatów Etapu I wyłania się spośród 
Uczestników na podstawie następujących kryteriów: 
a. województwa, do którego przypisano Uczestnika (na podstawie danych z formularza 

rejestracyjnego); 
b. płci Uczestnika (dziewczynka lub chłopiec); 
c. liczby prawidłowych odpowiedzi Uczestnika;  
d. łącznego czasu udzielania odpowiedzi przez Uczestnika; 

7) w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku Uczestników Konkursu w 
danym województwie o jednakowej płci, o kolejności decyduje uzyskany łączny czas 
odpowiedzi zarejestrowanego wyniku uzyskanego w Aplikacji; 

8) z Etapu I do Etapu II Konkursu awansuje (przechodzi) po 25 dziewczynek i po 25 
chłopców sklasyfikowanym najwyżej w swoim województwie w swojej Kategorii 
wiekowej dla swojej płci w chwili zakończenia rejestracji wyników w ramach Konkursu; 
jeżeli w danym województwie Uczestników w danej Kategorii wiekowej jest mniej niż 25 
wówczas wszyscy oni zostaną zakwalifikowani do Etapu II; 

9) rejestracja wyników uzyskanych w Aplikacji do Etapu I Konkursu trwa od chwili 
rozpoczęcia Konkursu do 5 października 2022 roku do godziny (23:59:59), a wynik 
zarejestrowany prawidłowo to tylko taki wynik uzyskany w Aplikacji, który został 
zweryfikowany w procedurze opisanej powyżej w Regulaminie; 

10) dnia 6 października 2022 roku PZPN opublikuje na stronie 
https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo oraz na Portalu ŁNP wyniki Etapu 

https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo


I w każdym z 16 województw, wyniki będą publikowane w formie: imię, nazwisko, wiek 
oraz miejscowość Uczestnika Konkursu; 

11) dodatkowo Uczestnicy do dnia 7 października 2022 roku zostaną poinformowani przez 
PZPN mailowo na adres Profilu Użytkownika Uczestnika albo na adres Profilu 
Użytkownika rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika o zakwalifikowaniu się do Etapu II; 

12) do dnia 10 października 2022 roku nastąpi mailowe poinformowanie Uczestników (na 
adres Profilu Użytkownika Uczestnika albo na adres Profilu Użytkownika 
rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika), którzy awansowali do Etapu II o terminie i 
miejscu Etapu II (finałów wojewódzkich) w danym województwie. 

 
Etap II: 
 
9. Do Etapu II Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 150 osób z każdego 

województwa (maksymalnie po 25 dziewczynek i po 25 chłopców w każdej z 3 Kategorii 
wiekowych), którzy uzyskali największą liczbę punktów w Etapie I w danym województwie. 

10. Etap II jest przeprowadzany stacjonarnie w miejscu określonym przez PZPN (uprzednio 
wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym przez właściwy dla danego województwa 
WZPN), w okresie między dniem 10 października 2022 roku a 7 listopada 2022 roku. 

11. Wszyscy zakwalifikowany do Etapu II Uczestnicy Konkursu przed rozpoczęciu Etapu II muszą 
zarejestrować się poprawnie w Biurze Konkursu, znajdującym się w miejscu 
przeprowadzania danych finałów wojewódzkich. W czasie takiej rejestracji 
1) Uczestnik otrzyma numer rejestracyjny, który przypisany jest do właściwego urządzenia 

(tableta) – wynik Uczestnika będzie zanonimizowany i podawany będzie w formie 
przypisanego numeru rejestracyjnego; 

2) Uczestnik (a w przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia – także jego 
rodzic lub opiekun prawny) wyrazi zgodę na wykorzystanie danych osobowych  
i wizerunku Uczestnika, w tym na potrzeby komunikacji i promocji Konkursu, które będą 
prowadzone przez PZPN, WZPN oraz TVP, a także na potrzeby udziału w Etapie III 
Konkursu, w tym jego transmisji telewizyjnej przez TVP (na stosownym formularzu 
określonym przez Organizatora, we współpracy z WZPN i TVP; stanowiącym załącznik do 
Regulaminu i dostępnym pod adresem internetowym: 
https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo). 

Brak rejestracji lub jej odmowa jest równoznaczna z rezygnacją przez Uczestnika w dalszym 
udziale w Konkursie (w tym w jego Etapie II i Etapie III) i oznacza natychmiastowe 
zakończenie udziału w Konkursie na jego Etapie I, bez prawa do otrzymania jakiejkolwiek 
Nagrody. 

12. Etap II Konkursu Wiedzy odbywa się w grupach dziewczynek i chłopców w danej Kategorii 
wiekowej (maksymalnie 50 osób w jednej Kategorii). Wszyscy Uczestnicy Etapu II Konkursu 
będą obecni na sali i w tym samym czasie rozpoczną udzielanie odpowiedzi na pytania. 
Każdy Uczestnik będzie odpowiadał na zestaw pytań z zakresu wiedzy o piłce nożnej 
składający się z 11 pytań, tworzących test jednokrotnego wyboru spośród czterech 
możliwych odpowiedzi, przy czym na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie będzie 
określony, limitowany czas: Kategoria I – 45 sekund, Kategoria II – 30 sekund, Kategoria III 
– 15 sekund, a brak odpowiedzi w wyznaczonym czasie zostaje zarejestrowany jako 
odpowiedź błędna. 

https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo


13. Uczestnicy Etapu II Konkursu wejdą na salę w trzech grupach według ich Kategorii wiekowej 
(dziewczynki i chłopcy razem) oraz podejdą do przypisanego im miejsca oraz urządzenia i 
będą opowiadali za jego pomocą na pytania konkursowe. 

14. Wszyscy Uczestnicy rozpoczną udzielanie odpowiedzi na pytania w tym samy czasie. 
Wszyscy Uczestnicy będą mieli jednakowe pytania, które będą mogły wyświetlać się 
Uczestnikom w różnej kolejności. Po zakończeniu udzielania odpowiedzi na dane pytanie 
wszyscy Uczestnicy będą czekali na upływa czasu przeznaczony na udzielenie na nie 
odpowiedzi. Wyniki uzyskane przez Uczestników zostaną rejestrowane w zakresie: 
1) liczby poprawnych odpowiedzi; 
2) łącznego czasu udzielania odpowiedzi; 
3) płci Uczestnika. 

15. Laureaci Etapu II Konkursu zostaną wyłonieni osobno w grupie dziewczynek i grupie 
chłopców w danej Kategorii wiekowej. Laureatem Etapu II Konkursu będzie Uczestnik, który 
uzyska najwięcej poprawnych odpowiedzi, a w przypadku, równej liczby punktów o 
kolejności Uczestników w ramach Etapu II Konkursu zadecyduje łączny czas udzielania 
odpowiedzi. W każdym województwie zostanie wyłonionych łącznie 6 Laureatów Etapu II – 
po 3 dziewczynki i po 3 chłopców, tj. po 1 dziewczynce i po 1 chłopcu w każdej Kategorii 
wiekowej. 

16. Wyniki Etapu II Konkursu w danym województwie ustali wskazana przez Organizatora i 
WZPN komisja konkursowa, która przedstawi je Uczestnikom po zakończeniu Etapu II 
Konkursu i poinformuje którzy Uczestnicy zakwalifikowali się do Etapu III. Wyniki Etapu II 
Konkursu PZPN opublikuje także na stronie https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-
sportowo oraz na Portalu ŁNP. Wyniki będą publikowane w formie: imię, nazwisko, wiek 
oraz miejscowość Uczestnika Konkursu. 

17. Nagrodą główną dla Laureatów Etapu II Konkursu jest udział w Etapie III Konkursu (finał 
centralny) oraz 1 zaproszenie na organizowany przez PZPN mecz Piłkarskiej Reprezentacji 
Polski (rozgrywany w dniu 16 listopada 2022 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie) 
wraz z rodzicem lub opiekunem, o wartości rynkowej 2 biletów na ww. mecz: 480,00 PLN 
(słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych). 

18. Ponadto, każdy Uczestnik, który weźmie udział w Etapu II Konkursu otrzyma Nagrodę 
pocieczenia za udział w Etapie II Konkursu w postaci pakietu upominków z kolekcji PZPN, o 
wartości rynkowej 23,00 PLN (słownie: dwudziestu trzech złotych). 

 
Etap III: 
 

19. W Etapie III Konkursu weźmie udział maksymalnie 96 Laureatów Etapu II Konkursu, 
wyłonionych w ramach wszystkich 16 finałów wojewódzkich w trzech Kategoriach 
wiekowych, tj. łącznie po 6 Laureatów każdego z 16 finałów wojewódzkich – po 3 
dziewczynki i po 3 chłopców (po 1 dziewczynce i po 1 chłopcu w każdej Kategorii wiekowej) 
z danego województwa. 

20. Etap III Konkursu odbędzie się w Warszawie – w studiu TVP, w dniu 17 listopada 2022 roku. 
21. Odmowa udziału w Etapie III Konkursu przez Uczestnika, który został Laureatem Etapu II 

Konkursu, jest równoznaczna z rezygnacją przez Uczestnika w dalszym udziale w Konkursie 
(w jego i Etapie III) i oznacza natychmiastowe zakończenie udziału w Konkursie na jego 
Etapie II, bez prawa do otrzymania jakiejkolwiek Nagrody w ramach Etapu III Konkursu. W 
takim przypadku Organizator może – wedle swojego uznania – zaprosić do udziału w Etapie 
III Konkursu (w miejsce Uczestnika, który odmówił udziału w Etapie III Konkursu) kolejną 
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osobę z danego województwa, która otrzymała kolejny najlepszy wynik Etapu II Konkursu 
w danym województwie, ale nie została Laureatem Etapu II Konkursu lub zdecydować o 
tym, że z danego województwa w Etapie III Konkursu weźmie udział mniej Laureatów Etapu 
II Konkursu i utworzą oni odpowiednio mniejszą liczebnie Drużynę. 

22. W Etapie III Konkursu jego Uczestników obowiązują następujące zasady: 
1) Laureaci Etapu II Konkursu z danego województwo utworzą 6-osobową drużynę 

(reprezentację danego województwa; „Drużyna”), na której czele stanie kapitan, tj. 
wybrana przez PZPN osoba publiczna związana zamieszkaniem lub pochodzenie z danym 
województwem („Kapitan”); 

2) konkurs wiedzy w Etapie III będzie podzielony na 5 rund („Rundy”): 4 Rundy zasadnicze 
(Runda I, Runda II, Runda III i Runda IV) oraz Runda V (Wielki Finał); 

3) Uczestnik w Rundach zasadniczych odpowiadać będzie na zestaw pytań z zakresu wiedzy 
o piłce nożnej składający się z 8 pytań, tworzących test jednokrotnego wyboru spośród 
dwóch możliwych odpowiedzi w Rundzie I oraz Rundzie II oraz trzech możliwych 
odpowiedzi w Rundzie III oraz Rundzie IV, przy czym na udzielenie odpowiedzi na każde 
pytanie będzie określony, limitowany czas: 5 sekund, a brak odpowiedzi w wyznaczonym 
czasie zostaje zarejestrowany jako odpowiedź błędna. W Wielkim Finale liczba pytań 
zostanie ograniczona do 6 z czterema możliwymi odpowiedziami, a czas na udzielenie 
odpowiedzi nie będzie ograniczony. 

4) w Rundzie I odpowiadać będą Uczestnicy z Kategorii I (dziewczynka i chłopiec), którzy 
będą za pomocą specjalnego terminala odpowiadać na pytania razem (udzielając 
wspólnej odpowiedzi) i uzyskiwać punkty dla swojej Drużyny – 1 punkt za każdą 
prawidłową odpowiedź. Pytania będą pojawiały się w tym samym czasie dla każdej 
Drużyny. O kolejności w klasyfikacji Drużyn w przypadku równej liczby punktów 
zdecyduje łączny czas udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania; 

5) w Rundzie II odpowiadać będą Uczestnicy z Kategorii II (dziewczynka i chłopiec), którzy 
będą za pomocą specjalnego terminala odpowiadać na pytania razem (udzielając 
wspólnej odpowiedzi) i uzyskiwać punkty dla swojej Drużyny – 1 punkt za każdą 
prawidłową odpowiedź. Pytania będą pojawiały się w tym samym czasie dla każdej 
Drużyny. Wynik Rundy II zostanie sumowany z wynikiem z Rundy I. O kolejności w 
klasyfikacji Drużyn w przypadku równej liczby punktów zdecyduje łączny czas udzielania 
odpowiedzi na wszystkie pytania w Rundzie I oraz Rundzie II; 

6) w Rundzie III będą odpowiadać Uczestnicy z Kategorii III (dziewczynka i chłopiec), którzy 
będą za pomocą specjalnego terminala odpowiadać na pytania razem (udzielając 
wspólnej odpowiedzi) i uzyskiwać punkty dla swojej Drużyny – 1 punkt za każdą 
prawidłową odpowiedź. Pytania będą pojawiały się w tym samym czasie dla każdej 
Drużyny. Wynik Rundy III zostanie zsumowany z wynikiem z Rundy I oraz Rundy II. O 
kolejności w klasyfikacji Drużyn w przypadku równej liczby punktów zdecyduje łączny 
czas udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania w Rundzie I, Rundzie II oraz Rundzie III; 

7) w Rundzie IV uczestniczyć będzie 8 najwyżej sklasyfikowanych Drużyn po Rundzie III. W 
Rundzie IV bierze udział cała Drużyna wraz z Kapitanem, który będzie udzielał 
odpowiedzi w imieniu Drużyny. Drużyna uzyska 1 punkt za każdą prawidłową 
odpowiedź. Pytania będą pojawiały się w tym samym czasie dla każdej Drużyny. Wynik 
Rundy IV zostanie zsumowany z wynikiem z Rundy I, Rundy II oraz Rundy III. O kolejności 
w klasyfikacji Drużyn w przypadku równej liczby punktów zdecyduje łączny czas 
udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania we wszystkich Rundach zasadniczych (tj. w 
Rundzie I, Rundzie II, Rundzie III oraz Rundzie IV); 



8) do Rundy V (Wielki Finał) zostaną zakwalifikowane 2 najlepsze Drużyny po zakończeniu 
Rundy IV i podsumowaniu dotychczasowych wyników Etapu III (tj. wszystkich Rund 
zasadniczych – Rundy I, Rundy II, Rundy III oraz Rundy IV). Wielki Finał składać się będzie 
z 6 pytań, każde z czterema wariantami odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna 
będzie poprawna. W Rundzie V bierze udział cała Drużyna wraz z Kapitanem, a 
odpowiedzi będzie udzielała ustnie jedna osoba wyznaczona przez Drużynę. W Rundzie 
V nie obowiązuje limit czasu odpowiedzi na pytanie. Drużyny kolejno wybierają pytania 
z puli pytań ukrytych pod numerami 1-6, na które odpowiadają. Każda z Drużyn będzie 
odpowiadała na 3 pytania. Wyboru pierwszego pytania dokona Drużyna, która zajęła 
wyższe miejsce w klasyfikacji po Rundzie IV. Drużyna uzyska 1 punkt za każdą 
prawidłową odpowiedź. O zwycięstwie w Rundzie V i tym samym również w Etapie III 
Konkursu zdecyduje liczba zdobytych punktów w Wielkim Finale. W przypadku równej 
liczby punktów o zwycięstwie zdecyduje łączny czas udzielania odpowiedzi w Wielkim 
Finale. 

23. Laureatem Etapu III Konkursu (i tym samym również zwycięzcą całego Konkursu) będzie 
Drużyna która wygra Wielki Finał (Rundę V).  

24. Wyniki Etapu III Konkursu oficjalnie potwierdzi wskazana przez Organizatora i TVP komisja 
konkursowa, która przedstawi je Uczestnikom na antenie TVP, niezwłocznie po zakończeniu 
Etapu III Konkursu. Wyniki Etapu III Konkursu PZPN opublikuje także na stronie 
https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo oraz na Portalu ŁNP. 

25. Uczestnicy tworzący zwycięską Drużynę – Laureata Etapu III Konkursu, otrzymają Nagrody 
główne w postaci: Zestawu Kibica Reprezentacji Polski, o wartości rynkowej 2000,00 PLN 
(słownie: dwóch tysięcy złotych). 
 

 
§ 4. 

[Nagrody] 
1. Fundatorem przyznawanych w ramach Konkursu nagród („Nagrody”) jest Organizator. 
2. Nagrody w Konkursie – przewidziane, odpowiednio, dla Uczestników Etapu II Konkursu 

(Nagrody pocieszenia) i Laureatów Etapu II Konkursu (Nagroda główna) oraz dla Laureatów 
Etapu III Konkursu (Nagroda główna) – są określone w § 3 Regulaminu. Nie przewidziano 
przyznania Nagród dla Uczestników wyłącznie Etapu I Konkursu. 

3. Laureat/Uczestnik danego Etapu Konkursu w danym Etapie może otrzymać tylko jedną 
Nagrodę pocieszenia lub tylko jedną Nagrodę główną, właściwą dla danego Etapu 
Konkursu.  

4. Organizator zawiadomi Laureatów/Uczestników o wygranej poprzez ogłoszenie wyników 
danego Etapu Konkursu w sposób opisany w Regulaminie. Nagrody zostaną wręczone 
Laureatom/Uczestnikom danego Etapu Konkursu po jego zakończeniu – w miejscu 
odbywania się danego Etapu Konkursu. 

5. Brak odebrania Nagrody przez Laureata/Uczestnika danego Etapu Konkursu po jego 
zakończeniu – w miejscu odbywania się danego Etapu Konkursu, jest równoznaczny z 
rezygnacją z otrzymania Nagrody przez takiego Laureata/Uczestnika. W takiej sytuacji 
prawo Laureata/Uczestnika do Nagrody wygasa, a Nagroda nieodebrana przez 
Laureata/Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

6. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy nie 
mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości Nagród (np. żądania wydania 

https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo


Nagrody określonego rozmiaru, modelu lub koloru), ani żądania jej zamiany na ekwiwalent 
pieniężny. 

7. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
Nagrody w konkursach dotyczących dziedziny sportu o wartości poniżej 2.000,00 zł – 
przekazywane na rzecz osób fizycznych – są wolne od podatku dochodowego od osób 
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128, ze zm.). 

 
§ 5.  

[Ochrona danych osobowych] 
1. W celu ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych Uczestników Organizator stosuje 

uzasadnione zabezpieczenia techniczne, fizyczne, administracyjne i organizacyjne mające 
na celu ochronę danych osobowych Uczestników przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym 
dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją. Zabezpieczenia te mają zapewnić poziom 
bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
Uczestników. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1; określanego 
dalej jako „RODO”) jest Organizator – Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, 
adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920. 

3. Inspektor ochrony danych Organizatora to osoba, z którą mogą się Państwo skontaktować 
mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez 
Organizatora. Można to uczynić na dwa sposoby:  

⁃ mailowo: daneosonbowe@pzpn.pl;  

⁃ korespondencyjnie: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa. 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie: 

1) udzielonej zgody – przetwarzanie na podstawie Państwa świadomej, dobrowolnej i 
opcjonalnej zgody w związku z przeprowadzeniem Konkursu i w celu ogłoszenia jego 
wyników, w mediach (prasie, radiu, telewizji), w Internecie i w mediach 
społecznościowych oraz – po wyrażeniu stosownej zgody – w celach reklamowych, 
promocyjnych, marketingowych i handlowych Organizatora (podstawą prawną 
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

2) obowiązku prawnego – przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na administratorze w szczególności obowiązków podatkowych i 
rachunkowych (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO); 

3) obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu – przetwarzanie w celu 
rozpatrywania zapytań, uwag oraz reklamacji spraw związanych z Konkursem 
(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO) 

4) prawnie uzasadnionego interesu – przetwarzanie w związku z realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu administratora polegającego np.: na dochodzeniu roszczeń 
związanych z działalnością Organizatora, prowadzeniu marketingu bezpośredniego, 
budowaniu relacji i wizerunku Organizatora, a także przetwarzaniu danych dla celu 
prowadzenia analiz statystycznych oraz archiwalnych w interesie publicznym, w 
szczególności związanych z przechowywaniem zgłoszeń konkursowych 



dokonywanych przez Uczestników Konkursu. Prawnie uzasadnionym interesem 
Administratora jest również przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem 
fanpage'a na portalach społecznościowych i w serwisach internetowych, na 
warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook, Instagram, Twitter, 
TikTok oraz informowanie za ich pomocą o aktywności Administratora 
(Organizatora), promowanie różnych wydarzeń, budowanie i utrzymanie 
społeczności związanej z piłką nożną oraz komunikacja za pośrednictwem 
dostępnych funkcjonalności serwisów w formie komentarzy i wiadomości 
(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie 
zgody jest równoznaczne z wycofaniem Uczestnika z Konkursu 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione 
na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, 
podmioty będące członkami Organizatora oraz podmioty współpracujące wraz z 
Organizatorem przy realizacji Konkursu (m.in. WZPN i TVP). Ponadto, Państwa dane mogą 
być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, 
np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 
celu, dla którego zostały zebrane, jak również przez okres trwania wymagalności 
ewentualnych roszczeń z tym związanych. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane 
zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych. W 
przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód na otrzymywanie informacji 
marketingowych do czasu wycofania przez Państwa odpowiedniej zgody. Dane 
statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a będą przetwarzane przez czas 
dostępności tych danych w serwisach Facebook, Instagram, Twitter oraz TikTok. 

8. Mają Państwo prawo do: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych 

osobowych; 
3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem 

przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu; 
4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

5) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych; 
6) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest 
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 



przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie, co oznacza, że ich niepodanie 
uniemożliwia udział w Konkursie. 

11. Decyzje dotyczące przetwarzania podanych danych osobowych w zakresie związanym z 
udziałem w Konkursie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

12. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, a więc państw 
leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych. 

 
 

§ 6. 
[Reklamacje] 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu, a w szczególności za 
treść Regulaminu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

2. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa 
odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika oraz uprawnienia przysługujące 
Uczestnikom w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora 
wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, które będą rozpatrywane na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu. 

3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem – w odniesieniu do jego 
poszczególnych Etapów, należy składać do Organizatora najpóźniej w ciągu 3 dni od 
zakończenia danego Etapu Konkursu – mailowo na następujący adres e-mail Organizatora: 
wsparcie@pzpn.pl. 

4. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację umożliwiające 
Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację (jego imię i nazwisko oraz adres e-
mail i numer telefonu) oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji, uzasadnienie reklamacji i 
żądanie zgłaszającego. 

5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi zgłaszającego ją Uczestnika o podjętej 
decyzji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 
§ 7. 

[Postanowienia końcowe] 
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo . 
2. Wszystkie Załączniki do Regulaminu, wymienione w jego treści, stanowią integralną część 

Regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu Organizator 

będzie ogłaszał w swojej siedzibie oraz na stronie https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-
na-sportowo. Zmiany Regulaminu będą następowały z poszanowaniem praw nabytych 
Uczestników Konkursu. 

4. Poza przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Regulamin jest jedynym wiążącym 
dokumentem, który określa zasady Konkursu oraz prawa i obowiązki jego Uczestników. 

5. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 
nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (ustawa 
z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny; tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, 
ze zm.) oraz innych właściwych ustaw. 

6. Wszelkie spory dotyczące wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 
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Załącznik nr 1 
 

KARTA UCZESTNIKA II i III ETAPU KONKURSU WIEDZY O PIŁCE NOŻNEJ 

DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu  
………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
Uczestnika (dot. Uczestników poniżej 18 roku życia) 

 
………………………………………………………………………………. 

Numer rejestracyjny Uczestnika (wypełnia 
Organizator) 

 
………………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo moje/mojego 
podopiecznego w II i III Etapie Konkursu Wiedzy  
o Piłce Nożnej („Konkurs”) 

 

………………………………………………………………………………. 
(data, podpis Uczestnika/opiekuna) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
moich/mojego podopiecznego przez Organizatora 
Konkursu w zakresie związanym z organizacją  
i przeprowadzeniem przedmiotowego konkursu 
zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). 

 
 
 

………………………………………………………………………………. 
(data, podpis Uczestnika/opiekuna) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
moich/mojego podopiecznego przez 
Współorganizatorów Konkursu (Wojewódzki 
Związek Piłki Nożnej – „WZPN”) w zakresie 
związanym z organizacją i przeprowadzeniem 
przedmiotowego konkursu zgodnie z RODO. 

 
 
 

………………………………………………………………………………. 
(data, podpis Uczestnika/opiekuna) 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  
i powielanie zdjęć oraz nagrań video, wykonanych 
podczas Konkursu, bez konieczności każdorazowego 
ich zatwierdzenia, w tym na wykorzystanie zdjęć  
i nagrań z wizerunkiem moim/mojego 
podopiecznego w materiałach promocyjnych  
i dowolne ich umieszczanie na wszystkich polach 
eksploatacji przez Organizatora w mediach (prasie, 
radiu, telewizji), w Internecie i w mediach 
społecznościowych. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………. 
(data, podpis Uczestnika/opiekuna) 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  
i powielanie zdjęć oraz nagrań video, wykonanych 
podczas Konkursu, bez konieczności każdorazowego 
ich zatwierdzenia, w tym na wykorzystanie zdjęć  
i nagrań z wizerunkiem moim/mojego 
podopiecznego w materiałach promocyjnych  
i dowolne ich umieszczanie na wszystkich polach 
eksploatacji przez WZPN w mediach (prasie, radiu, 
telewizji), w Internecie i w mediach 
społecznościowych. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………. 
(data, podpis Uczestnika/opiekuna) 

 

 
 



Załącznik nr 2 

 

Miejscowość …………………………, dn………………………… 

 

 

Uczestnik Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej (organizowanego przez PZPN): 

 

………………………….………… 
Imię i nazwisko 

 

……………………………………. 
Adres 

 

……………………….………… 
PESEL / numer dowodu osobistego 

 

Oświadczenie 

Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie Wiedzy o Piłce Nożnej (organizowanym przez PZPN) oraz 

wykorzystanie, przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (jako organizatora Konkursu Wiedzy 

o Piłce Nożnej) oraz przez podmioty współpracujące z PZPN w związku z Konkursem Wiedzy o Piłce Nożnej, tj. 

przez 16 Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (będących członkami PZPN) i przez Telewizję Polską S.A. z 

siedzibą w Warszawie (TVP), jego wypowiedzi i wizerunku, zarejestrowanych lub utrwalonych w inny sposób 

podczas Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej (organizowanego przez PZPN) oraz w programie „Wielki Test” SAP: 

…………………. ID: …………………………., do korzystania i rozporządzania nimi w sposób nieograniczony 

terytorialnie i czasowo, w całości i we fragmentach, w tym na potrzeby promocji i komunikacji Konkursu Wiedzy 

o Piłce Nożnej (organizowanego przez PZPN) oraz ww. programu „Wielki Test”. na następujących polach 

eksploatacji: 

1. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 

urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub 

cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, 

nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach 

pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci; 

2. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 -wprowadzanie ich do obrotu, 

najem, użyczanie; 

3. wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym: 

a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, 

telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub 

webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w 

jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości 

zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub 

telekomunikacyjnych; 

b) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, 

telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także 

osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z 

lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit.a), 

c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie. 

Niniejsza zgoda obejmuje również prawo do wykonywania praw zależnych, w tym przeróbek, tłumaczeń oraz 

audiodeskrypcji. 

Uczestnik zobowiązuje się nie wymieniać w wypowiedzi nazw firm komercyjnych, nie wygłaszać przekazów 

reklamowych, nie eksponować znaków firmowych poza zawartymi z Biurem Reklamy TVP umowami, 

dotyczącymi lokowania produktu.  

 



Jednocześnie zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informuje się, iż 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. (TVP) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 

17, 00-999 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym ze 

złożeniem oświadczenia o wykorzystaniu wizerunku. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu 

współpracy z Telewizją Polską S.A. oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów 

wskazanych w przepisach szczególnych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się 

mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-

999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, 

ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą poddawane 

profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz 

powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji 

Polskiej S.A. 

 

……………………..… 

Uczestnik 

  



Załącznik nr 3 

 

Miejscowość …………………………, dn………………………… 
 

 

Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej (organizowanego przez 

PZPN): 

 

 

…………………………….. 

Imię i nazwisko 

…………………………….. 

Adres 

lub 

…………………………….. 

PESEL 

 

 

Oświadczenie 

 

1. Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem 

syna/córki..................................................................................................... (Uczestnika organizowanego 

przez PZPN Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej) i wyrażam zgodę na jego/jej udział w Konkursie Wiedzy 

o Piłce Nożnej (organizowanym przez PZPN) oraz na nieodpłatne zarejestrowanie i wykorzystanie 

jego/jej wypowiedzi i wizerunku podczas Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej (organizowanego przez 

PZPN) oraz w audycji pt. „Wielki Test”, przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie 

(jako organizatora Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej) oraz przez podmioty współpracujące z PZPN w 

związku z Konkursem Wiedzy o Piłce Nożnej, tj. przez 16 Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

(będących członkami PZPN) i przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (TVP), w sposób 

nieograniczony terytorialnie i czasowo, w całości i we fragmentach, w tym na potrzeby promocji i 

komunikacji Konkursu Wiedzy o Piłce Nożnej (organizowanego przez PZPN) oraz audycji pt. „Wielki 

Test”, na następujących polach eksploatacji: 

1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 

urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy lub kopii jakąkolwiek techniką, w tym drukiem, zapisu 

magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub 

cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub 

wideo, lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, 

nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci; 

2) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami lub kopiami - wprowadzanie ich do obrotu, najem, 

użyczanie; 

3) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym: 

a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub 

bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, 

telekomunikacyjnych lub multimedialnych, systemach teleinformatycznych lub innych systemach 

przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu 

otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub 



formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, 

internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych; 

b) wszelkie publiczne udostępnianie audycji lub materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem 

satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia 

i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, 

systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a), 

c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i wystawianie. 

2. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informuje się, iż Administratorem danych osobowych 

Uczestnika Konkursu i jego rodziców/opiekunów prawnych jest Telewizja Polska S.A. (TVP) z siedzibą 

w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu i jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z zawarciem niniejszej umowy. Dane osobowe 

Uczestnika Konkursu i jego rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane w trakcie okresu 

współpracy z Telewizją Polską S.A. oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze 

współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych. 

4. Uczestnik Konkursu i jego rodzice/opiekunowie prawni posiadają prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnik Konkursu i jego rodzice/opiekunowie prawni mają 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Uczestnika Konkursu i jego rodziców/opiekunów prawnych narusza 

przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem 

rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-

999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

5. Podanie przez Uczestnika Konkursu i jego rodziców/opiekunów prawnych danych osobowych jest 

dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane 

Uczestnika Konkursu i jego rodziców/opiekunów prawnych nie będą poddawane profilowaniu. 

Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom 

świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A. 

.* niepotrzebne skreślić 

            

            

            

            

           

 …………………….... 
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Uchwala nr IX/124  dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny i  o Puchar im. 

Kazimierza Górskiego na sezon 2022/2023 i następne 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I.Zarząd PZPN przyjmuje Regulamin Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny i o Puchar im. 

Kazimierza Górskiego na sezon 2022/2023 i następne, stanowiący załącznik do niniejszej 

Uchwały.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                           Prezes PZPN Cezary Kulesza 

  



 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

O PUCHAR im. KAZIMIERZA DEYNY 

ORAZ 

O PUCHAR im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 

- kategoria C2/D1 - 

NA SEZON 2022/2023 i następne 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Deyny, wybitnego piłkarza, wielokrotnego reprezentanta Polski 

oraz o Puchar im. Kazimierza Górskiego, wybitnego sportowca i trenera, współtwórców sukcesów 

polskiej piłki nożnej są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz selekcji utalentowanej 

młodzieży, a zarazem formą rywalizacji sportowej Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 

§ 2 

1. Rozgrywki prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Zawody o Puchar im. Kazimierza Deyny oraz o Puchar im. Kazimierza Górskiego rozgrywa się 

na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi 

postanowieniami PZPN. 

§ 3 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 

a) rozgrywki grupowe; 

b) rozgrywki finałowe. 

§ 4 

Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Deyny oraz o Puchar im. Kazimierza Górskiego rozpoczynają 

się od fazy grupowej. 

§ 5 

1. W rozgrywkach grupowych i finałowych uczestniczą reprezentacje Wojewódzkich Związków, 

złożone z zawodników potwierdzonych do klubów mających siedzibę na terenie danego ZPN  

i uprawnionych do gry w systemie Extranet. 

2. Do Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny uprawnieni są zawodnicy, którzy w roku 

kalendarzowym, w którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 14. rok życia lub młodszych, 

z uwzględnieniem postanowień ust. 5-7. 

3. Do Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego uprawnieni są zawodnicy, którzy w roku 

kalendarzowym, w którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 13. rok życia lub młodszych, 

z uwzględnieniem postanowień ust. 5-7. 

4. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać: paszport lub ważną legitymację szkolną ze 

zdjęciem, aktualne zaświadczenie lekarskie (karta zdrowia) zezwalające na grę, wydane przez 

lekarza wyznaczonego przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub posiadający certyfikat nadany 



przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej lub innego lekarza, który zawarł umowę z 

Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny 

sportowej. Ponadto musi posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej. 

5. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się udział w meczu nie więcej niż czterech 

zawodników młodszych tj. takich, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie 

rozgrywek kończą 13. rok życia (w przypadku Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny) lub 12. 

rok życia (w przypadku Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego). 

6. Zawodnik młodszy może brać udział tylko w jednym meczu danej kolejki rozgrywek, w ramach 

której rozgrywane są mecze z udziałem poszczególnych reprezentacji ZPN. Nieprzestrzeganie 

tego postanowienia i występ zawodnika w meczach więcej niż jednej reprezentacji ZPN w jednej 

kolejce rozgrywek, zostanie potraktowane jako udział zawodnika nieuprawnionego do gry w drugim 

i następnym w kolejności meczu. 

7. W przypadku awansu więcej niż jednej reprezentacji danego ZPN do fazy finałowej 

poszczególnych rozgrywek, zawodnik młodszy może być powołany i występować w meczach tylko 

jednej reprezentacji danego ZPN. Nieprzestrzeganie tego postanowienia i występ zawodnika w 

meczach więcej niż jednej reprezentacji ZPN w turniejach finałowych rozgrywek, zostanie 

potraktowane jako udział zawodnika nieuprawnionego do gry w meczach drugiego turnieju. 

§ 6 

1. Mecze odbywają się na zasadach określonych w unifikacji organizacji współzawodnictwa i 

szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej (z wyłączeniem postanowień dotyczących czasu gry, 

wymian zawodników i kar indywidualnych) oraz w Przepisach gry. 

2. Czas gry wynosi 2x40 minut z przerwą do 15 minut. 

3. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić: 

a) w Rozgrywkach o Puchar im. Kazimierza Deyny – łącznie z bramkarzem siedmiu 

zawodników, 

b) w Rozgrywkach o Puchar im. Kazimierza Górskiego - dowolną liczbę zawodników 

(zmiany powrotne). 

4. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 

5. Zawodnicy rozgrywają spotkania w obuwiu miękkim - lanki. 

6. Mecze rozgrywa się: 

a) piłkami nr 5 w Rozgrywkach o Puchar im. Kazimierza Deyny, 

b) piłkami nr 4 w Rozgrywkach o Puchar im. Kazimierza Górskiego. 

7. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze. 

8. Mecze muszą być rozgrywane na boiskach z nawierzchnią naturalną lub sztuczną, 

zweryfikowanych do danej klasy rozgrywkowej. Związek Piłki Nożnej, jako gospodarz meczu jest 

zobowiązany do zapewnienia obiektu o możliwie najwyższej jakości oraz fachowej opieki 

medycznej. 

9. W zawodach grupowych i finałowych przyznaje się punkty zgodnie z poniższymi zasadami: 

• za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty, 

• za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt, 

• za przegraną zero punktów. 

 

10. Stosuje się regulacje w zakresie kar indywidualnych zawodników, zgodnie z przepisami gry w 

piłkę nożną PZPN, tj. żółte i czerwone kartki zamiast kar czasowych. 



II. ROZGRYWKI GRUPOWE I FINAŁOWE 

§ 7 

1. Drużyny awansujące do rozgrywek finałowych (miejsce 1. oraz 2. w grupie) wyłonione zostaną 

w trakcie rozgrywek grupowych według następujących zasad: 

a) w rozgrywkach grupowych uczestniczyć będzie 16 reprezentacji ZPN podzielonych na 4 

grupy zgodnie z przyjętym podziałem terytorialnym: 

Grupa I: 

• Kujawsko-Pomorski ZPN  

• Pomorski ZPN  

• Warmińsko-Mazurski ZPN  

• Podlaski ZPN  

Grupa II: 

• Łódzki ZPN  

• Mazowiecki ZPN  

• Świętokrzyski ZPN  

• Lubelski ZPN  

Grupa III: 

• Podkarpacki ZPN  

• Małopolski ZPN  

• Śląski ZPN  

• Opolski ZPN  

Grupa IV: 

• Dolnośląski ZPN  

• Wielkopolski ZPN  

• Lubuski ZPN  

• Zachodniopomorski ZPN  

Dopuszcza się możliwość zmian składu poszczególnych grup makroregionalnych. 

 

b) rozgrywki w grupach przeprowadzone zostaną systemem „każdy z każdym”, „mecz-rewanż”, 

kolejność miejsc zostanie ustalona na zasadach określonych w § 9 niniejszego Regulaminu, 

c) rozgrywki w grupach prowadzą ZPN wskazane przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN, 

d) mecze odbywać się będą w stałych terminach wrzesień-listopad (runda jesienna) oraz 

kwiecień-czerwiec (runda wiosenna); szczegółowe terminy meczów ustala ZPN 

prowadzący rozgrywki po konsultacji z pozostałymi Związkami z danej grupy z 

uwzględnieniem, że mecze o Puchar im. Kazimierza Deyny i mecze o Puchar im. 

Kazimierza Górskiego między tymi samymi Związkami odbywają się tego samego dnia, w 

tym samym miejscu, jeden po drugim (jako pierwszy rozgrywany jest mecz o Puchar im. 

Kazimierza Górskiego),  

e) Związki prowadzące mają obowiązek informowania na swojej stronie internetowej o 

wynikach meczów grupowych oraz zamieszczania aktualnej tabeli najpóźniej do 3 dni po 

meczach; 

f) mecze w ostatniej kolejce w sezonie w danej grupie muszą obligatoryjnie odbywać się tego 

samego dnia i o tej samej godzinie. 

 



2. Miejsce i termin rozegrania turnieju finałowego zostanie wybrany przez PZPN spośród 

zgłoszonych kandydatur z poszczególnych ZPN. 

§ 8 

1. Wszystkie 16 reprezentacji ZPN bierze udział w rozgrywkach finałowych. Z każdej grupy do 

Finału A awansują reprezentacje z miejsc 1. i 2. w tabeli (łącznie 8 drużyn). Pozostałe drużyny (3. 

i 4. miejsca w grupach) zagrają w Finale B (łącznie 8 drużyn).  

2. Osiem awansujących drużyn/reprezentacji ZPN podzielonych zostaje na dwie grupy 

następująco: 

 Grupa I: 

 A1. pierwsza drużyna z grupy I 

 A2. druga drużyna z grupy II 

 A3. pierwsza drużyna z grupy III 

 A4. druga drużyna z grupy IV 

 Grupa II: 

 B1.  druga drużyna z grupy I 

 B2. pierwsza drużyna z grupy II 

 B3. druga drużyna z grupy III 

 B4. pierwsza drużyna z grupy IV. 

3. Zespoły w grupach – reprezentacje ZPN rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”  

w 6-cio dniowym turnieju zgodnie z następującym rozkładem: 

 pierwszy dzień - mecze w grupach: A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3; 

 drugi dzień - mecze w grupach: A4-A3; A1-A2, B4-B3; B1-B2; 

 trzeci dzień - przerwa w rozgrywkach; 

 czwarty dzień - mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1; 

 piąty dzień - przerwa w rozgrywkach; 

 szósty dzień - mecze o miejsca. 

 

 Na piąty i szósty dzień turnieju pozostają ekipy-reprezentacje ZPN  grające o miejsca 1-4, 

 pozostałe ekipy wyjeżdżają po meczach w czwartym dniu turnieju  

 

1. dzień 2. dzień 3. dzień 4. dzień 5. dzień 6. dzień 

1. mecz grupowy 2. mecz grupowy dzień wolny 3. mecz grupowy dzień wolny mecze o miejsca 

1 - 4 4 - 3  2 - 4 
  

Mecz o 1. 
miejsce 

2 - 3 1 - 2  3 - 1 
  

Mecz o 3. 
miejsce 

 



4. Zwycięzcy grup - reprezentacje ZPN spotykają się w meczu o 1. miejsce, zdobywcy drugich 

miejsc w grupach grają mecz o 3. miejsce w turnieju. 

5.  Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach, kończą rozgrywki w turnieju, 

zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8. 

6. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach finałowych o miejsca pierwsze i 

trzecie, sędzia zawodów zarządza dogrywkę 2×10 minut.  

Jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, sędzia spotkania zarządza rzuty karne wg ogólnie 

przyjętych zasad - po 5 rzutów karnych strzelanych na przemian, a jeżeli one nie przyniosą 

rozstrzygnięcia, zarządzane są kolejne serie po 1 rzucie karnym strzelanym na przemian do 

pierwszej rozstrzygniętej serii. 

7. Zespoły - reprezentacje ZPN przyjeżdżające na turniej finałowy dostarczają  Komisji Techniczno-

Dyscyplinarnej 2 egzemplarze list potwierdzone przez właściwy ZPN celem uprawnienia 

zawodników do turnieju finałowego. 

8. W rozgrywkach finałowych zawodnicy przez cały czas trwania turnieju zobowiązani są 

występować z tymi samymi numerami na koszulkach meczowych. 

§ 9 

1. W rozgrywkach grupowych i finałowych kolejność w grupach ustala się według liczby zdobytych 

punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny w fazie grupowej,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu 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 rozegranych 

spotkaniach, 

d) przy dalszej równości, większa liczba zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach całego 

cyklu, 

e) przy dalszej równości, rezultat rzutów karnych określonych w ust. 5. 

 

3. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej liczby punktów przez więcej  

niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

b) przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

c) przy dalszej równości, większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach między 

zainteresowanymi drużynami, 

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach grupowych, 

e) przy dalszej równości, większa liczba zdobytych bramek w rozgrywkach grupowych, 

f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się niewystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

4. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania), 

b) przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek w turnieju finałowym, 

c) przy dalszej równości, większa liczba zdobytych bramek w turnieju finałowym, 

d) przy dalszej równości, rezultat rzutów karnych określonych w ust. 5. 



 

5. Po nierozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w grupach i w turnieju finałowym sędzia 

zarządza wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku 

gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje 

wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia.  

Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości ustalenia 

kolejności miejsc w rozgrywkach grupowych lub finałowych dla 2 drużyn tj. w przypadkach o których 

mowa w  § 9 ust. 2 pkt e, i ust. 4 pkt d. 

6. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny  

o zajętym miejscu kolejno decydują: 

 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

 b) przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

 c) większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 

 d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek w turnieju finałowym, 

 e) przy dalszej równości, większa liczba zdobytych bramek w turnieju finałowym, 

 f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

7. W rozgrywkach finałowych nie zalicza się żadnych wyników z rozgrywek grupowych. 

§ 10 

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki grupowe w terminie do dnia 15 czerwca 

danego roku mają obowiązek zgłosić do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN 

zweryfikowane wyniki meczów grupowych. 

§ 11 

1. Zwycięski zespół w kategorii U14 (C2) – reprezentacja ZPN otrzyma Puchar im. Kazimierza 

Deyny ufundowany przez PZPN oraz 26 sztuk pamiątkowych medali w kolorze złotym. 

2. Zwycięski zespół w kategorii U13 (D1) – reprezentacja ZPN otrzyma Puchar im. Kazimierza 

Górskiego ufundowany przez PZPN oraz 26 sztuk pamiątkowych medali w kolorze złotym. 

3. Reprezentacja ZPN, która zajmie drugie miejsce otrzymuje Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali w kolorze srebrnym. 

4. Reprezentacja ZPN, która zajmie trzecie miejsce otrzyma Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali w kolorze brązowym. 

5. Reprezentacja ZPN, która zajmie czwarte miejsce otrzymuje Puchar PZPN. 

6. Wszystkie Reprezentacje ZPN, które wezmą udział w turnieju finałowym otrzymają po 26 sztuk 

pamiątkowych dyplomów PZPN. 

 

  



 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. Zawodnicy, którzy w trakcie rozgrywek grupowych otrzymają czwartą lub ósmą  karę 

napomnienia (żółta kartka) automatycznie pauzują w kolejnym meczu rozgrywanym w trakcie 

rozgrywek grupowych. Kary z tytułu napomnień (żółtych kartek) nie przechodzą na rozgrywki 

finałowe. W rozgrywkach finałowych zawodnicy, którzy w ich trakcie otrzymają drugą lub czwartą 

karę napomnienia (żółta kartka) automatycznie pauzują w kolejnym meczu rozgrywanym w trakcie 

rozgrywek finałowych.  

2. Drużyna, której zawodnik został ukarany wykluczeniem z gry (czerwona kartka) nie może w tych 

zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 

3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego z gry w wyniku otrzymania samoistnej 

czerwonej kartki w rozgrywkach grupowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku prowadzącego 

rozgrywki. 

4. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką w rozgrywkach 

finałowych orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca turniej. 

5. Przedstawiciele PZPN są z urzędu: Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej oraz 

Wiceprzewodniczącym tej Komisji, nadzorującej organizację turnieju. 

§ 13 

1. Obsadę sędziowską zapewniają: 

a) dla rozgrywek grupowych - Związki prowadzące rozgrywki, 

b) dla rozgrywek finałowych - sędziów głównych KS  PZPN, a sędziów asystentów KS Związku, na 

terenie którego odbywa się turniej finałowy, przy czym w meczach grupowych bierze udział 4 

sędziów głównych,  

c) dla meczów o 1 miejsce (1/2 Finału i Finał) w rozgrywkach finałowych A pomiędzy zwycięzcami 

poszczególnych grup – KS PZPN spośród sędziów zawodowych. 

2. Sędziowie w rozgrywkach grupowych i finałowych muszą posiadać uprawnienia minimum 

sędziego III ligi. 

§ 14 

Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązują następujące zasady: 

1. W rozgrywkach grupowych - pierwszą instancją jest Wydział Gier i Ewidencji (Komisja 

Rozgrywek) Związku prowadzącego rozgrywki, a drugą - Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN. 

2. Protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek grupowych należy składać w terminie  

2 dni,  a odwołania od tych decyzji do drugiej instancji - w terminie 3 dni od dnia podjęcia decyzji w 

pierwszej instancji. 

3. W rozgrywkach finałowych postępowanie jest jednoinstancyjne, a ewentualne protesty 

rozpatruje Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca przebieg turnieju. 

4. Protesty w rozgrywkach finałowych należy składać w terminie 3 godzin od zakończenia danego 

meczu. 



5. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie 

rozgrywek grupowych i finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł. 

6. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 

7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

§ 15 

1. Koszty organizacji turnieju finałowego pokrywa PZPN. 

2. Reprezentacje uczestniczące w rozgrywkach finałowych mogą liczyć nie więcej niż 23 osoby, w 

tym 18 zawodników. 

§ 16 

1. W dowolnym momencie, PZPN przysługuje prawo do zmiany nazwy rozgrywek poprzez 

uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek, Partnera lub produktu przez nich 

wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo do uwzględnienia 

nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego w tekście 

Regulaminu. 

2. W przypadku pozyskania Sponsora Tytularnego Rozgrywek lub Partnera, PZPN przysługuje 

prawo do: 

a) ekspozycji tablicy centralnej 12 metrów na każdym obiekcie na którym będą rozgrywane 
mecze; 

b) reguły czystego stadionu na meczach finałowych (tylko brand PZPN/Sponsorski i 
ewentualnie miejski); 

c) możliwość marketingowego wykorzystania wizerunków piłkarzy / herbów drużyn w 
komunikacji marketingowo-reklamowej PZPN i/lub Sponsora; 

d) możliwość organizacji własnych i/lub Sponsora działań promocyjnych podczas meczów na 
terenie stadionu. 

 

§ 17 

O wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego 

Regulaminu decyzje podejmuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

§ 18 

Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  
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Uchwała nr IX/125 z dnia 31 sierpnia 2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 
sprawie przyjęcia  Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I i II Ligi Futsalu Mężczyzn na 

sezon 2022/2023 i następne 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Przyjmuje się Regulaminy Rozgrywek o Mistrzostwo I i II Ligi Futsalu Mężczyzn na sezon 

2022/2023 i następne w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO I i II LIGI FUTSALU MĘŻCZYZN NA SEZON 

2022/2023 i NASTĘPNE 

 

Art. 1 

1. W rozgrywkach I Ligi Futsalu biorą udział maksymalnie 24 drużyny w dwóch grupach 

maksymalnie 12-zespołowych, które  zakwalifikowały się do rozgrywek na podstawie uzyskanych 

wyników Futsal Ekstraklasy oraz I i II Ligi Futsalu sezonu poprzedniego.  

 

Rozgrywki I Ligi Futsalu prowadzone są w dwóch grupach:  

• Grupa I (północna) – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Warmińsko-Mazurski, 

Podlaski, Mazowiecki, Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, Łódzki. 

• Grupa II (południowa) – kluby z ZPN: Dolnośląski, Lubuski, Lubelski, Podkarpacki, 

Świętokrzyski, Małopolski, Śląski, Opolski. 

2. W sytuacji, gdy wskutek awansów i spadków zachodzi konieczność zapewnienia udziału w obu 

grupach takiej samej liczby drużyn, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po uzyskaniu 

stanowiska Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, zastrzega sobie prawo do uzupełnienia 

składów poszczególnych grup z zachowaniem podziału terytorialnego. 

3. W rozgrywkach II Ligi Futsalu biorą udział maksymalnie 32 drużyny w czterech grupach 

maksymalnie 8-zespołowych, które zakwalifikowały się do rozgrywek na podstawie uzyskanych 

wyników I, II i III Ligi Futsalu poprzedniego sezonu. 

 

Rozgrywki II Ligi Futsalu prowadzone są w czterech grupach:  

• Grupa I – kluby z ZPN: Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Mazowiecki, Łódzki 

• Grupa II – kluby z ZPN: Pomorski, Zachodniopomorski, Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski 

• Grupa III – kluby z ZPN: Dolnośląski, Opolski, Śląski, Lubuski, 

• Grupa IV – kluby z ZPN: Świętokrzyski, Małopolski, Podkarpacki, Lubelski 

4. W sytuacji, gdy wskutek awansów i spadków zachodzi konieczność zapewnienia udziału w obu 

grupach takiej samej liczby drużyn, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po uzyskaniu 

stanowiska Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, zastrzega sobie prawo do uzupełnienia 

składów poszczególnych grup z zachowaniem podziału terytorialnego. 

5. Do rozgrywek I i II 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. 



6. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie poprzednim w rozgrywkach I, lub II Ligi Futsalu nie 

uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w swojej klasie rozgrywkowej według 

procedury przewidzianej w Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów występujących 

w Polskiej Lidze Futsalu, lub wycofa się z rozgrywek po ich zakończeniu, klub ten zostanie 

sklasyfikowany w rozgrywkach w sezonie poprzednim zgodnie z liczbą zdobytych punktów, 

jednakże zostanie przesunięto klasę niżej. W takiej sytuacji miejsce w rozgrywkach zachowuje 

zespół, który w sezonie poprzednim w tabeli końcowej zajął najwyższe miejsce spośród 

spadkowiczów w danej grupie. 

7. W sytuacji, gdy licencji nie otrzyma, bądź wycofa się z rozgrywek większa liczba klubów, decyzję  

o uzupełnieniu składu podejmuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

8. Zasady przyznawania licencji klubowych dla klubów Polskiej Ligi Futsalu reguluje odrębna 

Uchwała Zarządu PZPN. 

Art. 2 

1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I i II Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać mecze zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem. 

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

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

koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów I i II Ligi Futsalu. 

Na żądanie, kluby muszą wyposażyć PZPN – bez dodatkowej opłaty we właściwy materiał, jak i 

stosowną dokumentację. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audio- i 

wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.  

3. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki I i II Ligi 

Futsalu, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek i 

odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa 

reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), realizowane za pośrednictwem 

dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych 

istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych. 

4. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych.  

5. Przesłanie materiału (skrót meczu lub „najlepsze momenty spotkania”) na serwer wskazany 

przez organ prowadzący rozgrywki w nieprzekraczalnym terminie tj. do 24 godzin po zakończeniu 

spotkania.  

6. Kluby zobowiązane są do realizowania wymogów parametrów technicznych oraz ustawień 

kamery zgodnie z wymaganiami przesłanymi przez producenta magazynu, dostarczenia logotypów 

w formacie wektorowym na potrzeby realizacji magazynu i działań marketingowych PZPN, a także 

publikowania i rozpowszechniania wyprodukowanego magazynu 1 ligi na witrynach klubowych i z 

pomocą klubowych social media. 

7. Niezrealizowanie punktu 5 skutkuje pełną odpłatnością za obsługę sędziowską za mecz, z 

którego nie przesłano materiału wideo. 

Art. 3 

1. Rozgrywki o mistrzostwo I i II Ligi Futsalu prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

2. Rozgrywki o mistrzostwo I i II Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  



3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I i II Ligi Futsalu na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu  

rozgrywkowego składają w Departamencie Rozgrywek Krajowych PZPN informację o aktualnych 

danych teleadresowych, zawierającą: imię i nazwisko dwóch osób kontaktowych, adres, nr 

telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do niezwłocznego 

powiadamiania o wszelkich zmianach teleadresowych. Wraz z ww. informacjami kluby 

obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. Wszelka korespondencja dotycząca rozgrywek I Ligi Futsalu powinna być 

przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: futsal@pzpn.pl.  

4. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. W razie 

nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego – 

obowiązują zasady zawarte w § 11 Uchwały Organizacji Rozgrywek Piłkarskich. 

5. Koszty obsady sędziów i obserwatorów pokrywa: 

a) w rozgrywkach I Ligi Futsalu PZPN, 

b) w rozgrywkach II Ligi Futsalu koszty obsady sędziów i obserwatorów w połowie pokrywa PZPN 

a w drugiej połowie pokrywają kluby: 

- na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby II Ligi są zobowiązane dostarczyć do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN dowód uregulowania, na rachunek PL 32 1240 6292 1111 0010 5977 

5657 opłaty w wysokości 2 500.00 zł z tytułu przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania sędziów. 

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I i II Ligi Futsalu zobowiązane są do dokonania przedpłat 

na poczet przyszłych kar za żółte kartki w dwóch ratach:  

• I rata w wysokości 500 zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej sezonu 

bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek Krajowych 

PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy jesiennej rozgrywek.  

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

bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek Krajowych 

PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy wiosennej rozgrywek.  

 

Art. 4 

1. Zawody o mistrzostwo I i II Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry w Futsal 

FIFA i postanowień PZPN, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN. 

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  

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

Piłki Nożnej, uchwał i rozporządzeń Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 

b) przestrzegania zasad Fair Play, 

c) postępowania zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN. 

3. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu muszą być rozgrywane piłkami wskazanymi przez organ 

prowadzący rozgrywki. Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN przekaże do wszystkich klubów 

biorących udział w rozgrywkach I ligi odpowiednią ilość piłek. 

4. Zawody o mistrzostwo II Ligi Futsalu muszą być rozgrywane piłkami z certyfikatem: FIFA Quality, 

FIFA Quality PRO, FIFA Approved, lub IMS. 

  



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 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 dokończenia zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym 

klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

• którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki,  

• którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikami klubu, w którego barwach występują 

w chwili dokańczania zawodów,  

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

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

do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek powodujących obowiązek odbycia kary 

dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn,  

nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.  

6. Mecze o Mistrzostwo I i II ligi muszą być rozgrywane w halach spełniających wymogi licencyjne 

określone w wymaganiach Licencyjnych dla klubów I i II ligi futsalu PZPN. Klub jest w pełni 

odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego 

obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne konsekwencje 

regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyty 

mecz.  

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

sędziowskiego na co 90 minut do rozpoczęcia meczu a boisko do gry na co najmniej 60 minut do 

rozpoczęcia meczu. 

8. Gospodarz meczu II Ligi zobligowany jest do zabezpieczenia szatni dla gości i zespołu 

sędziowskiego na co 60 minut do rozpoczęcia meczu a boisko do gry na co najmniej 45 minut do 

rozpoczęcia meczu. 

  



Art. 6 

1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo I i II Ligi Futsalu otrzyma ostrzeżenie (żółtą 

kartkę) zostanie automatycznie ukarany:  

a) przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł.  

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

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

d) przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.  

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

f) przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.  

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

karą pieniężną w wysokości 500 zł.  

Zasady wykonywania przez zawodników i osoby funkcyjne kar dyskwalifikacji wynikających  

z otrzymania danej liczby napomnień lub wykluczeń określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

2. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika, w trakcie sezonu, do klubu tej samej 

klasy rozgrywkowej, rejestr napomnień w danej klasie rozgrywkowej jest kontynuowany. 

3. Zawodnik, który w czasie zawodów zostanie wykluczony przez sędziego z gry - czerwona kartka 

- zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w zawodach 

mistrzowskich danej ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję 

Dyscyplinarną PZPN. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce 

rezerwowych.  

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

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

i ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodnika.  

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

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

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

Art. 7 

 1. Rozgrywki I i II Ligi Futsalu są prowadzone systemem mecz i rewanż (każda drużyna rozgrywa  

z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość). 

2. 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. 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, kolejność miejsc  

w tabeli ustalana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 

2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w dwumeczu barażowym, o awans do rozgrywek 

Ekstraklasy Futsalu, o awansie decyduje: 



 - przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

 - przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut; 

 - jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki lub oba zespoły zdobędą tę samą 

liczbę bramek, zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów. 

5. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi  

po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę  

po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich 

kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez 

przyznawania punktów. 

6. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi  

po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów 

będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu 

poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych 

rozgrywkach. 

Art. 8 

1. Drużyny, które zajmą 1. miejsce w tabelach końcowych obu grup I Ligi Futsalu oraz drużyna, 

która wygra mecze barażowe pomiędzy zespołami zajmującymi 2. miejsca w tabelach końcowych 

obu grup I Ligi Futsalu uzyskują awans do rozgrywek Futsal Ekstraklasy. 

2. Zasady przeprowadzenia meczów barażowych określi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

3. Drużyny, które zajmą 1. miejsca w tabelach końcowych poszczególnych grup II Ligi Futsalu 

uzyskają awans do rozgrywek I Ligi Futsalu.  

4. W sezonie 2022/2023, drużyny, które zajmą miejsca 11-12 w tabelach końcowych obu grup I 

Ligi Futsalu spadają do II Ligi Futsalu. 

5. Liczba drużyn spadających z każdej z grup I Ligi Futsalu ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu  

w zależności od przynależności terytorialnej drużyn, które spadną z Futsal Ekstraklasy. 

6. W sezonie 2022/2023, drużyny, które zajmą miejsca 7-8 w tabelach końcowych wszystkich grup  

II Ligi Futsalu spadają do III Ligi. 

7. Liczba drużyn spadających z każdej z grup II Ligi Futsalu ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu  

w zależności od przynależności terytorialnej drużyn, które spadną z I Ligi Futsalu. 

Art. 9 

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej 

klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie w następnym cyklu rozgrywek zdegradowana 

do niższej klasy rozgrywkowej.  

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań, zostaje 

automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, przesunięta do 

niższej klasy, bez względu na liczbę zdobytych punktów.  

3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych bądź wykluczonych przeprowadza się następująco:  



a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań – anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań  

tej drużyny,  

b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań – zalicza się do punktacji osiągnięte wyniki, 

natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

4. Drużyna, która nie stawi się na zawodach w wyznaczonym terminie zostanie ukarana karą 

pieniężną w wysokości: 

a) I Liga Futsalu -  5 000.00 zł. 

b) II Liga Futsalu – 2 000.00 zł. 

 

Art. 10 

1. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 

systemu Extranet.  

2. Wraz z wystąpieniem o uprawnienie zawodnika do gry, klub zobowiązany jest przekazać,  

za pośrednictwem systemu extranet, deklarację gry amatora lub kontrakt o profesjonalne 

uprawianie piłki nożnej lub oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu w sytuacji łączenia przez zawodnika gry w piłkę nożną 11-osobową i futsal. 

2a. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie.  

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

systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.  

 

4. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach, muszą być 

potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni do gry przez 

Departament  Rozgrywek Krajowych PZPN z zachowaniem wymogów określonych w 

obowiązujących przepisach PZPN.  

5. Letni okres transferowy trwa od 1 lipca do piątku poprzedzającego datę rozpoczęcia rundy 

jesiennej danego sezonu. Pod uwagę brany jest nie termin pierwszego meczu danej drużyny, ale 

ogólny termin pierwszej zaplanowanej na rundę jesienną kolejki. Oznacza to, że jeśli w danej lidze 

pierwszy mecz rundy wiosennej zostanie przeniesiony na inny termin, niż zaplanowany w 

kalendarzu rozgrywek, to termin na transfery zawodników upływa dzień przed rozpoczęciem 

kolejki, a nie nowym terminem przełożonego meczu). 

6. Zimowy okres transferowy trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej rozegranego przez 

daną drużynę do piątku poprzedzającego datę rozpoczęcia rundy wiosennej danego sezonu. Pod 

uwagę brany jest nie termin pierwszego meczu danej drużyny, ale ogólny termin pierwszej 

zaplanowanej na wiosnę kolejki. Oznacza to, że jeśli w danej lidze pierwszy mecz rundy wiosennej 

zostanie przeniesiony na inny termin, niż zaplanowany w kalendarzu rozgrywek, to termin na 

transfery zawodników upływa dzień przed rozpoczęciem kolejki, a nie nowym terminem 

przełożonego meczu). 

7. W przypadku udziału w rozgrywkach I i II ligi futsalu zawodnika, dla którego klubem 

macierzystym jest klub piłki nożnej 11-osobowej, w sytuacji zmiany przynależności klubowej 

zawodnika do innego klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, dany klub 

futsalu będzie zobowiązany do uzyskania zgody aktualnego klubu macierzystego zawodnika na 

jego udział w rozgrywkach futsalu z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 

2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu. 



8. Uprawnienie do gry w I i II lidze futsalu zawodnika, dla którego klubem macierzystym jest klub 

piłki nożnej 11-osobowej może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych.    

9. Zasady udziału w rozgrywkach zawodników niepełnoletnich, regulują postanowienia Uchwały  

nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie w sprawie organizacji rozgrywek  

w piłkę nożną. 

10. W rozgrywkach I i II Ligi Futsalu może być potwierdzonych i uprawnionych do gry dowolna 

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

zawodów może być wpisanych 2 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, z 

uwzględnieniem postanowień Uchwały XI/200 z 7 grudnia 2018 roku, z późn. zm., Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza 

obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i 

następnych. 

11. W meczu o mistrzostwo I Ligi Futsalu musi być wpisanych do sprawozdania sędziowskiego  

2 (dwóch) zawodników młodzieżowych: 

a) przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, 

który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21. 

rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2022/2023 zawodnik urodzony w 2002 roku oraz 

zawodnik młodszy, a w sezonie 2023/2024 zawodnik urodzony w 2003 roku oraz zawodnik 

młodszy, itd.,  

b) w protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”, 

c) w przypadku braku zawodnika młodzieżowego w kadrze meczowej z jakiejkolwiek przyczyny, 

liczba zawodników rezerwowych w sprawozdaniu sędziowskim zostanie pomniejszona o liczbę 

brakujących młodzieżowców. 

d) Każdorazowo w przypadku rozpoczęcia w pełnym 14 osobowym składzie bez wymaganej liczby 

zawodników młodzieżowych organ prowadzący rozgrywki będzie stosował sankcje określone  

w Art. 20 niniejszego regulaminu. 

12. Zawodnicy są zobowiązani do spełnienia wymogów w zakresie opieki zdrowotnej w sposób 

określony przez odpowiednie postanowienia Uchwały IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

13. Fakt złożenia w klubie przez zawodników orzeczeń lekarskich lub oświadczeń o stanie zdrowia, 

potwierdza pisemnie przed każdymi zawodami trener lub kierownik drużyny. 

14. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawiać swoich zawodników  

do gry o mistrzostwo poszczególnych klas rozgrywkowych zgodnie z zasadami określonymi w par.   

4 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną. Zgodnie z powyższym udział zawodnika w meczu, w którym obowiązuje 

system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym 

połowy czasu gry. 

Art. 11 

1. Drużyny I i II Ligi Futsalu mogą prowadzić trenerzy posiadający uprawnienia określone w 

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

licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki 

nożnej.  

2. Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 



Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

Art. 12 

1. Zawody o mistrzostwo I i II Ligi Futsalu mogą być rozgrywane w halach zweryfikowanych do 

danej klasy rozgrywkowej. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do zawodów.  

2. Za utrzymanie porządku w hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 

Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.  

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

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

4. 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. 

5. Mecze I i II Ligi Futsalu nie mogą odbywać się w halach zamkniętych na mocy decyzji organu 

dyscyplinarnego PZPN lub organu  administracji publicznej.  

Art. 13 

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

pierwszym miejscu).  

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

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

miejsce rozegrania meczu danej kolejki. W przypadku niedotrzymania terminu klub zostanie 

ukarany karą pieniężną w wysokości 500 zł.  

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

wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać 

w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.  

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

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

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.  

5. W sytuacji braku wskazania przez gospodarza zawodów (w systemie Extranet) dokładnego 

terminu (data i godzina) rozegrania meczu danej kolejki Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 

może wyznaczyć obligatoryjny termin rozgrania zawodów.  

6. Termin wyznaczony przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest dla klubów wiążący,  

a odmowa rozegrania zawodów lub ich nie rozegranie w tym terminie będzie skutkować 

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

7. Wszystkie przełożone mecze muszą być rozegrane nie później niż na dwie kolejki przed 

zakończeniem sezonu. 

Art. 14 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

2. Ustala się, że mecze I i II Ligi Futsalu muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem terminów 

obligatoryjnych:  

a) w piątek – w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:30 (za zgodą drużyny przeciwnej i organu 

prowadzącego rozgrywki),  

b) w soboty – w godzinach pomiędzy 14:00 a 20:30,  



c) w niedzielę – w godzinach pomiędzy 14:00 a 18:00.  

3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów  

o mistrzostwo I i II Ligi Futsalu na jeden termin i o jednej godzinie. Wszystkie mecze ostatniej kolejki 

rundy wiosennej, co do zasady, muszą zostać rozegrane w jednym terminie wyznaczonym przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 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 PZPN 

może wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie w przypadku 

osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby. 

Art. 15 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie Reprezentacji narodowej, 

Futsalu, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA,  

co najmniej jednego zawodnika klubu, uprawnionego do gry , może stanowić podstawę do złożenia 

przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny termin. 

Art. 16 

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. 17 

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

jest do:  

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

b) filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo,  

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

d) powołania kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych i stewardów, 

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), stworzenia kulturalnych warunków związanych  

z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),  

f) opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 

(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją  

na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 

podpisem na protokole meczowym. W przypadku braku opieki medycznej sędziowie mają prawo 

podjąć decyzję o nierozgrywaniu spotkania, za co winę ponosi gospodarz zawodów,  

g) stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,  



h) specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,  

i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne,  

j) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie  

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

k) zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 

drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe, 

l) zapewnienia osobnych szatni z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów,  

m) filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin  

od zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN  

do wykorzystania dla potrzeb komisji, organów dyscyplinarnych, Kolegium Sędziów PZPN oraz 

organów prowadzących rozgrywki upoważnionych do tego przez PZPN.  

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

Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:  

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

oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nieprzestrzegania 

powyższego, przedstawiciel PZPN w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich 

rozpoczęcia  

lub przerwać mecz,  

b) stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe  

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

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

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN. 

Art. 18 

1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami. 

2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o 

Mistrzostwo I i II Ligi Futsalu bez uzyskania zgody PZPN. Klub, będący gospodarzem meczu może 

przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach wewnątrz hali z zachowaniem 

następujących zasad:  

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

powtórek,  

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

jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z zasadami 

fair-play.  

3. W dowolnym momencie sezonu 2022/2023 i następnych, PZPN przysługuje prawo do zmiany 

nazwy Rozgrywek o Mistrzostwo I i II Ligi Futsalu poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora 

Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany 

niniejszego regulaminu oraz prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek o 

Mistrzostwo I i II Ligi Futsalu lub produktu przez niego wskazanego w tekście Regulaminu.  

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu  

i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo I i II Ligi Futsalu przysługują prawa komercyjne, w tym  



w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe 

dotyczące rozgrywek. PZPN jest właścicielem praw telewizyjnych do rozgrywek, a dysponowanie 

tymi prawami odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN, a podmiotem 

nabywającym te prawa.  

5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych.  

6. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych dot. 

uprawnień sponsorów Rozgrywek I i II Ligi Futsalu, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków 

Klubów w zakresie praw marketingowych. 

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 i II 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. 20 

W zakresie weryfikacji wyników meczów jako walkower (0:5), zastosowanie mają odpowiednie 

zapisy Uchwały nr IX/140 z dn. 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek 

w piłkę nożną, z późn. zm.  

Art. 21 

1. Protest odnośnie do przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN,  

przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin  

po zawodach.  

2. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej  

w wysokości 500 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  

3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej 

PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w 

terminie trzech dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu 

kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. 

Art. 22 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo I i II 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. 23 

1. W rozgrywkach innych niż wskazane w ust. 3 Uchwały nr IX/140 z dn. 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej, z późn. zm., w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, na 

ławce rezerwowych, poza 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 

7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz  

i masażysta. Nazwiska tych osób winny być wpisane do protokołu. 

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

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego 

uprzednio w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, 

którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 

Sędzia ma obowiązek sprawdzić przed meczem czy kierownik drużyny bądź trener własnoręcznym 

podpisem potwierdzili posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez wszystkich 

zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego. W przypadku braku podpisu – sędzia nie 

dopuszcza do rozpoczęcia meczu i wzywa kierownika bądź trenera do złożenia podpisu w jego 

obecności.  

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

Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania.  

4. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki, o których mowa w ust. 2, 

sędziowie są zobowiązani dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN po 

zakończeniu rundy rozgrywkowej.  

5. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy wpisani do protokołu  

z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 5, jednak nie 

mniejszą niż 3, to skład drużyny może być uzupełniony do 5 zawodników jedynie zawodnikami, 

którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.  

6. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości co do tożsamości zawodnika biorącego udział  

w zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 

tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w czasie 

przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.  

7. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje 

wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu 

zawodów nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. 

Art. 24 

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, za pośrednictwem systemu extranet, zobligowany 

jest  

do zawiadomienia o miejscu i terminie zawodów oraz o strojach w jakich zamierza wystąpić.  

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

drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego, zmienić ubiór,  

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

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

zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy,  



d) obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze ochraniaczy  

na golenie.  

2. Zaleca się wpisywanie 14 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy rozpoczynający 

grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.  

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

Art. 25 

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez 

stosowne Uchwały Zarządu PZPN. 

 

Art. 26 

1. Uchyla się Uchwałę nr Uchwałę nr II/17 z dnia 2 września 2021 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2021/2022 i następne. 

2. Uchyla się Uchwałę nr II/18 z dnia 2 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi Futsalu na sezon 2021/2022 i następne. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 

  



 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/125 z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I i II Ligi Futsalu na 

sezon 2022/2023 i następne 

 

Data, miejsce 

_____________________________ 

 

Pełna nazwa Klubu: 

____________________________ 

 

 

Adres siedziby Klubu: 

_____________________________ 

 

 

Do: Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 

 

Informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to: 

 

_______________________________________________________ 

Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał 

zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz 

15.00. 

Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN dot. rozgrywek. 

Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie 

traktował jako wiążące. 

Niniejszym informujemy, iż osobą właściwą do kontaktu we wszelkich sprawach dot. rozgrywek 

jest (Imię i Nazwisko, funkcja w klubie, nr telefonu) 

 

_______________________________________________________ 

W imieniu Klubu: 

 

______________________________ 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/125 z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I i II Ligi Futsalu na 

sezon 2022/2023 i następne 

 

 

 

…………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 

 

…………………………………………… 

(Adres zamieszkania) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany, …………………………………………………… oświadczam, że będę 

reprezentował klub ………………………………………………….. w rozgrywkach …………. Ligi 

Futsalu w sezonie 20……/20…... 

 

  

 

 

 

  

……………………………………………….. 

(Czytelny podpis zawodnika) 



 

126 
Uchwała nr IX/126  z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi i I Ligi Futsalu Kobiet 

na sezon 2022/2023 i następne 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo  Ekstraligi i I Ligi Futsalu Kobiet na sezon 

2022/2023 i następne w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO EKSTRALIGI I I LIGI FUTSALU KOBIET NA 

SEZON 2022/2023 i NASTĘPNE 

 

Art. 1 

1.W rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet bierze udział maksymalnie  12 drużyn w dwóch grupach 

maksymalnie 6-zespołowych, które zakwalifikowały się do rozgrywek na podstawie uzyskanych 

wyników  Ekstraligi Futsalu Kobiet oraz I Ligi kobiet Futsalu sezonu poprzedniego.  

 

Rozgrywki Ekstraligi  Futsalu Kobiet prowadzone są w dwóch grupach:  

 

• Grupa  Północna  – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Warmińsko-Mazurski, 

Podlaski, Mazowiecki, Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, Łódzki. 

• Grupa Południowa  – kluby z ZPN: Dolnośląski, Lubuski, Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski, 

Małopolski, Śląski, Opolski. 

W sytuacji, gdy wskutek awansów i spadków zachodzi konieczność zapewnienia udziału w obu 

grupach takiej samej liczby drużyn, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po uzyskaniu 

stanowiska Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, zastrzega sobie prawo do uzupełnienia 

składów poszczególnych grup z  zachowaniem podziału terytorialnego. 

2.W rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet biorą udział maksymalnie 32 drużyny w czterech grupach 

maksymalnie 8-zespołowych, które zakwalifikowały się do rozgrywek na podstawie uzyskanych 

wyników Ekstraligi Futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu kobiet poprzedniego sezonu. W rozgrywkach I Ligi 

Futsalu Kobiet zespoły uczestniczą na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia. 

 

Rozgrywki I Ligi Futsalu Kobiet prowadzone są w czterech grupach: 

• Grupa I – kluby z ZPN: Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Mazowiecki, Łódzki, 

• Grupa II – kluby z ZPN: Pomorski, Zachodniopomorski, Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, 

• Grupa III – kluby z ZPN: Dolnośląski, Opolski, Śląski, Lubuski, 

• Grupa IV – kluby z ZPN: Świętokrzyski, Małopolski, Podkarpacki, Lubelski 

W sytuacji, gdy wskutek awansów i spadków zachodzi konieczność zapewnienia udziału w obu 

grupach takiej samej liczby drużyn, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po uzyskaniu 

stanowiska Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, zastrzega sobie prawo do uzupełnienia 

składów poszczególnych grup z zachowaniem podziału terytorialnego. 



3. Do rozgrywek Ekstraligi Futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu Kobiet 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. 

4. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie poprzednim w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet  

nie przystąpi do rozgrywek w takiej sytuacji miejsce w rozgrywkach zachowuje zespół, który w 

sezonie poprzednim w tabeli końcowej zajął najwyższe miejsce spośród spadkowiczów w danej 

grupie. 

5. W sytuacji, gdy wycofa się z rozgrywek większa liczba klubów, decyzję o uzupełnieniu składu 

podejmuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

Art. 2 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet i I ligi Futsalu Kobiet, zobowiązane  

są rozegrać mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem. 

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. Na żądanie, kluby 

muszą wyposażyć PZPN – bez dodatkowej opłaty, we właściwy materiał, jak i stosowną 

dokumentację. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audio- i wizualnego 

materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.  

3. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki Ekstraligi 

Futsalu Kobiet, I Ligi Futsalu Kobiet, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe 

dotyczące tych rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa 

komercyjne, prawa reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), realizowane  

za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu  

i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych. 

4. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodniczek w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych.  

Art. 3 

1. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu Kobiet  prowadzi Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN.  

2. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet, I Ligi Futsalu Kobiet są prowadzone w 

terminach ustalonych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu Kobiet na 10 dni 

przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają w Departamencie Rozgrywek Krajowych 

PZPN informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: imię i nazwisko dwóch osób 

kontaktowych, adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są 

zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich zmianach teleadresowych. Wraz z ww. 

informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację, której wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelka korespondencja dotycząca rozgrywek I Ligi 

Futsalu powinna być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: futsal@pzpn.pl.  

4. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. W razie 

nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego – 

obowiązują zasady zawarte w § 11 Uchwały Organizacji Rozgrywek Piłkarskich. 

5. Koszty obsady sędziów i obserwatorów pokrywa: 

a) w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet PZPN, 



b) w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet koszty obsady sędziów i obserwatorów pokrywają w połowie 

kluby, a w drugiej połowie PZPN: 

- na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby I Ligi Futsalu Kobiet są zobowiązane dostarczyć 

do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN dowód uregulowania, na rachunek PL 32 1240 

6292 1111 0010 5977 5657 opłaty w wysokości 1 850.00 zł z tytułu przedpłaty na pokrycie kosztów 

delegowania sędziów. 

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu Kobiet zobowiązane 

są do dokonania przedpłat na poczet przyszłych kar za żółte kartki w dwóch ratach:  

• I rata w wysokości 200.00 zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej sezonu 

bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek Krajowych 

PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy jesiennej rozgrywek.  

• II rata w wysokości 200.00 zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej sezonu 

bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek Krajowych 

PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy wiosennej rozgrywek.  

Art. 4 

1. Zawody o mistrzostwo  Ekstraligi Futsalu Kobiet i Ligi Futsalu Kobiet rozgrywane są na 

podstawie Przepisów Gry w Futsal FIFA i postanowień PZPN, zgodnie z niniejszym regulaminem 

i obowiązującymi przepisami PZPN. 

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  

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

Piłki Nożnej, uchwał i rozporządzeń Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 

b) przestrzegania zasad Fair Play, 

c) postępowania zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN. 

3. Zawody o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet muszą być rozgrywane piłkami wskazanymi 

przez organ prowadzący rozgrywki. Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN przekaże do wszystkich 

klubów biorących udział w rozgrywkach I ligi odpowiednią ilość piłek. 

4. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet muszą być rozgrywane piłkami z certyfikatem: FIFA 

Quality, FIFA Quality PRO, FIFA Approved, lub IMS. 

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 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 dokończenia 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 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. 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.  

6. Mecze ligowe muszą być rozgrywane w halach zweryfikowanych przez Wojewódzkie Komisje  

ds. Licencji Klubowych. 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 nieodbyty mecz.  

7. Gospodarz meczu Ekstraligi Futsalu Kobiet zobligowany jest do zabezpieczenia szatni dla gości  

i zespołu sędziowskiego na co  60 minut do rozpoczęcia meczu a boisko do gry na co najmniej 45  

minut do rozpoczęcia meczu. 

8. Gospodarz meczu I Ligi Futsalu Kobiet zobligowany jest do zabezpieczenia szatni dla gości i 

zespołu sędziowskiego na co 60 minut do rozpoczęcia meczu, a boisko do gry na co najmniej 30 

minut do rozpoczęcia meczu. 

Art. 6 

1. Zawodniczka, która w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu 

Kobiet otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarana:  

a) przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 20 zł.  

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

c) przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 50 zł.  

d) przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.  

e) przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 80 zł.  

f) przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.  

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

karą pieniężną w wysokości 100 zł.  

Zasady wykonywania przez zawodniczki i osoby funkcyjne kar dyskwalifikacji wynikających  

z otrzymania danej liczby napomnień lub wykluczeń określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 



2. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodniczki, w trakcie sezonu, do klubu tej samej 

klasy rozgrywkowej, rejestr napomnień w danej klasie rozgrywkowej jest kontynuowany. 

3. Zawodniczka, która w czasie zawodów zostanie wykluczona przez sędziego z gry - czerwona 

kartka - zostaje automatycznie zawieszona (ukarana dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w 

zawodach mistrzowskich danej ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję 

Dyscyplinarną PZPN.  

4. Zawodniczka, wykluczona z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych.  

5. Klub pozyskujący zawodniczki winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki, w których 

wcześniej występowały o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń (żółtych kartek) i 

ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodniczkę.  

6. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodniczki, trenerów i działaczy.  

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

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

Art. 7 

I SYSTEM ROZGRYWEK EKSTRALIGI FUTSALU KOBIET 

1. W pierwszej fazie rozgrywek drużyny podzielone na dwie grupy rozegrają mecz i rewanż 

systemem każdy z każdym. 

a) 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. 

b)  Drużyny, które zajmą miejsca 1–4 w poszczególnych grupach uzyskają awans do fazy 

pucharowej rozgrywek; 

c) Drużyny, które zajęły 5. miejsca w swojej grupie grają baraż (mecz i rewanż) z drużynami, które 

zajęły 2. miejsca we właściwej terytorialnie grupie I Ligi Futsalu Kobiet; 

d)  Drużyny, które zajęły 6. miejsca w swojej grupie spadają do właściwej terytorialnie grupy I Ligi 

Futsalu Kobiet. 

2. Druga faza (pucharowa) rozgrywek: 

a) Dwumecze o awans do rozgrywek Final Four zostaną rozegrane między zespołami: 

Para 1 - Gr.II_4 – Gr.I_1. 

Para 2 - Gr.II_3 – Gr.I_2. 

Para 3 - Gr.I_3 – Gr.II_2. 

Para 4 - Gr.I_4 – Gr.II_1. 

Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rozgrywek Final Four. 

3. Trzecia faza (1/2 Finału i Finał) – turniej z udziałem 4 drużyn – zwycięzców meczów w parach 

1-4 rozgrywany systemem: 

a) Zwycięzca pary 1 – Zwycięzca pary 3 (1 mecz) 



b) Zwycięzca pary 2 – Zwycięzca pary 4 (1 mecz) 

c) Zwycięzcy meczów uzyskują awans do finału (1 mecz) . 

d) Przegrani w meczach rozgrywają mecz o 3 miejsce (1 mecz). 

4. Organizatorem turnieju Final Four będzie jeden z jego uczestników lub inny podmiot, wskazany 
przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, po rozpatrzeniu wniosków klubów zainteresowanych 
jego organizacją. 
 
5. Nagrody: 
Uczestnicy turnieju Final Four otrzymują następujące nagrody finansowe:  

a) Zwycięzca turnieju Final Four sezonu 2022/2023 – 10 000.00 zł. netto + 25 medali oraz 
puchar 

b) Finalista turnieju Final Four sezonu 2022/2023 – 5 000.00 zł. netto + 25 medali oraz puchar 
c) Zdobywca trzeciego miejsca w turnieju Final Four sezonu 2022/23 – 2 500.00 zł. netto  

+ 25 medali oraz puchar 
d) Zdobywca czwartego miejsca w turnieju Final Four sezonu 2022/23 – 1 000.00 zł. netto  

+ puchar 
 

II SYSTEM ROZGRYWEK I LIGI FUTSALU KOBIET 

1. W rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet drużyny zostaną podzielone na 4 maksymalnie 8-drużynowe 

grupy. W każdej z grup drużyny rozegrają mecz i rewanż systemem każdy z każdym. 

2. Drużyny które sezon regularny zakończą na 1 miejscu w tabeli rozegrają dwumecz barażowy  

o bezpośredni awans do Ekstraligi Futsalu Kobiet zgodnie z harmonogramem:  

Para 1: 1. miejsce gr. I – 1. miejsce gr. II  

Para 2: 1. miejsce gr. III – 1. miejsce gr. IV  

Gospodarz pierwszego meczu zostanie wyłoniony w drodze losowania.  

3. Przegrani par dwumeczu barażowego o bezpośredni awans do Ekstraligi Futsalu Kobiet 

rozegrają dwumecz barażowy o awans do Ekstraligi Futsalu Kobiet z zespołami, które w swoich 

grupach Ekstraligi zajęły 5. miejsca, zgodnie z harmonogramem:  

Para 1: 1. miejsce gr. I/1. miejsce gr. II – 5. miejsce Ekstraliga Futsalu Kobiet gr. Płn.  

Para 2: 1. miejsce gr. III /1. miejsce gr. IV – 5. miejsce Ekstraliga Futsalu Kobiet gr. Płd. 

4. Zasady przeprowadzenia meczów barażowych określi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

III ZASADY OGÓLNE 

1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, kolejność miejsc  

w tabeli ustalana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 

2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w dwumeczu barażowym, o awans do rozgrywek 

Ekstraligi Futsalu Kobiet, o awansie decyduje: 

 - przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

 - przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut; 

 - jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki lub oba zespoły zdobędą tę samą 

liczbę bramek, zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów. 



3. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi  

po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę  

po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich 

kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez 

przyznawania punktów. 

4. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi  

po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów 

będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona. 

 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu 

poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych 

rozgrywkach. 

Art. 8 

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej 

klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie w następnym cyklu rozgrywek zdegradowana 

do niższej klasy rozgrywkowej.  

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań, zostaje 

automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, przesunięta do 

niższej klasy, bez względu na liczbę zdobytych punktów.  

3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych bądź wykluczonych przeprowadza się następująco:  

a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań – anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań  

tej drużyny,  

b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań – zalicza się do punktacji osiągnięte wyniki, 

natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

4. Drużyna, która nie stawi się na zawodach w wyznaczonym terminie zostanie ukarana karą 

pieniężną w wysokości: 

a) Ekstraligi Futsalu Kobiet - 2 500.00 zł. 

b) I Ligi Futsalu Kobiet – 1 500.00 zł. 

Art. 9 

1. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 

systemu Extranet.  

2. Wraz z wystąpieniem o uprawnienie zawodniczek do gry, klub zobowiązany jest przekazać,  

za pośrednictwem systemu extranet, deklarację gry amatora lub kontrakt o profesjonalne 

uprawianie piłki nożnej lub oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu w sytuacji łączenia przez zawodniczkę gry w piłkę nożną 11-osobową i futsal. 

3. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem 

systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.  

 

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

5. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za 

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach, muszą być 

potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnione do gry przez 



Departament Rozgrywek Krajowych PZPN z zachowaniem wymogów określonych w 

obowiązujących przepisach PZPN.  

6. Letni okres transferowy trwa od 1 lipca do piątku poprzedzającego datę rozpoczęcia rundy 

jesiennej danego sezonu. Pod uwagę brany jest nie termin pierwszego meczu danej drużyny, ale 

ogólny termin pierwszej zaplanowanej na jesień kolejki. Oznacza to, że jeśli w danej lidze pierwszy 

mecz rundy jesiennej zostanie przeniesiony na inny termin, niż zaplanowany w kalendarzu 

rozgrywek, to termin na transfery zawodników upływa dzień przed rozpoczęciem kolejki, a nie 

nowym terminem przełożonego meczu). 

7. Zimowy okres transferowy trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej rozegranego przez 

daną drużynę do piątku poprzedzającego datę rozpoczęcia rundy wiosennej danego sezonu. Pod 

uwagę brany jest nie termin pierwszego meczu danej drużyny, ale ogólny termin pierwszej 

zaplanowanej na wiosnę kolejki. Oznacza to, że jeśli w danej lidze pierwszy mecz rundy wiosennej 

zostanie przeniesiony na inny termin, niż zaplanowany w kalendarzu rozgrywek, to termin na 

transfery zawodników upływa dzień przed rozpoczęciem kolejki, a nie nowym terminem 

przełożonego meczu). 

8. W przypadku udziału w rozgrywkach , Ekstraligi Futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu Kobiet zawodniczki 

dla której klubem macierzystym jest klub piłki nożnej 11-osobowej, w sytuacji zmiany 

przynależności klubowej zawodniczki do innego klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej 

11-osobowej, dany klub futsalu będzie zobowiązany do uzyskania zgody aktualnego klubu 

macierzystego zawodniczki na jej udział w rozgrywkach futsalu z uwzględnieniem postanowień 

Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 

występujących w rozgrywkach futsalu. 

 

9. Uprawnienie do gry zawodniczki, dla której klubem macierzystym jest klub piłki nożnej 11-

osobowej może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych. 

10. Zasady udziału w rozgrywkach zawodniczek niepełnoletnich, regulują postanowienia Uchwały  

nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie w sprawie organizacji rozgrywek  

w piłkę nożną z późn. zm. 

11. W rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu Kobiet może być potwierdzonych  

i uprawnionych do gry dowolna liczba zawodniczek-cudzoziemek spoza obszaru Unii Europejskiej,  

przy czym w protokole zawodów może wpisanych  1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru 

Unii Europejskiej, z uwzględnieniem postanowień Uchwały XI/200 z 7 grudnia 2018 roku, z późn. 

zm., Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników-

cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 

2019/2020  i następnych. 

 

12. Zawodniczki są zobowiązane do spełnienia wymogów w zakresie opieki zdrowotnej w sposób 

określony przez odpowiednie postanowienia Uchwały IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez zawodniczek 

orzeczeń lekarskich lub oświadczeń o stanie zdrowia, potwierdza pisemnie przed każdymi 

zawodami trener lub kierownik drużyny. 

13. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawiać swoje zawodniczki  

do gry o mistrzostwo poszczególnych klas rozgrywkowych zgodnie z zasadami określonymi w par.   

4 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną. Zgodnie z powyższym udział zawodniczki w meczu, w którym obowiązuje 

system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym 

połowy czasu gry. 

 



Art. 10 

1. Drużyny Ekstraligi Futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu Kobiet mogą prowadzić trenerzy posiadający 

uprawnienia określone w Uchwale nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej, z późn. zm., w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia 

zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej.  

2. Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

Art. 11 

1. Za utrzymanie porządku w hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 

Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków w obiekcie.  

2. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodniczek, przedstawicieli, członków oraz 

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

3. 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. 

4. Mecze Ekstraligi Futsalu kobiet i I Ligi Futsalu Kobiet nie mogą odbywać się w halach 

zamkniętych na mocy decyzji organu dyscyplinarnego PZPN lub organu  administracji publicznej.  

Art. 12 

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

pierwszym miejscu).  

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

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

miejsce rozegrania meczu danej kolejki. W przypadku niedotrzymania terminu klub może zostać 

ukarany karą finansową w wysokości 500 zł., a system extranet wprowadzi w to miejsce urzędowy 

termin rozegrania spotkania 

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

wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać 

w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.  

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

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

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.  

5. W sytuacji braku wskazania przez gospodarza zawodów (w systemie Extranet) dokładnego 

terminu (data i godzina) rozegrania meczu danej kolejki Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 

może wyznaczyć obligatoryjny termin rozgrania zawodów.  

6. Termin wyznaczony przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest dla klubów wiążący,  

a odmowa rozegrania zawodów lub ich nie rozegranie w tym terminie będzie skutkować 

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

7. Wszystkie przełożone mecze muszą być rozegrane nie później niż na dwie kolejki przed 

zakończeniem sezonu. 

 

 



Art. 13 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

2. Ustala się, że mecze Ekstraligi Futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu Kobiet muszą się rozpocząć, z 

zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych:  

a) w piątek – w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:30 (za zgodą drużyny przeciwnej i organu 

prowadzącego rozgrywki),  

b) w soboty – w godzinach pomiędzy 14:00 a 20:30,  

c) w niedzielę – w godzinach pomiędzy 14:00 a 18:00.  

3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo  

Ekstraligi Futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu Kobiet na jeden termin i o jednej godzinie. Wszystkie mecze 

przedostatniej i ostatniej kolejki rundy wiosennej, co do zasady, muszą zostać rozegrane w jednym 

terminie wyznaczonym przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 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 PZPN 

może wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie w przypadku 

osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby. 

6. W przypadku wystąpienia zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 

podstawą do przełożenia zawodów może być:  

a) decyzja właściwego organu sanitarnego dotycząca kwarantanny całego zespołu, która to 

decyzja obejmuje okres do 48 godzin przed planowanym rozegraniem spotkania;  

b) sytuacja, gdy na 24 godziny przed planowanym rozegraniem spotkania, na skutek zakażenia 

COVID-19 klub dysponuje 7 lub mniej zawodniczkami uprawnionymi do gry w danych rozgrywkach 

w sezonie 2022/2023, co zostało potwierdzone stanowiskiem właściwego organu lub osoby, 

wskazanego/j przez PZPN, zajmującego się rozstrzyganiem kwestii związanych z ograniczeniami 

w okresie stanu epidemii COVID-19;  

c) sytuacja, gdy na 24 godziny przed planowanym rozegraniem spotkania, na skutek zakażenia 

COVID-19 klub nie dysponuje żadną bramkarką, uprawnioną do gry w danych rozgrywkach lub 

zespole rezerw, a w przypadku braku zespołu rezerw – najstarszym roczniku drużyny młodzieżowej 

w klubie; 

7. Zawodniczki kontuzjowane lub zdyskwalifikowane nie wliczają się do limitu zakażonych lub 

objętych kwarantanną.  

8. Występując o przełożenie zawodów klub zobowiązany jest do przedłożenia stanowiska 

właściwego organu lub osoby, wskazanego/j przez PZPN, zajmującego się rozstrzyganiem kwestii 

związanych z ograniczeniami w okresie stadu epidemii COVID-19, potwierdzającego wystąpienie 

przypadku, o którym mowa w pkt. 6 a) lub b) lub c).  

9. W sytuacji, gdy poza kwarantanną o której mowa w punkcie 6 a) powyżej znajduje się co najmniej 

6 zawodniczek uprawnionych do gry w danych rozgrywkach oraz co najmniej jedna bramkarka 

uprawniona do gry w danych rozgrywkach lub zespole rezerw, a w przypadku braku zespołu rezerw 

– najstarszym roczniku drużyny młodzieżowej w klubie, zawody należy rozegrać w wyznaczonym 

terminie.  



10. W sytuacji gdy rozegranie zawodów ostatniej kolejki ligowej będzie niemożliwe z przyczyn 

określonych w pkt. 6 a) – c), dany mecz nie może być przełożony na termin późniejszy i zostanie 

zweryfikowany jako walkower na niekorzyść zespołu, który nie może przystąpić do zawodów. 

Dopuszcza się możliwość stosowania walkowerów obustronnych.  

11. Zaległe spotkania powinny odbywać się bez zbędnej zwłoki, co do zasady niezwłocznie po 

ustaniu przyczyn, uzasadniających przełożenie zawodów.  

12. Organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć rozegranie zawodów w nowym terminie, lecz 

nie wcześniej niż przed upływem dwóch pełnych dni od poprzednich zawodów z udziałem klubów.  

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności spowodowanych kolizją z terminami innych 

zawodów ustalonych w terminarzu rozgrywek, organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć 

rozegranie zawodów w terminie uwzględniającym krótszą przerwę między zawodami (tj. przerwę 

krótszą niż określona w zdaniu poprzednim) i preferencyjnym dla klubu – przeciwnika zespołu, 

którego kwarantanna była przyczyną przełożenia zawodów.  

13. Nowy termin nie może przypadać później niż dwa pełne dni przed terminem meczów ostatniej 

kolejki.  

14. W sytuacji, gdy na skutek epidemii COVID-19, nastąpią kolizje terminów zawodów z terminami 

określonymi w terminarzu rozgrywek, uniemożliwiające rozegranie wszystkich zawodów w 

przypadku przekładania kolejnych, organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć obligatoryjny 

termin rozegrania zawodów dla zespołu, za którego przyczyną zawody nie odbyły się w pierwszym 

terminie.  

15. Jako wyjątek od zasad ogólnych, wobec klubu, który w trakcie danego sezonu rozgrywek nie 

rozegra na skutek przyczyn, o których mowa w pkt 6 a) – c) trzech wyznaczonych zawodów, nie 

będą mieć zastosowania postanowienia § 19 ust. 2 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 

Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną i/lub analogiczne postanowienia 

regulaminu rozgrywek.  

Art. 14 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie Reprezentacji narodowej, 

Futsalu, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA,  

co najmniej jednej zawodniczki klubu, uprawnionej do gry , może stanowić podstawę do złożenia 

przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny termin. 

Art. 15 

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

jest do:  

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

b) filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo,  

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

d) powołania kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych i stewardów, 

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), stworzenia kulturalnych warunków związanych  

z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),  

f) opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 

(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją  

na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 



podpisem na protokole meczowym. W przypadku braku opieki medycznej sędziowie mają prawo 

podjąć decyzję o nierozgrywaniu spotkania, za co winę ponosi gospodarz zawodów,  

g) stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodniczek,  

h) specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodniczek rezerwowych,  

i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne,  

j) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji, 

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 nieprzestrzegania 

powyższego, przedstawiciel PZPN w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich 

rozpoczęcia lub przerwać mecz,  

b) stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe  

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

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

mogące mieć bezpośredni wpływ na przebieg zawodów wymagają wcześniejszego uzgodnienia z 

DRK PZPN, a w wyjątkowych, nagłych przypadkach z Delegatem Meczowym PZPN. 

Art. 16 

1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami. 

2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o 

Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu Kobiet bez uzyskania zgody PZPN. Klub, 

będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach 

wewnątrz hali z zachowaniem następujących zasad:  

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

powtórek,  

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

jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z zasadami 

fair-play.  

3. W dowolnym momencie sezonu 2022/2023, PZPN przysługuje prawo do zmiany nazwy 

rozgrywek  poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez 

niego wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo do uwzględnienia 

nazwy Sponsora Tytularnego rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego w tekście 

Regulaminu.  

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu  

i nadzorującemu rozgrywki futsalu przysługują prawa komercyjne, w tym w szczególności prawa 

telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe dotyczące rozgrywek. PZPN jest 

właścicielem praw telewizyjnych do rozgrywek, a dysponowanie tymi prawami odbywa się  

na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN, a podmiotem nabywającym te prawa.  



5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodniczek w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych.  

6. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych dot. 

uprawnień sponsorów Rozgrywek Futsalu Kobiet, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków 

Klubów w zakresie praw marketingowych. 

Art. 17 

W zakresie weryfikacji wyników meczów jako walkower (0:5), zastosowanie mają odpowiednie 

zapisy Uchwały nr IX/140 z dn. 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek 

w piłkę nożną, z późn. zm.  

Art. 18 

1. Protest odnośnie do przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy 

równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin  

po zawodach.  

2. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej  

w wysokości 500 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  

3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej 

PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN  

w terminie trzech dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym 

wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. 

Art. 19 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraligi futsalu Kobiet i I Ligi Futsalu Kobiet 

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. 20 

1. Na ławce rezerwowych, poza 9 zawodniczkami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 

przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których 

mowa we właściwych przepisach licencyjnych) oraz innych 6. oficjalnych przedstawicieli klubowych 

spośród osób pełniących następujące funkcje:  

a) asystent trenera,  

b) lekarz,  

c) trener bramkarzy;  

d) trener przygotowania fizycznego;  

e) drugi asystent trenera;  

f) kierownik drużyny;  

g) fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia;  



h) masażysta;  

i) drugi masażysta.  

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

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek, wypełnionego 

uprzednio w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, 

którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 

Sędzia ma obowiązek sprawdzić przed meczem czy kierownik drużyny bądź trener własnoręcznym 

podpisem potwierdzili posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez wszystkie 

zawodniczki wpisane do sprawozdania sędziowskiego. W przypadku braku podpisu – sędzia nie 

dopuszcza do rozpoczęcia meczu i wzywa kierownika bądź trenera do złożenia podpisu w jego 

obecności.  

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

Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania.  

4. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki, o których mowa w ust. 2, 

sędziowie są zobowiązani przechowywać do zakończenia rozgrywek i każdorazowo przesłać do 

PZPN na żądanie Departamentu Rozgrywek Krajowych.   

5. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu  

z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 5, jednak nie 

mniejszą niż 3, to skład drużyny może być uzupełniony do 5 zawodniczek jedynie zawodniczkami, 

które są wpisane do składu w protokole z zawodów.  

6. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości co do tożsamości zawodniczki biorącej udział  

w zawodach, zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 

tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w czasie 

przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.  

7. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodniczek biorących udział w zawodach, przysługuje 

wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu 

zawodów nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. 

Art. 21 

1. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 

klubowych. W tym celu gospodarz zawodów przy wprowadzaniu informacji w systemie extranet 

o miejscu i terminie zawodów powinien poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza 

wystąpić. Drużyna gości jest zobowiązana uwzględnić otrzymaną informację, przy doborze 

strojów meczowych. 

 

2. Jeżeli zawodniczki mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 

drużyna gospodarzy ma obowiązek – na polecenie sędziego – zmienić ubiór. Odpowiedzialność 

dyscyplinarną za kolizję strojów ponosi drużyna gości (w przypadku prawidłowego 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 1). 

 

3. Jeżeli kolor koszulki bramkarki nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodniczek drużyn – 

zmiany koszulki musi dokonać bramkarka. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu 

gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy. 

 

4. Zaleca się wpisywanie 14 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki 

rozpoczynające grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 

sędziowskim.  



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

Art. 22 

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

Art. 23 

1. Uchyla się Uchwały nr  II/15 z dnia 2 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet na sezon 2021/2022 i następne oraz II/16 z 

dnia 2 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi 

Futsalu Kobiet na sezon 2021/2022 i następne. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/126 z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi i I Ligi 

Futsalu Kobiet na sezon 2022/2023 i następne 

 

Data, miejsce 

_____________________________ 

 

Pełna nazwa Klubu: 

____________________________ 

 

 

Adres siedziby Klubu: 

_____________________________ 

 

 

Do: Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 

 

Informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to: 

 

_______________________________________________________ 

Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał 

zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz 

15.00. 

Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN dot. rozgrywek. 

Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie 

traktował jako wiążące. 

Niniejszym informujemy, iż osobą właściwą do kontaktu we wszelkich sprawach dot. rozgrywek 

jest (Imię i Nazwisko, funkcja w klubie, nr telefonu) 

 

_______________________________________________________ 

W imieniu Klubu: 

 

________________________ 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/126 z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi i I Ligi 

Futsalu Kobiet na sezon 2022/2023 i następne 

 

 

…………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 

 

…………………………………………… 

(Adres zamieszkania) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisana, …………………………………………………… oświadczam, że będę 

reprezentowała klub ………………………………………………….. w rozgrywkach Ekstraligi / I Ligi 

Futsalu  w sezonie 20……/20…... 

 

  

 

 

  

……………………………………………….. 

(Czytelny podpis zawodniczki) 
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Uchwała nr IX/127 z dnia 31 sierpnia 2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia  Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w  Futsalu na 

sezon 2022/2023 i następne 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w  Futsalu na sezon 

2022/2023 i następne w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU  

NA SEZON 2022/2023 i NASTĘPNE 

 

Art. 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek  

w oparciu o: 

1.Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją w zakresie: 

a) czasu trwania zawodów. Czas gry w trakcie turniejów eliminacyjnych i turniejach finałowych U-

15 kobiet oraz U-13 mężczyzn wynosi 2 x 10 minut efektywnego czasu gry, natomiast w 

pozostałych kategoriach – 2 x 10 minut efektywnego czasu gry w turniejach eliminacyjnych i 2 x 12 

minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w turniejach finałowych. 

b) dogrywki. W fazie pucharowej turnieju finałowego, w przypadku remisu, nie obowiązuje 

dogrywka, a drużyny wykonują rzuty karne zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami. 

c) liczby fauli akumulowanych. „Przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4. i każdym kolejnym 

faulu. 

d) przerwy na żądanie. Trener ma prawo zastosować jeden „timeout” podczas meczu. 

 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

Art. 2 

1. Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski (dalej: MMP) prowadzi Departament Rozgrywek 

Krajowych  PZPN w następujących kategoriach wiekowych: 

a) w rozgrywkach kobiet: 

- MMP U-19 

- MMP U-17 

- MMP U-15 

b) w rozgrywkach mężczyzn: 

- MMP U-19 

- MMP U-17  

- MMP U-15 

- MMP U-13 

 



Art. 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski biorą udział na zasadzie dobrowolności drużyny,  

które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w rozgrywkach.  

W turnieju finałowym każdej kategorii wiekowej Mężczyzn i Kobiet może brać udział wyłącznie 

jedna drużyna zgłoszonego w danym sezonie klubu. Jeśli klub zgłosił w danym sezonie więcej niż 

jedną drużynę, może dogłosić do zespołu, który awansował do rozgrywek finałowych 3 

zawodników, nie przekraczając liczby maksymalnie dopuszczonej regulaminowo zawodników oraz 

nie wymieniając zgłoszonego już składu.  

 

Art. 4 

1. Współzawodnictwo w rozgrywkach MMP odbywać się będzie wg następującej formuły: 

a) faza eliminacyjna - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy eliminacyjne. O podziale  

na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbie drużyn awansujących do rundy finałowej  

w poszczególnych kategoriach wiekowych zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, 

o czym kluby zostaną poinformowane osobnym komunikatem Departamentu Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

b) faza finałowa – w turnieju finałowym danej kategorii wiekowej bierze udział 16 drużyn. Awans  

do turnieju finałowego zapewniony mają: 

- drużyna gospodarza turnieju finałowego,  

- mistrz poprzedniego sezonu w danej kategorii wiekowej. Pozostałe 14 drużyn zostanie 

wyłonionych w trakcie eliminacji. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w 

turnieju finałowym, w jego miejsce wystąpi drużyna z najlepszym bilansem, która w rozgrywkach 

eliminacyjnych zajęła pierwsze miejsce niepremiowane awansem do turnieju finałowego z tej 

samej grupy.  

2. Rozgrywki MMP prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych i Komisja Futsalu i Piłki Plażowej 

PZPN.  

3. Rozgrywki MMP prowadzone są w terminach ustalonych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej  

PZPN.  

 

4. W celu sprawnego prowadzenia rozgrywek MMP organ prowadzący rozgrywki oraz kluby w nich 

uczestniczące zobligowane są do korzystania z funkcjonalności systemu Extranet PZPN.  

Dotyczy to w szczególności: 

a. definiowania rozgrywek;  

b. uprawniania zawodników do gry na podstawie wystąpień klubów dokonywanych za 

pośrednictwem systemu extranet;  

c. wprowadzania przez kluby do systemu terminów meczów i składów meczowych;  

d. dokonywania obsad sędziowskich; 

e. weryfikacji meczów. 

Art. 5 

1.Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo. 

 

2. W fazie grupowej turnieju finałowego 16. drużyn zostanie podzielonych na 4 grupy eliminacyjne.  



3. Podział na grupy zostanie opublikowany przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN  

po wyłonieniu drużyn występujących w turnieju finałowym, nie później niż 14 dni przed 

rozpoczęciem turnieju finałowego. 

 

4. Do 1/4 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu, awans uzyskają po dwa najlepsze 

zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg następującego klucza:  

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

b) zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz nr 27), 

c) zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz nr 26),  

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

 

5. Do 1/2 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu, awans uzyskają zespoły, które 

odniosą zwycięstwa w meczach ćwierćfinałowych. Zespoły te utworzą pary wg następującego 

klucza:  

a) zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 26,  

b) zwycięzca meczu nr 27 – zwycięzca meczu nr 28. 

 

6. Zwycięzcy meczów półfinałowych otrzymają prawo gry w finale, natomiast przegrani w meczach 

półfinałowych wystąpią w meczu o 3. miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. 

 

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

dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu z wyłączeniem dogrywki stosując bezpośrednio rzuty 

karne. 

Art. 6 

1.W poszczególnych kategoriach wiekowych w rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski  

w Futsalu mogą brać udział: 

a) MMP U-19 kobiet - zawodniczki, które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie 

bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 18. rok życia lub młodsze, przy założeniu ukończenia 

w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego 16. 

roku życia.  

b) MMP U-17 kobiet - zawodniczki, które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie 

bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 16 rok życia lub młodsze, przy założeniu ukończenia 

w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego 14. 

roku życia.  

c) MMP U-15 kobiet - zawodniczki, które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie 

bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 14. rok życia lub młodsze, przy założeniu ukończenia 

w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego 12. 

roku życia.  

d) MMP U-19 mężczyzn - zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 

rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 18. rok życia lub młodsi, przy założeniu 



ukończenia w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu 

rozgrywkowego 16. roku życia.  

e) MMP U-17 mężczyzn - zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 

rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 16. rok życia lub młodsi, przy założeniu 

ukończenia w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu 

rozgrywkowego 14. roku życia. 

f) MMP U-15 mężczyzn - zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 

rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 14. rok życia lub młodsi, przy założeniu 

ukończenia w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu 

rozgrywkowego 12. roku życia. 

g) MMP U-13 mężczyzn - zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 

rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 12. rok życia lub młodsi, przy założeniu 

ukończenia w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu 

rozgrywkowego 11. roku życia. 

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

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer zawodnika 

z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za 

prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na liście.  

3. Każdy zawodnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych 

opiekunów na udział w rozgrywkach.  

4. Zgłoszenia zawodników w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 dni przed 

rozpoczęciem rozgrywek.  

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

łączący grę w piłkę nożną 11 osobową z piłką halową na zasadach określonych Uchwałą nr V/82 

z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w 

rozgrywkach futsalu.  

6. Zawodnik nie może zostać zgłoszony do więcej niż jednego klubu biorącego udział w 

rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu.  

7. Zawodnik klubu niebiorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu może 

zostać uprawniony tylko do jednego klubu uczestniczącego w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 

w Futsalu. 

8. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w 

Futsalu w danym sezonie (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

9. Każdy klub do rozgrywek może zgłosić nie więcej niż 25 zawodników za pośrednictwem systemu 

Extranet. Do protokołu turniejowego podczas turnieju eliminacyjnego i finałowego każdy klub może  

zgłosić nie więcej niż 14 zawodników zgłoszonych i uprawnionych w systemie Extranet przez 

Departament  Rozgrywek Krajowych PZPN.  

10. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach MMP w Futsalu są zobowiązani do uzyskania 

orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie 

sportowym. Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty wydania, z 

uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 

Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez 

zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi zawodami trener lub kierownik 

drużyny, podpisujący protokół meczowy. 



11. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w rozgrywkach  

o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu. 

12. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach MMP w Futsalu musi być prowadzona przez 

trenera posiadającego ważną licencję trenerską, zgodnie z postanowieniami stosownej uchwały 

Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki 

nożnej w Polsce. W MMP trener prowadzący drużynę musi posiadać co najmniej uprawnienia 

Futsal C bądź uprawnienia UEFA Grassroots C. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku 

prowadzenia zespołu przez trenera posiadającego ważną licencję będą stosowane kary 

dyscyplinarne przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. 

Art. 7 

1. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać minimum dwa odróżniające się od siebie 

komplety strojów.  

2. Zaleca się, aby zawodnicy w czasie trwania turnieju posiadali te same numery na każdym 

komplecie strojów. 

Art. 8 

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

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia potwierdzającą zdolność do gry.  

2. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu musi 

przedstawić na żądanie sędziego lub przedstawiciela Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN  

lub przedstawiciela Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN 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 lub innego ważnego 

dokumentu z aktualną fotografią traktować należy jako zawodnika nieuprawnionego do gry.  

3. Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet do 24 godz. od 

zakończenia zawodów.  

4. Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów 

zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz 

klasyfikację końcową turnieju. 

Art. 9 

Uczestnicy turnieju finałowego w kategorii wiekowej U-19 kobiet i uczestnicy turnieju finałowego w 

kategorii wiekowej U-19 mężczyzn otrzymają nagrody finansowe w wysokości uzależnionej od 

zajętego miejsca:  

a) 1. miejsce  – 2 000.00 zł netto,  
b) 2. miejsce  – 1 500.00 zł netto,  
c) 3. miejsce  – 1 000.00 zł netto,  
d) 4. miejsce  – 500.00 zł netto. 

 

Art. 10 

1. Cykl i system turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu zostanie 

rozegrany według terminarza stworzonego przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
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2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu, zostanie 

ustalony podczas losowania, które przeprowadzi Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

Art. 11 

1. Obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. Koszty obsady sędziów w turniejach 

finałowych pokrywa PZPN – według stawek określonych w Załączniku nr 6 do Uchwały nr VII/93 z 

dnia 13 czerwca 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Konwencja Sędziowska 

PZPN, ponosi organizator turnieju eliminacyjnego. 

2. Koszty obsady i dojazdu wg stawek dojazdu określonych w Załączniku nr 7 do Uchwały nr VII/93 

z dnia 13 czerwca 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Konwencja Sędziowska 

PZPN, ponosi organizator turnieju eliminacyjnego. 

3. Koszty obsady sędziów turniejów eliminacyjnych pokrywa Organizator Turnieju, zgodnie  

z poniższymi stawkami: 

a) Sędzia główny – 40 zł. / mecz  

b) Sędzia asystent – 40 zł. / mecz  

c) Sędzia czasowy – 20 zł. / mecz 

Art. 12 

1. Gospodarz turnieju eliminacyjnego oraz finałowego jest zobowiązany do zapewnienia: 

- opieki medycznej,  

- wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, 

- ochrony, 

- wody mineralnej 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. Jeśli zespół, który zgłosił się do turnieju eliminacyjnego 

wycofał się z rozgrywek, wówczas Organizator, który poniósł koszty przygotowania turnieju, nie 

jest zobligowany do zwrotu wpłaty. Zespół, który wziął udział w turnieju eliminacyjnym i nie dokonał 

wpłaty na konto Organizatora, automatycznie zajmuje ostatnie miejsce w grupie eliminacyjnej. 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 13 000.00 

PLN netto.  

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

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej nie 

później niż na 10 minut przed jego rozpoczęciem., lub, na wniosek Organizatora, do wzięcia udziału 

w odprawie za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams. W przypadku braku obecności na 

odprawie, decyzję o niedopuszczeniu zespołu do turnieju, na wniosek Organizatora, podejmuje 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, lub w przypadku turnieju finałowego, Komisja 

Techniczna Turnieju. 

 

 

 



Art. 13 

1. W rozgrywkach MMP kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:  

• 3 punkty za zwycięstwo  

• 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis)  

• 0 punktów za spotkanie przegrane  

2.W przypadku uzyskania w turnieju eliminacyjnym bądź finałowym równej liczby punktów przez 

dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 

2.1. 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, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 

d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego 

cyklu. 

2.2. Przy więcej niż dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi zespołami,  

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, o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje wynik losowania, 

przeprowadzonego przez organ prowadzący rozgrywki. 

Art. 14 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Komisji Technicznej 

Turnieju w terminie 3 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości 200 zł. Odpis 

protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: futsalmmp@pzpn.pl. 

Art. 15 

 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 

Art. 16 

 

1. Zawodnicy, którzy w trakcie turniejów eliminacyjnych otrzymają dwa lub cztery napomnienia 

(żółta kartka), automatycznie pauzują w kolejnym meczu rozgrywanym w ramach tego turnieju.  
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2. W rozgrywkach finałowych zawodnicy, którzy w ich trakcie otrzymają dwa lub cztery 

napomnienia (żółta kartka) automatycznie pauzują w kolejnym meczu rozgrywanym w trakcie 

rozgrywek finałowych.  

3. Zawodnikowi, który w czasie trwania turnieju eliminacyjnego bądź finałowego zostanie 

wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki wymierza się automatycznie karę 

dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu.  

4. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej 

kartki polegało na:  

a) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,  

b) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, 

w takim wypadku wymiar kary dyscyplinarnej w turnieju eliminacyjnym orzeka Komisja 

Dyscyplinarna PZPN, natomiast w rozgrywkach finałowych orzeka Komisja Techniczno-

Dyscyplinarna nadzorująca turniej, przy czym kara musi być wykonana w ramach rozgrywek o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu w kategorii wiekowej, w której kara została wymierzona 

w bieżącej lub następnej edycji.  

5. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia są wykonywane w kolejnych etapach 

rozgrywek, natomiast kary wynikające z udzielonych napomnień są anulowane po zakończeniu 

turniejów eliminacyjnych.  

6. W turnieju finałowym napomnienia (żółte kartki) otrzymane przez zawodników drużyn  

w rozgrywkach grupowych zostają anulowane, natomiast kary dyskwalifikacji za czerwone lub żółte 

kartki zawodników drużyn, które awansowały do dalszego etapu, są wykonywane w kolejnych 

meczach. 

Art. 17 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

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

Polski w Futsalu rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

Art. 18 

We wszystkich sprawach, które nie są uregulowane regulaminem zastosowanie mają stosowne 

przepisy PZPN. 

Art. 19 

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez 

stosowne Uchwały Zarządu PZPN. 

 

  



Art. 20 

1. Uchyla się Uchwałę nr II/19 z dnia 2 września 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu na sezon 

2021/2022 i następne. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Prezes PZPN Cezary Kulesza 

  



 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/127 z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski 

w Futsalu na sezon 2022/2023 i następne 

 

…………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 

 

 

…………………………………………… 

(Adres zamieszkania) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany/-a, …………………………………………………… oświadczam, że będę 

reprezentował/-a klub ………………………………………………….. w rozgrywkach  

MMP U-….. w Futsalu  w sezonie 20……/20…... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………….. 

(Czytelny podpis zawodnika) 



 
 

128 
Uchwała nr IX/128 z dnia 31 sierpnia 2022 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski w Futsalu Mężczyzn na sezon 

2022/2023 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2022/2023 w 
następującym brzmieniu:  
 

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI W FUTSALU MĘŻCZYZN NA SEZON 
2022/2023 

 
 

1. Etap I rozgrywek na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej - sezon 2022/2023  
 

1.1. Etap I na szczeblu związku piłki nożnej rozgrywany w sezonie 2022/2023 ma wyłonić 16 
drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2022/2023. 

 
1.2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie regulaminów rozgrywek przyjętych przez właściwe 
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 
 
2. Etap II rozgrywek na szczeblu centralnym - sezon 2022/2023 
 
2.1. W rozgrywkach II Etapu uczestniczą: 

a) 16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 
w sezonie  2022/2023, 

b) 32 drużyny, które uczestniczą w rozgrywkach 2. Ligi w sezonie, 2022/2023,  
c) 24 drużyny, które uczestniczą w rozgrywkach 1. Ligi w sezonie 2022/2023, 
d) 16 drużyn, które uczestniczą w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy w sezonie 2022/2023. 

 
2.2 Warunkiem udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym jest posiadanie licencji 
uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2022/2023. 
 
2.3. Zwycięzcy rozgrywek pucharowych na szczeblach wojewódzkich, zobligowani są do 
posiadania protokołu weryfikacji obiektu, w którym będą rozgrywać mecze domowe. Dokument 
musi zostać przesłany do DRK PZPN w formie elektronicznej na adres: futsal@pzpn.pl nie później 
niż 48 godzin przed rozpoczęciem spotkania. Weryfikacji obiektu dokonuje wojewódzki ZPN. 
 
2.4. Do udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym uprawnieni są wszyscy zawodnicy danej 
drużyny klubu, którzy zostali uprawnieni, w systemie Extranet, do gry w rozgrywkach mistrzowskich 
z jej udziałem w sezonie 2022/2023. 
 
3. Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej w jednym etapie rozgrywek 

 
Wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny, w jednym etapie rozgrywek, zobowiązuje  
do stosowania następujących zasad: 
 

a) Zawodnicy, którzy wystąpili w meczu jednej drużyny, nie mogą uczestniczyć w meczach  
innej drużyny tego samego klubu z zastrzeżeniem postanowień pkt b, 

b) Jeżeli jedna z drużyn klubu została wyeliminowana z rozgrywek, najwyżej 3 zawodników, 
którzy wystąpili w przynajmniej jednym meczu drużyny wyeliminowanej może występować 
w meczach z udziałem drużyny, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek, 
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c) Niezależnie od postanowień pkt a i b, w zakresie udziału zawodników w meczach różnych 
drużyn tego samego klubu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia § 4 Uchwały nr 
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 
nożną, 

d) Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych,  
w których one aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący  
w najwyższej klasie rozgrywkowej, itd. 

 
4. System rozgrywek Etapu II  
  
Runda pierwsza 
 
4.1. W Pierwszej Rundzie Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział biorą: 

a) 32 drużyn które w sezonie  2022/2023 uczestniczą w rozgrywkach 2. ligi; 
b) 16 drużyn - zwycięzców pucharów na szczeblach wojewódzkich. 

 
4.2. Losowanie par Pierwszej Rundy Pucharu Polski w Futsalu dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału drużyn na makroregiony:  
a) Makroregion I – mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie  
b) Makroregion II – zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie 
c) Makroregion III - śląskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie 
d) Makroregion IV - świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie  
 
4.3. Gospodarzami meczów rundy wstępnej Pucharu Polski są kluby, które w aktualnym sezonie 
występują w niższej klasie rozgrywkowej. 
  
4.4. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy drugiej.  
 
5.  Druga runda – 1/32 finału Pucharu Polski w Futsalu. 
 
5.1. W rundzie drugiej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział biorą: 

a) zwycięzcy meczów Rundy pierwszej; 
b) drużyny, które w sezonie  2022/2023 uczestniczą w  rozgrywkach 1. Ligi; 
c) drużyny, które w sezonie 2022/2023 uczestniczą w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy. 

 
5.2. Losowanie par drugiej Rundy Pucharu Polski w Futsalu dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału drużyn na makroregiony:  

a) Makroregion I – mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie  
b) Makroregion II – zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie 

c) Makroregion III - śląskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie 

d) Makroregion IV - świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie 

 

5.3 Gospodarzami meczów drugiej rundy Pucharu Polski są drużyny występujące w niższej klasie 
rozgrywkowej w sezonie 2022/2023. W przypadku drużyn występujących w tej samej klasie 
rozgrywkowej, gospodarzami są drużyny, które podczas losowania danej pary zostały wylosowane 
jako pierwsze.  
 
5.4 Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy trzeciej – 1/16 finału Pucharu Polski w Futsalu. 
 
6. Trzecia runda – 1/16 finału Pucharu Polski w Futsalu 
 
6.1. W rundzie drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W 1/16 finału 
uczestniczą 32 drużyny: 
a) 32 zwycięzców meczów drugiej rundy. 
 

6.2. Losowanie par 1/16 Pucharu Polski w Futsalu dokonuje się z uwzględnieniem podziału 
geograficznego na północ i południe. 
 



6.3. Gospodarzami meczów 1/16 Finału Pucharu Polski są drużyny występujące w niższej klasie 
rozgrywkowej w sezonie 2022/2023. W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących  
w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzami są drużyny, które podczas losowania danej pary 
zostały wylosowane jako pierwsze.   
 
6.4. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy czwartej – 1/8 finału Pucharu Polski.  
 
 
7. Czwarta runda – 1/8 finału Pucharu Polski w Futsalu. 
 
7.1. W rundzie czwartej – 1/8 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W 1/8 finału 
uczestniczy 16 zwycięzców meczów 1/16 Finału. 
 

7.2. Losowanie par 1/8 Pucharu Polski w Futsalu dokonuje się z uwzględnieniem podziału 
geograficznego na północ i południe. 

 
7.3. Gospodarzami meczów 1/8 Finału Pucharu Polski są drużyny występujące w niższej klasie 
rozgrywkowej w sezonie 2022/2023. W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących  
w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzami są drużyny, które podczas losowania danej pary, 
zostały wylosowane jako pierwsze.   
 
7.4. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy piątej – 1/4 finału Pucharu Polski. 
 
8. Piąta runda – 1/4 finału Pucharu Polski w Futsalu. 
 
8.1. W rundzie piątej - 1/4 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W 1/4 Finału uczestniczy 
8 zespołów – zwycięzców meczów 1/8 Finału. 
 
8.2. Losowanie par 1/4 Pucharu Polski w Futsalu dokonuje się spośród wszystkich zespołów, które 
awansowały do tej fazy rozgrywek bez uwzględniania podziału geograficznego. 
 
8.3. Gospodarzami meczów 1/4 Finału Pucharu Polski są drużyny występujące w niższej klasie 
rozgrywkowej w sezonie 2022/2023. W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w 
rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzami są drużyny, które podczas losowania danej pary, 
zostały wylosowane jako pierwsze. 
 
8.4. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy szóstej – 1/2 finału Pucharu Polski. 
 
9. Szósta runda – 1/2 finału Pucharu Polski w Futsalu. 
 
9.1. W rundzie szóstej  - 1/2 finału Pucharu Polski rozgrywa się  dwumecz systemem mecz i rewanż 

W 1/2 Finału uczestniczą 4 drużyny – zwycięzcy meczów 1/4 Finału. 
 
9.2. Losowanie par 1/2 Pucharu Polski w Futsalu dokonuje się spośród wszystkich zespołów, które 
awansowały do tej fazy rozgrywek bez uwzględniania podziału geograficznego. 
 
9.3. Gospodarzem pierwszego meczu 1/2 Finału Pucharu Polski w Futsalu jest drużyna która 
została wyłoniona jako pierwsza w trakcie losowania par półfinałowych.  
 
9.4. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do Finału Pucharu Polski. 
 
10. Siódma Runda - Finał Pucharu Polski w Futsalu. 
 
10.1. W rundzie siódmej  - Finale Pucharu Polski rozgrywa się dwumecz systemem mecz i rewanż. 
W Finale uczestniczą 2 drużyny – zwycięzcy meczów 1/2 Finału. 
 
10.2. Gospodarzem pierwszego meczu Finału Pucharu Polski jest drużyna która została wyłoniona 
jako pierwsza w trakcie losowania. 



 
10.3. Mecze Finałowe zostanie rozegrane 1 i 3 maja 2023 r. na obiektach finalistów.  
 
11. Losowanie zestawu par i gospodarzy 
 
11.1. Zestaw par i gospodarzy meczów pierwszej rundy, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 i 1/2 finału 
poszczególnych rund wyłonią losowania przeprowadzane po zakończeniu poprzedniej rundy 
rozgrywek wg zasad opracowanych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
 
 
12. Zasady ogólne  
 
12.1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające w 
meczach odpadają z rozgrywek. W przypadku uzyskania, w regulaminowym czasie gry, wyniku 
remisowego zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut. Jeśli w czasie dogrywki oba zespoły 
zdobędą tę samą liczbę bramek zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów.  
 
12.2. Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących Przepisów Gry oraz 
zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej z późn. zm. w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz 
Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 
 
12.3. Napomnienia i wykluczenia. 
 
Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie 
automatycznie ukarany: 

a) przy drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
b) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
c) przy każdym kolejnym, co drugim napomnieniu (szóstym, ósmym itd.) – karą dyskwalifikacji 

w wymiarze 2 meczów.  
 
Kary, o których mowa powyżej, są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych. 
 
12.4. Zasady wykonywania przez zawodników i osoby funkcyjne kar dyskwalifikacji wynikających 
z otrzymania danej liczby napomnień lub wykluczeń określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 
 
12.5. Kary z tytułu określonej liczby napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń w związku  
z otrzymaniem samoistnej czerwonej kartki zawodników drużyn uczestniczących w rozgrywkach  
I etapu wykonywane są w II etapie.  
 
12.6. Po rozegraniu meczów ćwierćfinałowych, napomnienia (żółte kartki) otrzymane przez 
zawodników drużyn, które awansowały do półfinału w dotychczasowych meczach bieżącej edycji 
zostają anulowane. 
 
12.7. Kary z tytułu określonej liczby napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń w związku  
z otrzymaniem samoistnej czerwonej kartki zawodników drużyn, które awansowały do 1/2 Finału, 
są wykonywane w kolejnych meczach. 
 
12.8. Kary z tytułu wykluczeń w związku z otrzymaniem samoistnej czerwonej kartki niewykonane 
w meczach bieżącej edycji, są wykonywane w kolejnej edycji rozgrywek (23/24). 
 
12.9. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali zobowiązany 
jest do:  
  

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

b) filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo,  

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



d) powołania kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych i stewardów, 

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), stworzenia kulturalnych warunków związanych  

z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),  

f) opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 

(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją  

na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 

podpisem na protokole meczowym. W przypadku braku opieki medycznej sędziowie mają prawo 

podjąć decyzję o nierozgrywaniu spotkania, za co winę ponosi gospodarz zawodów,  

g) stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,  

h) specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,  

i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne,  

j) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji,,k) zapewnienia, na 

wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi drużyny przyjezdnej 

całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe. 

  
12.10. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa  

na Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do przestrzegania zakazu wywieszania flag 

i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska oraz dążenia do wyeliminowania 

wulgarnych okrzyków widowni; w razie nieprzestrzegania powyższego, przedstawiciel PZPN  

w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz.  

  

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

mogące mieć bezpośredni wpływ na przebieg zawodów wymagają wcześniejszego uzgodnienia  

z DRK PZPN, a w wyjątkowych, nagłych przypadkach z Przedstawicielem PZPN. 

12.12. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych dot. 
uprawnień podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów o Pucharu Polski 
w Futsalu oraz standardowe zasady regulujące pracę mediów w halach  oraz warunki techniczno-
produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający licencję 
głównego nadawcy podczas Rozgrywek o Puchar Polski obowiązujących w sezonie 2022/2023. 

12.13. Kluby uczestniczące w rozgrywkach są bezwzględnie zobowiązane do umożliwienia PZPN 
oraz udzielenia należytego wsparcia przy realizacji przez PZPN i wszystkie podmioty posiadające 
licencję oraz Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski ich praw komercyjnych, w tym w szczególności 
Praw Telewizyjnych oraz Praw Marketingowych dotyczących Rozgrywek o Puchar Polski. 

12.14. Zegary w halach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar ten 
zatrzyma się na 20 i 40 minucie. 
 
12.15.Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską 
obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek 
mistrzowskich, w której występuje dana drużyna. Naruszenie powyższych postanowień powoduje 
zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji 
trenerskich. 
 
12.16. Na ławce rezerwowych, poza nie więcej niż 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do 
protokołu, może przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający 
wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli 
klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:  

a) Asystent trenera pierwszego zespołu,  
b) Lekarz,  
c) Trener bramkarzy, 
d) Trener przygotowania fizycznego, 
e) Drugi asystent trenera, 



f) Kierownik drużyny, 
g) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia, 
h) Masażysta, 
i) Drugi masażysta.  

Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się  
w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. 
 

12.17. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności określone  
w art. 12.14 oraz w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, podlega karze finansowej do 
50.000 złotych. Niezależnie od powyższego Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne 
kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 
 
13. Terminy i miejsce rozegrania zawodów 
 
13.1. Zawody muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN. W uzasadnionych przypadkach, Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN może wyznaczyć termin rozegrania meczu, przypadający poza terminem wynikającym z 
ramowego terminarza rozgrywek. 
 
13.2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w porozumieniu z podmiotem posiadającym 
licencję nadawcy telewizyjnego dotyczącą Praw Telewizyjnych może wyznaczyć rozegranie 
zawodów na inny dzień lub godzinę.  
 
13.3. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 
 
13.4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament 
Rozgrywek Krajowych podlega karze finansowej do 50.000- złotych. Niezależnie od powyższego, 
Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZPN. 
 
13.5. Mecze o Puchar Polski w Futsalu mogą być rozgrywane wyłącznie w halach zweryfikowanych 
dla danej lub wyższej klasy rozgrywek mistrzowskich, w której uczestniczy dana drużyna, 
wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy. W przypadku tak zwanych 
„dzikich drużyn”, które nie występują na co dzień w żadnych rozgrywkach, drużyna taka, będąca 
gospodarzem, musi posiadać protokół weryfikacji hali, który uzyska z odpowiedniego terytorialnie 
Wojewódzkiego ZPN. 
 
14. Nagrody 

 
14.1. Zwycięzca rozgrywek na szczeblu centralnym - zdobywca Pucharu Polski otrzymuje: 
 

a) Puchar Polski, 
b) 25 medali pamiątkowych, 
c) 40 000 złotych netto. 

 
14.2. Finalista Pucharu Polski otrzymuje: 
a)  25 medali pamiątkowych, 
b) 15 000 złotych netto. 
 
14.3. Półfinaliści Pucharu Polski otrzymują:  
a) 7 500 zł. Netto. 
  
 

 



15. Sędziowie 

 
15.1. Obsadę sędziowską wyznaczają Kolegia Sędziów WZPN dla zawodów na szczeblu 
wojewódzkich związków piłki nożnej oraz Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów szczebla 
centralnego. 
 
15.2. Zasady pokrywania kosztów obsady sędziowskiej na szczeblu WZPN ustala właściwy 
Związek Piłki Nożnej. 
 
15.3. Koszty obsady sędziowskiej na szczeblu centralnym ponosi PZPN. 
 
15.4. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są 
ostateczne i nie mogą być zmienione.  
 
16. Koszty organizacji zawodów 
 
16.1. Zawody organizuje klub będący gospodarzem, który pokrywa wszystkie koszty związane z 
organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na koszt własny. 
 
17. Protesty 
 
17.1. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego muszą wpłynąć do 
Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 48 godzin po zawodach, przy 
jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do przeciwnika. Do protestu należy dołączyć potwierdzenie 
wpłaty, na rachunek PZPN, kaucji protestowej w wysokości określonej w regulaminie rozgrywek 
mistrzowskich w których uczestniczy drużyna klubu. 
 
17.2. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej 
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu 
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, dla 
rozgrywek mistrzowskich w których uczestniczy drużyna klubu. 
 
18. Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach 
 
18.1. Jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący Rozgrywki o Puchar Polski, stosownie 
do art. 14 § 1 Statutu PZPN, PZPN jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw majątkowych i 
niemajątkowych do Rozgrywek o Puchar Polski w Futsalu i odbywających się w ich ramach spotkań 
(meczów), a w szczególności wszelkich praw telewizyjnych i praw medialnych realizowanych w 
odniesieniu do tych rozgrywek i spotkań za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków 
audiowizualnych (telewizyjnych), radiowych, dźwiękowych, telekomunikacyjnych (w tym sieci 
mobilnych), Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków 
technicznych (zwanych łącznie w niniejszym Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”) oraz 
wszelkich praw komercyjnych, marketingowych, licencyjnych, promocyjnych, reklamowych i 
sponsorskich dotyczących Rozgrywek o Puchar Polski (zwanych łącznie w niniejszym Regulaminie 
„Prawami Marketingowymi”). 
 
Ponadto jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący Rozgrywki o Puchar Polski, PZPN 
ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez konieczności 
zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany logotypu i/lub oficjalnej nazwy Rozgrywek 
o Puchar Polski (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może w szczególności 
uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego Rozgrywek o Puchar Polski lub produktu/usługi przez 
niego wskazanego. 
 
PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych i Praw 



Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów), 
w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych lub umów sponsorskich. 
 
Wszystkie kluby biorące udział w Rozgrywkach o Puchar Polski w Futsalu mają obowiązek 
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania 
wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami, 
nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami, licencjobiorcami), a także każdorazowego 
posługiwania się określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane 
są do realizacji czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których 
mowa w niniejszym Regulaminie. 
 
18.2. Prawa Telewizyjne są scentralizowane i należą wyłącznie do PZPN od etapu II, pierwszej 
rundy - 1/32 finału Pucharu Polski. Kluby zobowiązane są do umożliwienia sprawnej współpracy 
przy planowaniu i realizacji transmisji telewizyjnych. 
 
18.3. W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do: 

a) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz 
przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i 
bezterminową zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione 
– w szczególności media, nadawców telewizyjnych, licencjobiorców, 
Partnerów/Sponsorów – wizerunków zawodników oraz przedstawicieli klubów w strojach 
klubowych, którą kluby są zobowiązane zapewnić od swoich przedstawicieli i 
zawodników), jak też i nazw klubów, wizerunków stadionów klubowych, emblematów oraz 
koszulek meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek Pucharu Polski. 
PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych materiałów, 
które mogą być udostępniane mediom, nadawcom telewizyjnym, licencjobiorcom, 
Partnerom/Sponsorom w celu ich wykorzystania (np. publikacji lub rozpowszechniania w 
inny sposób), 

b) wykorzystywania w celach promocyjnych i komercyjnych, w tym również na użytek 
mediów, nadawców telewizyjnych, licencjobiorców, Partnerów/Sponsorów fotografii i 
nagrań wideo obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i wizerunek 
trenerów oraz fotografii i nagrań wideo drużyny w strojach klubowych (co obejmuje także 
bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez 
niego upoważnione – w szczególności media, licencjobiorców, nadawców telewizyjnych, 
Partnerów/Sponsorów), 

c) łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i 
nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich klubów 
(co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez 
PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, licencjobiorców, 
nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów). 
 

18.4. Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów, włączając mecze półfinałowe oraz wpływy z 
reklam w hali z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie niniejszej Uchwały dla PZPN. 
 
18.5. Organizatorem dwumeczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne, w tym Prawa 
Telewizyjne i Prawa Marketingowe, dotyczące tego meczu należą wyłącznie do PZPN.  
 
18.6. Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny być interpretowane 
jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w rozgrywkach przy zawieraniu 
umów dotyczących sponsorowania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski w 
zakresie nieobjętym Prawami Marketingowymi zastrzeżonymi dla PZPN. 
 
18.7. Księga znaku Pucharu Polski – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych rozgrywek 
jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby są zobowiązane do 
posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi Pucharu Polski 
określonymi w ww. Księdze znaku Pucharu Polski oraz wyłącznie na określonych w niej warunkach 
i zasadach.  

http://www.pzpn.pl/


18.8. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Puchar Polski, w zakresie przetwarzania  
danych osobowych zobowiązane są do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego  
z art. 13 RODO, względem osób co do których decydują o celach i środkach przetwarzania ich 
danych jako Administratorzy. Jeśli dla zgodnego z prawem przetwarzania danych wymagane są 
także stosowne zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit. a), to zgody te Kluby powinny uzyskać od osób, 
na przetwarzanie ich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.   

18.9. Wpisy i posty zawierające dane osobowe w kanałach social media powinny być umieszczane 
z poszanowaniem zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, zgodnie  
z prawodawstwem polskim i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

19. Zasady interpretacji 
 

19.1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          
 
                          Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 
 

  



129 
Uchwała nr IX/129 z dnia 31 sierpnia 2022 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski w Futsalu Kobiet na sezon 2022/2023 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski w Futsalu Kobiet na sezon 
2022/2023 następującym brzmieniu:  
 

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI W FUTSALU KOBIET NA SEZON 
2022/2023 

 
 

1. Etap I rozgrywek na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej - sezon 2022/2023  
 

1.1. Etap I na szczeblu związku piłki nożnej rozgrywany w sezonie 2022/2023 ma wyłonić 16 
drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2022/2023. 

 
1.2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie regulaminów rozgrywek przyjętych przez właściwe 
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. 
 
2. Etap II rozgrywek na szczeblu centralnym - sezon 2022/2023 
 
2.1. W rozgrywkach II Etapu uczestniczą: 

a) 16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej w sezonie  2022/2023, 
b) 24 drużyny I Ligi Futsalu Kobiet, 
c) 12 drużyn Ekstraligi Futsalu Kobiet. 

 
2.2 Warunkiem udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym jest zgłoszenie zawodniczek  
w systemie extranet. 
 
2.3. Zwycięzcy rozgrywek pucharowych na szczeblach wojewódzkich, zobligowani są do 
posiadania protokołu weryfikacji obiektu, w którym będą rozgrywać mecze domowe. Dokument 
musi zostać przesłany do DRK PZPN w formie elektronicznej na adres: futsal@pzpn.pl nie później 
niż 48 godzin przed rozpoczęciem spotkania. Weryfikacji obiektu dokonuje wojewódzki ZPN. 
 
2.4. Do udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym uprawnione są wszystkie zawodniczki danej 
drużyny klubu, które zostały uprawnione, w systemie Extranet, do gry w rozgrywkach mistrzowskich 
z jej udziałem w sezonie 2022/2023. Jeśli klub nie posiada drużyny w rozgrywkach mistrzowskich, 
jest zobowiązany do wystąpienia o uprawnienie zawodniczek w systemie extranet. 
 
 
3. Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej w jednym etapie rozgrywek 

 
Wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny, w jednym etapie rozgrywek, zobowiązuje  
do stosowania następujących zasad: 
 

a) Zawodniczki, które wystąpiły w meczu jednej drużyny, nie mogą uczestniczyć w 
meczach  innej drużyny tego samego klubu z zastrzeżeniem postanowień pkt b, 

b) Jeżeli jedna z drużyn klubu została wyeliminowana z rozgrywek, najwyżej 3 
zawodniczki, które wystąpiły w przynajmniej jednym meczu drużyny wyeliminowanej 
może występować w meczach z udziałem drużyny, która zakwalifikowała się do 
dalszych rozgrywek, 

mailto:futsal@pzpn.pl


c) Niezależnie od postanowień pkt a i b, w zakresie udziału zawodników w meczach 
różnych drużyn tego samego klubu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia § 4 
Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną, 

d) Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w 
których one aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w 
najwyższej klasie rozgrywkowej, itd. 

 
4. System rozgrywek Etapu II  
  
Runda pierwsza 
 
4.1. W Rundzie pierwszej Pucharu Polski w Futsalu Kobiet rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie 
udział biorą: 

a) 16 drużyn które zwyciężyły w Wojewódzkich Pucharach Polski, 
b) 24 drużyny I Ligi Futsalu Kobiet. 

 
4.2. Losowanie par Rundy Pierwszej Pucharu Polski w Futsalu Kobiet dokonuje się z 
uwzględnieniem podziału drużyn na makroregiony:  
a) Makroregion I – mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie  
b) Makroregion II – zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie 
c) Makroregion III - śląskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie 
d) Makroregion IV - świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie  
 
4.3. Gospodarzami meczów Rundy Pierwszej Pucharu Polski są kluby, które w aktualnym sezonie 
występują w niższej klasie rozgrywkowej.  
 
4.4. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy drugiej 1/16 PP w Futsalu Kobiet.  
 
 
5.  Druga runda – 1/16 Finału Pucharu Polski w Futsalu Kobiet 
 
5.1. W rundzie Drugiej Pucharu Polski w Futsalu Kobiet rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie 
udział biorą: 

a) zwycięzcy meczów Rundy pierwszej, 
b) 12 zespołów Ekstraligi Futsalu Kobiet sezonu 2022/2023. 

 
5.2.Losowanie par Drugiej Rundy Pucharu Polski w Futsalu Kobiet dokonuje się z uwzględnieniem 
podziału drużyn na makroregiony: 
a) Makroregion I – mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie  
b) Makroregion II – zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie 
c) Makroregion III - śląskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie 
d) Makroregion IV - świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie  
  
5.3 Gospodarzami meczów drugiej rundy Pucharu Polski są drużyny występujące w niższej klasie 
rozgrywkowej w sezonie 2022/2023. W przypadku drużyn występujących w tej samej klasie 
rozgrywkowej, gospodarzami są drużyny, które podczas losowania danej pary zostały wylosowane 
jako pierwsze.  
 
5.4 Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy trzeciej Pucharu Polski w Futsalu Kobiet. 
 
6. Trzecia runda Pucharu Polski w Futsalu Kobiet. 
 
6.1. W rundzie trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski w Futsalu Kobiet rozgrywa się jeden mecz. W 
1/8 finału uczestniczy 16. zwycięzców meczów drugiej  rundy. 
 

6.2. Losowanie par 1/8 Pucharu Polski w Futsalu dokonuje się z uwzględnieniem podziału 
geograficznego na makroregiony:  



a) Makroregion I – mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie  
b) Makroregion II – zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie 
c) Makroregion III - śląskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie 
d) Makroregion IV - świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie  
 
6.3. Gospodarzami meczów 1/8 Finału Pucharu Polski w Futsalu Kobiet są drużyny występujące 
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2022/2023. W przypadku meczów z udziałem drużyn 
uczestniczących w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzami są drużyny, które podczas 
losowania danej pary zostały wylosowane jako pierwsze.   
 
6.4. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do Ćwierćfinału Pucharu Polski w Futsalu Kobiet.  
 
7. Ćwierćfinał Pucharu Polski w Futsalu Kobiet 
 
7.1. W ¼ Finału Pucharu Polski w Futsalu Kobiet rozgrywa się jeden mecz. 
 

7.2. Losowania par dokonuje, wg opracowanych zasad, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
z uwzględnieniem podziału geograficznego na północ i południe. 

 
7.3. Gospodarzami meczów 1/4 Pucharu Polski w Futsalu Kobiet są drużyny występujące w niższej 
klasie rozgrywkowej w sezonie 2022/2023. W przypadku meczów z udziałem drużyn 
uczestniczących w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzami są drużyny, które podczas 
losowania danej pary zostały wylosowane jako pierwsze.   
 
7.4. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do Półfinału Pucharu Polski w Futsalu Kobiet. 
 
 
8. Półfinał Pucharu Polski w Futsalu Kobiet 
 
8.1. W Półfinale Pucharu Polski w Futsalu Kobiet rozgrywa się jeden mecz. 
 

8.2. Losowania par półfinałowych dokonuje, wg opracowanych zasad, Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN z uwzględnieniem podziału geograficznego na północ i południe. 

 
8.3. Gospodarzami meczów Półfinału Pucharu Polski w Futsalu Kobiet są drużyny występujące w 
niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2022/2023. W przypadku meczów z udziałem drużyn 
uczestniczących w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzami są drużyny, które podczas 
losowania danej pary zostały wylosowane jako pierwsze.   
 
8.4. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do Finału Pucharu Polski w Futsalu Kobiet. 
 
9. Finał Pucharu Polski w Futsalu Kobiet 
 
9.1. W Finale Pucharu Polski w Futsalu Kobiet rozgrywa się dwumecz systemem mecz i rewanż. 
W Finale uczestniczą 2 drużyny – zwycięzcy meczów 1/2 Finału.  

9.2. Gospodarzem pierwszego meczu Finału Pucharu Polski jest drużyna która została wyłoniona 
jako pierwsza w trakcie losowania.  

9.3. Mecze Finałowe zostaną rozegrane w terminach ustalonych przez Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN na obiektach finalistów.  

 
10. Losowanie zestawu par i gospodarzy 
 
10.1. Zestaw par i gospodarzy meczów pierwszej rundy, 1/16, 1/8, 1/4 i 1/2 finału poszczególnych 
rund wyłonią losowania przeprowadzane po zakończeniu poprzedniej rundy rozgrywek wg zasad 
opracowanych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 



 
 
11. Zasady ogólne  
 
11.1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające w 
meczach odpadają z rozgrywek. W przypadku uzyskania, w regulaminowym czasie gry, wyniku 
remisowego zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut. Jeśli w czasie dogrywki oba zespoły 
zdobędą tę samą liczbę bramek zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów.  
 
11.2. Zawody o Puchar Polski w Futsalu Kobiet będą rozgrywane według obowiązujących 
Przepisów Gry oraz zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 
roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z późn. zm. w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 
nożną oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 
 
11.3. Napomnienia i wykluczenia. 
 
Zawodniczka, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie 
automatycznie ukarany: 

a) przy drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
b) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
c) przy każdym kolejnym, co drugim napomnieniu (szóstym, ósmym itd.) – karą dyskwalifikacji 

w wymiarze 2 meczów.  
 
Kary, o których mowa powyżej, są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych. 
 
11.4. Zasady wykonywania przez zawodników i osoby funkcyjne kar dyskwalifikacji wynikających 
z otrzymania danej liczby napomnień lub wykluczeń określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 
 
11.5. Kary z tytułu określonej liczby napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń w związku  
z otrzymaniem samoistnej czerwonej kartki zawodników drużyn uczestniczących w rozgrywkach  
I etapu wykonywane są w II etapie.  
 
11.6. Po rozegraniu meczów ćwierćfinałowych, napomnienia (żółte kartki) otrzymane przez 
zawodniczki drużyn, które awansowały do półfinałów, w dotychczasowych meczach bieżącej edycji 
zostają anulowane. 
 
11.7. Kary z tytułu określonej liczby napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń w związku  
z otrzymaniem samoistnej czerwonej kartki zawodniczek drużyn, które awansowały do półfinałów, 
są wykonywane w kolejnych meczach. 
 
11.8. Kary z tytułu wykluczeń w związku z otrzymaniem samoistnej czerwonej kartki niewykonane 
w meczach bieżącej edycji, są wykonywane w kolejnej edycji rozgrywek (23/24). 
 
11.9. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali zobowiązany 
jest do:  
  

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

b) filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo,  

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

d) powołania kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych i stewardów, 

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), stworzenia kulturalnych warunków związanych  

z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),  

f) opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 

(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją  

na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 



podpisem na protokole meczowym. W przypadku braku opieki medycznej sędziowie mają prawo 

podjąć decyzję o nierozgrywaniu spotkania, za co winę ponosi gospodarz zawodów,  

g) stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,  

h) specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,  

i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne,  

j) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji.) zapewnienia, na 

wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi drużyny przyjezdnej 

całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe. 

  
11.10. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa  

na Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do przestrzegania zakazu wywieszania flag 

i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska oraz dążenia do wyeliminowania 

wulgarnych okrzyków widowni; w razie nieprzestrzegania powyższego, przedstawiciel PZPN  

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

  

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

mogące mieć bezpośredni wpływ na przebieg zawodów wymagają wcześniejszego uzgodnienia  

z DRK PZPN, a w wyjątkowych, nagłych przypadkach z Przedstawicielem PZPN. 

 

11.12. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych dot. 
uprawnień podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów o Pucharu Polski 
w Futsalu Kobiet oraz standardowe zasady regulujące pracę mediów w halach oraz warunki 
techniczno-produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający 
licencję głównego nadawcy podczas Rozgrywek o Puchar Polski w Futsalu Kobiet obowiązujących 
w sezonie 2022/2023. 

11.13. Kluby uczestniczące w rozgrywkach są bezwzględnie zobowiązane do umożliwienia PZPN 
oraz udzielenia należytego wsparcia przy realizacji przez PZPN i wszystkie podmioty posiadające 
licencję oraz Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski ich praw komercyjnych, w tym w szczególności 
Praw Telewizyjnych oraz Praw Marketingowych dotyczących Rozgrywek o Puchar Polski w Futsalu 
Kobiet. 

11.14 Zegary w halach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar ten 
zatrzyma się na 20 i 40 minucie. 
 
11.15 Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską 
obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek 
mistrzowskich, w której występuje dana drużyna. Naruszenie powyższych postanowień powoduje 
zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji 
trenerskich. 
 
11.16 Na ławce rezerwowych, poza nie więcej niż 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do 
protokołu, może przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający 
wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli 
klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:  

j) Asystent trenera pierwszego zespołu,  
k) Lekarz,  
l) Trener bramkarzy, 
m) Trener przygotowania fizycznego, 
n) Drugi asystent trenera, 
o) Kierownik drużyny, 
p) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia, 
q) Masażysta, 
r) Drugi masażysta.  



Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się  
w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. 
 

11.17. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności określone  
w art. 12.14 oraz w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, podlega karze finansowej do 
50.000 złotych. Niezależnie od powyższego Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne 
kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 
 
12. Terminy i miejsce rozegrania zawodów 
 
12.1. Zawody muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN. W uzasadnionych przypadkach, Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN może wyznaczyć termin rozegrania meczu, przypadający poza terminem wynikającym z 
ramowego terminarza rozgrywek. 
 
12.2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w porozumieniu z podmiotem posiadającym 
licencję nadawcy telewizyjnego dotyczącą Praw Telewizyjnych może wyznaczyć rozegranie 
zawodów na inny dzień lub godzinę.  
 
12.3. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.  
 
12.4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament 
Rozgrywek Krajowych podlega karze finansowej do 50.000- złotych. Niezależnie od powyższego, 
Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZPN. 
 
12.5. Mecze o Puchar Polski w Futsalu mogą być rozgrywane wyłącznie w halach zweryfikowanych 
dla danej lub wyższej klasy rozgrywek mistrzowskich, w której uczestniczy dana drużyna, 
wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy. W przypadku tak zwanych 
„dzikich drużyn”, które nie występują na co dzień w żadnych rozgrywkach, drużyna taka, będąca 
gospodarzem, musi posiadać protokół weryfikacji hali, który uzyska z odpowiedniego terytorialnie 
Wojewódzkiego ZPN. 
 
 
13. Nagrody 

 
13.1. Zwycięzca rozgrywek na szczeblu centralnym - zdobywca Pucharu Polski otrzymuje: 
 

d) Puchar Polski, 
e) 25 medali pamiątkowych, 
f) 6 000 złotych netto. 

 
13.2. Finalista Pucharu Polski otrzymuje: 
a)  25 medali pamiątkowych, 
b) 3 000 złotych netto. 
 
13.3. Półfinaliści Pucharu Polski otrzymują:  
a) 1 500 zł. Netto. 
 
 
14. Sędziowie 
 
14.1. Obsadę sędziowską wyznaczają Kolegia Sędziów WZPN dla zawodów na szczeblu 
wojewódzkich związków piłki nożnej oraz Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów szczebla 
centralnego. 



 
14.2. Zasady pokrywania kosztów obsady sędziowskiej na szczeblu WZPN ustala właściwy 
Związek Piłki Nożnej. 
 
14.3. Koszty obsady sędziowskiej na szczeblu centralnym ponosi PZPN. 
 
14.4. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są 
ostateczne i nie mogą być zmienione.  
 
15. Koszty organizacji zawodów 
 
15.1. Zawody organizuje klub będący gospodarzem, który pokrywa wszystkie koszty związane z 
organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na koszt własny. 
 
16. Protesty 
 
16.1. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego muszą wpłynąć do 
Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 48 godzin po zawodach, przy 
jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do przeciwnika. Do protestu należy dołączyć potwierdzenie 
wpłaty 500 zł., na rachunek PZPN, kaucji protestowej w wysokości określonej w regulaminie 
rozgrywek mistrzowskich w których uczestniczy drużyna klubu. 
 
16.2. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej 
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu 
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, dla 
rozgrywek mistrzowskich w których uczestniczy drużyna klubu. 
 
17. Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach 
 
17.1. Jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący Rozgrywki o Puchar Polski, stosownie 
do art. 14 § 1 Statutu PZPN, PZPN jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw majątkowych i 
niemajątkowych do Rozgrywek o Puchar Polski w Futsalu i odbywających się w ich ramach spotkań 
(meczów), a w szczególności wszelkich praw telewizyjnych i praw medialnych realizowanych w 
odniesieniu do tych rozgrywek i spotkań za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków 
audiowizualnych (telewizyjnych), radiowych, dźwiękowych, telekomunikacyjnych (w tym sieci 
mobilnych), Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków 
technicznych (zwanych łącznie w niniejszym Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”) oraz 
wszelkich praw komercyjnych, marketingowych, licencyjnych, promocyjnych, reklamowych i 
sponsorskich dotyczących Rozgrywek o Puchar Polski (zwanych łącznie w niniejszym Regulaminie 
„Prawami Marketingowymi”). 
 
Ponadto jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący Rozgrywki o Puchar Polski, PZPN 
ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez konieczności 
zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany logotypu i/lub oficjalnej nazwy Rozgrywek 
o Puchar Polski (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może w szczególności 
uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego Rozgrywek o Puchar Polski lub produktu/usługi przez 
niego wskazanego. 
 
PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych i Praw 
Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów), 
w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych lub umów sponsorskich. 
 
Wszystkie kluby biorące udział w Rozgrywkach o Puchar Polski w Futsalu mają obowiązek 
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania 
wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami, 



nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami, licencjobiorcami), a także każdorazowego 
posługiwania się określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane 
są do realizacji czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których 
mowa w niniejszym Regulaminie. 
 
 
17.2. Prawa Telewizyjne są scentralizowane i należą wyłącznie do PZPN od etapu II, pierwszej 
rundy - 1/32 finału Pucharu Polski. Kluby zobowiązane są do umożliwienia sprawnej współpracy 
przy planowaniu i realizacji transmisji telewizyjnych. 
 
17.3. W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do: 

a) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz 
przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i 
bezterminową zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione 
– w szczególności media, nadawców telewizyjnych, licencjobiorców, Partnerów/Sponsorów 
– wizerunków zawodników oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, którą kluby 
są zobowiązane zapewnić od swoich przedstawicieli i zawodników), jak też i nazw klubów, 
wizerunków stadionów klubowych, emblematów oraz koszulek meczowych dla 
komercyjnych celów w ramach rozgrywek Pucharu Polski. PZPN jest upoważniony do 
sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane 
mediom, nadawcom telewizyjnym, licencjobiorcom, Partnerom/Sponsorom w celu ich 
wykorzystania (np. publikacji lub rozpowszechniania w inny sposób), 

b) wykorzystywania w celach promocyjnych i komercyjnych, w tym również na użytek mediów, 
nadawców telewizyjnych, licencjobiorców, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań wideo 
obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz 
fotografii i nagrań wideo drużyny w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową 
i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego 
upoważnione – w szczególności media, licencjobiorców, nadawców telewizyjnych, 
Partnerów/Sponsorów), 

c) łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i 
nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich klubów 
(co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN 
i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, licencjobiorców, nadawców 
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów). 

 
17.4. Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów, włączając mecze półfinałowe oraz wpływy z 
reklam w hali z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie niniejszej Uchwały dla PZPN. 
 
17.5. Organizatorem dwumeczu finałowego jest PZPN, bądź podmiot wskazany przez PZPN, i 
wszelkie prawa komercyjne, w tym Prawa Telewizyjne i Prawa Marketingowe, dotyczące tego 
meczu należą wyłącznie do PZPN.  
 
17.6. Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny być interpretowane 
jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w rozgrywkach przy zawieraniu 
umów dotyczących sponsorowania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski w 
zakresie nieobjętym Prawami Marketingowymi zastrzeżonymi dla PZPN. 
 
17.7. Księga znaku Pucharu Polski – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych rozgrywek 
jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby są zobowiązane do 
posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi Pucharu Polski 
określonymi w ww. Księdze znaku Pucharu Polski oraz wyłącznie na określonych w niej warunkach 
i zasadach.  

17.8. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Puchar Polski, w zakresie przetwarzania  
danych osobowych zobowiązane są do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego  
z art. 13 RODO, względem osób co do których decydują o celach i środkach przetwarzania ich 
danych jako Administratorzy. Jeśli dla zgodnego z prawem przetwarzania danych wymagane są 

http://www.pzpn.pl/


także stosowne zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit. a), to zgody te Kluby powinny uzyskać od osób, 
na przetwarzanie ich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.   

17.9. Wpisy i posty zawierające dane osobowe w kanałach social media powinny być umieszczane 
z poszanowaniem zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, zgodnie  
z prawodawstwem polskim i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

 
18. Zasady interpretacji 

 
18.1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          
 
                          Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 
 

  



 
 

130 
Uchwała nr IX/130 z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie  w 

sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 
 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I. W Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie  w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.W  § 3 dodaje się nowy pkt. 4.4 w następującym brzmieniu: 

 
4.4.Dopuszcza się możliwość udziału w rozgrywkach w kategoriach wiekowych od E1 do G 
(tzn. bez ewidencji tabel i  wyników)  maksymalnie 2 zawodników starszych - słabszych 
fizycznie - w roczniku młodszym (z D2 do E1, z E1 do E2, z E2 do F1, z F1 do F2, F2 do G) 
pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przed turniejem lub meczem 
trenerom/przedstawicielom pozostałych zespołów.  
 
 
2.W  § 3 dodaje się nowy pkt. 4.5 w następującym brzmieniu:  
 
4.5.Dopuszcza się możliwość udziału w rozgrywkach maksymalnie 2 zawodników o jeden 
rok starszych  -  późno dojrzewających - w roczniku młodszym w rozgrywkach kategorii 
wiekowych:  z C1 do C2, z C2 do D1, z D1 do D2 pod warunkiem uzyskania pozytywnego 
wyniku badania PHV wieku biologicznego zawodnika i złożenia wniosku (przed daną rundą 
rozgrywek) do Wydziału Rozgrywek WZPN o uprawnienie zawodnika późno dojrzewającego 
do niższej kategorii wiekowej podpisanego przez: przedstawiciela klubu, trenera i rodzica. 
Zgodę można otrzymać na okres jednej rundy (przed każdą następną rundą składa się 
osobny wniosek z aktualnym wynikiem PHV), a zawodnik zgłoszony do młodszego rocznika 
nie może w tym okresie występować w swoim lub starszym roczniku.  
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Zarząd zobowiązuje Departament Szkolenia i Reprezentacji Narodowych PZPN do 
przygotowania szczegółowych zasad i procedur uzyskiwania badań PHV w terminie do dnia  30 
marca 2023 roku. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że postanowienia pkt 1 -  z mocą 
obowiązującą od 1 września 2022 roku, zaś postanowienia pkt 2 – z mocą obowiązującą od sezonu 
2023/2024. 
 
 

Prezes PZPN Cezary Kulesza  
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Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 
(tekst jednolity) 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 

PRZEPISY W SPRAWIE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Spotkania piłki nożnej rozgrywane są według obowiązujących Przepisów Gry, niniejszych 
postanowień oraz regulaminów wydanych przez PZPN, ligę zawodową i Wojewódzkie ZPN.  

2. Każdy klub biorący udział w zawodach mistrzowskich i pucharowych obowiązany  
jest wystawić najlepszą drużynę będącą do jego dyspozycji w danej klasie.  

3. Kluby piłkarskie będące członkami właściwego Wojewódzkiego ZPN oraz PZPN uczestniczące 
we współzawodnictwie sportowym zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Sporcie muszą posiadać 
formę osób prawnych.  

4. Dopuszcza się przejściowo uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich zespołów nie będących 
członkami PZPN, a posiadających inną formę organizacyjną niż określona w ust. 3. Decyzję w 
tym przedmiocie podejmuje właściwy związek piłki nożnej.  

 
 



§ 2 
1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:  

a) seniorzy: I, II liga, III liga, Puchar Polski jako rozgrywki szczebla centralnego, Superpuchar; 
b) juniorzy - Centralna Liga Juniorów U-19 i Liga Makroregionalna U-19; 
c) juniorzy młodsi – Centralna Liga Juniorów U-17; 
d) trampkarze – Centralna Liga Juniorów U-15; 
e) młodzieżowe reprezentacje Wojewódzkich ZPN.  

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa 
w ust. 1 pkt b) – e) właściwym Wojewódzkim ZPN.  

3. Wojewódzkie ZPN prowadzą rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:  
a) Skreślony 
b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C;  
c) Puchar Polski na szczeblu ZPN; 
d) juniorzy: klubowe mistrzostwa Wojewódzkiego ZPN wg odrębnego regulaminu. 

4. Ekstraklasa SA prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn Ekstraklasy oraz jest upoważniona 
do prowadzenia rozgrywek o Puchar Ekstraklasy. 

5. Wiek zawodników w rozgrywkach młodzieżowych określają regulaminy poszczególnych 
rozgrywek i zawodów, zgodnie z kategoriami wiekowymi ustalonymi przez UEFA.  

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą posiadać jedną lub więcej drużyn w 
klasach rozgrywek seniorów, niższych od tej, w której uczestniczy pierwszy zespół danego 
klubu. Zasada ta może być zmieniona przez Zarządy Wojewódzkich ZPN w odniesieniu do 
rozgrywek prowadzonych przez dany Związek.  

7. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna 
drużyna tego samego klubu, z zastrzeżeniem, że w rozgrywkach dzieci i młodzieży dziewcząt 
i chłopców właściwe Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej mogą podjąć decyzję o możliwości 
udziału większej liczby drużyn tego samego klubu. 
W sytuacji udziału w jednych rozgrywkach, prowadzonych systemem jesień/wiosna, dwóch lub 
więcej drużyn tego samego klubu, zawodnik może w jednym sezonie uczestniczyć w 
rozgrywkach tylko jednej drużyny danego klubu 
W sytuacji udziału w jednych rozgrywkach, prowadzonych systemem jednorundowym 
zamkniętym tj. tylko w rundzie jesiennej lub tylko w rundzie wiosennej, dwóch lub więcej drużyn 
tego samego klubu, zawodnik może w jednej rundzie uczestniczyć w rozgrywkach tylko jednej 
drużyny danego klubu. 
 
Drużyny rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas noszą 
nazwę klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: Orkan II, itp.  
 
W rozgrywkach futsalu oraz piłki nożnej plażowej kwestie możliwości udziału w danej klasie 
rozgrywkowej więcej niż jednej drużyny tego samego klubu będą określone w odrębnych 
regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.  

8. We wszystkich przypadkach spadku pierwszej drużyny klubu do klasy niższej lub awansu 
drużyny rezerw do klasy wyższej, drużyna rezerw tego klubu musi być automatycznie 
przeniesiona do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli pozostanie jej w dotychczasowej klasie 
rozgrywkowej lub awans do klasy wyższej byłyby sprzeczne z postanowieniami ust. 7. 

9. Zarząd PZPN, uwzględniając stosowne przepisy licencyjne, ustala liczbę zespołów 
młodzieżowych dla klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN  
i Wojewódzkie ZPN.  

10. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą mieć dowolną liczbę 
drużyn w rozgrywkach Pucharu Polski oraz rozgrywkach juniorów wszystkich kategorii 
wiekowych.  

 
 

§ 2 a 
1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących klasach:  

a) Ekstraliga,  
b) I liga,  
c) II liga,  



d) Puchar Polski na szczeblu centralnym, 
e) rozgrywki młodzieżowe zgodnie z decyzją Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa 
w ust. 1 a)-e) właściwym organom Wojewódzkich ZPN.  

 
§ 2 b 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki futsalu w następujących klasach:  
a) I liga,  
b) II liga, 
c) Puchar Polski w Futsalu, 
d) rozgrywki młodzieżowe zgodnie z decyzją Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 
e) Ekstraliga kobiet, 
f) I liga kobiet, 
g) Puchar Polski w Futsalu kobiet. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa 
w ust. 1 a) -g) właściwym organom Wojewódzkich ZPN.  

3. Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. prowadzi rozgrywki Ekstraklasy Futsalu. 
 

§ 2 c 
1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej plażowej.  
2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek piłki nożnej 

plażowej właściwym organom Wojewódzkich ZPN.  
 

§ 3 
1. W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować klub wyłącznie piłkarze 

potwierdzeni do klubu i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie 
Extranet.  

2. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia, przy czym:  
1) Organ prowadzący dane rozgrywki może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, 
który ukończył 15. rok życia, ale nie ukończył 16. roku życia po spełnieniu wszystkich 
poniższych warunków: 
a) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej 

lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w 
rozgrywkach seniorów; 

2) Organ prowadzący dane rozgrywki może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, 
który ukończył 14. rok życia, ale nie ukończył 15. roku życia po spełnieniu wszystkich 
poniższych warunków: 
a) rozegraniu przez zawodnika przynajmniej jednego meczu reprezentacji Polski dowolnej 

kategorii wiekowej; 
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii Komisji Technicznej PZPN w 

zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach seniorów; 
c) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 
d) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej 

lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w 
rozgrywkach seniorów. 

 
3. Skreślony. 

 
4.1.Dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych zawodniczek, jak i 
drużyny) w rozgrywkach chłopców do kategorii Orlik U-11 włącznie z zachowaniem poniższych 
zasad: 

a) w rozgrywkach chłopców w kategorii Skrzat U-7 i Skrzat U-6 mogą uczestniczyć 
dziewczęta, odpowiednio z kategorii Żak U-9 i Żak U-8; 

b) w rozgrywkach chłopców w kategorii Żak U-9 i Żak U-8 mogą uczestniczyć dziewczęta, 
odpowiednio z kategorii Orlik U-11 i Orlik U-10; 



c) w rozgrywkach chłopców w kategorii Orlik U-11 i Orlik U-10 mogą uczestniczyć dziewczęta, 
odpowiednio z kategorii Młodzik U-13 i Młodzik U-12. 

4.2. W rozgrywkach prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, za zgodą organu 
prowadzącego rozgrywki, dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych 
zawodniczek, jak i drużyny) w kategorii od Młodzik U-12 do Trampkarz U-15 w rozgrywkach tej 
samej lub niższej kategorii wiekowej chłopców, jednakże z zachowaniem poniższych zasad: 
a) w rozgrywkach chłopców w kategorii Młodzik U-12 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio 
z kategorii Młodziczka U-12, maksymalnie do kategorii Trampkarka U-14; 
b) w rozgrywkach chłopców Młodzik U-13 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio  
z kategorii Młodziczka U-13, maksymalnie do Trampkarka U-15; 
c) w rozgrywkach chłopców w kategorii Trampkarz U-14 mogą uczestniczyć dziewczęta, 
odpowiednio z kategorii Trampkarka U-14, maksymalnie do Trampkarka U-15; 
d) w rozgrywkach chłopców w kategorii Trampkarz U-15 mogą uczestniczyć dziewczęta, 
odpowiednio maksymalnie do kategorii Trampkarka U-15. 
4.3. Do udziału dziewcząt w rozgrywkach WZPN chłopców w kategorii wiekowej od Młodzik U-12 
do Trampkarz U-15, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 
4.4.Dopuszcza się możliwość udziału w rozgrywkach w kategoriach wiekowych od E1 do G 
(tzn. bez ewidencji tabel i  wyników)  maksymalnie 2 zawodników starszych - słabszych 
fizycznie - w roczniku młodszym (z D2 do E1, z E1 do E2, z E2 do F1, z F1 do F2, F2 do G) 
pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przed turniejem lub meczem 
trenerom/przedstawicielom pozostałych zespołów. (obowiązuje od 1 09 2022). 
4.5.Dopuszcza się możliwość udziału w rozgrywkach maksymalnie 2 zawodników o jeden 
rok starszych  -  późno dojrzewających - w roczniku młodszym w rozgrywkach kategorii 
wiekowych:  z C1 do C2, z C2 do D1, z D1 do D2 pod warunkiem uzyskania pozytywnego 
wyniku badania PHV wieku biologicznego zawodnika i złożenia wniosku (przed daną rundą 
rozgrywek) do Wydziału Rozgrywek WZPN o uprawnienie zawodnika późno dojrzewającego 
do niższej kategorii wiekowej podpisanego przez: przedstawiciela klubu, trenera i rodzica. 
Zgodę można otrzymać na okres jednej rundy (przed każdą następną rundą składa się 
osobny wniosek z aktualnym wynikiem PHV), a zawodnik zgłoszony do młodszego rocznika 
nie może w tym okresie występować w swoim lub starszym roczniku. (obowiązuje od sezonu 
2023/2024). 
5.Każdorazowo odebranie zgody od rodziców lub opiekunów prawnych osoby małoletniej powinno 
odbywać się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi 
zostać wyrażona w taki sposób, aby język informowania był dla wszystkich użytkowników 
zrozumiały i czytelny. Zebranie danych szczególnych kategorii w tym danych związanych ze 
stanem zdrowia reguluje art. 9 ust. 2 lit a i b) RODO. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.  
6.Względem osób, o których mowa w § 3, Administrator wypełnia obowiązek informacyjny zgodnie 
z Art. 13 RODO. Informacja ta powinna zostać przekazana na piśmie lub w formie elektronicznej, 
w dedykowanym systemie Extranet. Klauzula informacyjna musi być: zwięzła, przejrzysta, 
zrozumiała, wyrażona w łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Wzór Klauzuli 
informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4 
1. O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku 
klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry zgodnie z następującymi 
zasadami:  
a) Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym 
wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji 
bramkarza);  

b) Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek 
obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze 
nieprzekraczającym połowy czasu gry; 

c) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 



klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 
zawodników występujących na pozycji bramkarza). 

2. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny, z których przynajmniej jedna uczestniczy w 
rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi: 

a) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu 
rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy, może bez ograniczeń uczestniczyć w 
meczach z udziałem drużyny klasy niższej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt d; 

b) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu 
rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w okresie od 
1 lipca do 31 grudnia 450 minut w meczach z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej 
(liczonych łącznie w meczach mistrzowskich i pucharowych) nie może występować w tym 
okresie w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich i pucharowych); 

c) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu 
rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w okresie po 
1 stycznia 450 minut w meczach z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej 
(liczonych łącznie w meczach mistrzowskich i pucharowych) nie może występować w 
meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich i pucharowych); 

d) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z 
udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich i pucharowych), o ile w danym sezonie 
rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z udziałem 
drużyny niższej klasy (mistrzowskich i pucharowych liczonych łącznie), z zastrzeżeniem 
postanowień, odpowiednio pkt b) lub c) - przepis ten nie dotyczy zawodników 
uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych 
oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po 
potwierdzeniu zawodnika do klubu. 

3. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych 
klas rozgrywkowych lub klubów uczestniczących w rozgrywkach kobiet:  
a) Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych meczów 

z udziałem drużyny klasy wyższej (mistrzowskich i pucharowych) w danym sezonie (przepis 
ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). Przy określeniu 
liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie 
po potwierdzeniu zawodnika do klubu; 

b) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z udziałem 
drużyny klasy niższej (mistrzowskich i pucharowych), o ile w danym sezonie rozgrywkowym 
wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z udziałem drużyny niższej klasy 
(mistrzowskich i pucharowych liczonych łącznie) - przepis ten nie dotyczy zawodników 
uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych 
oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu 
zawodnika do klubu. 

4. Zasady określone w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku klubów posiadających trzy 
lub więcej drużyn. 

 
§ 5 

1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić  
na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 
fotografią.  

2. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem meczu czyni 
zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.  

3. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje 
sędziego do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu, a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji 
spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości 
podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.  

4. Wzór sprawozdania/raportu sędziowskiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 
 

§ 6 
1. Organy Wojewódzkich ZPN, właściwe do spraw gier i ewidencji, prowadzą wykazy boisk  

i kwalifikują ich przydatność do gier mistrzowskich poszczególnych klas.  



2. Protokoły weryfikacji boisk do rozgrywek są przechowywane w dokumentacji właściwych 
Wojewódzkich ZPN. W protokołach należy uwzględnić dane techniczne obiektu, w tym 
dotyczące elektrycznego oświetlenia boiska.  

3. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozgrywane wyłącznie na boiskach 
zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu określonym 
w jego statucie lub wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.  

4. Klub – gospodarz spotkania ma obowiązek powiadomienia przeciwnika o terminie, miejscu i 
rodzaju nawierzchni boiska, na którym zostaną rozegrane zawody, zgodnie z regulaminem 
danych rozgrywek oraz przygotowania wskazanego boiska, zgodnie z Przepisami Gry.  

5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inne 
boisko odpowiadające warunkom podanym w ust. 3. Drużyna gości każdorazowo zobowiązana 
jest do uwzględniania możliwości rozegrania meczu na boisku innym niż wskazane w 
powiadomieniu, o którym mowa w ust. 4. 

6. W spotkaniach rozgrywanych na neutralnym boisku obowiązki gospodarza przejmuje 
organizator, wyznaczony przez właściwe wydziały w sprawach gier i ewidencji odpowiednio 
PZPN, Wojewódzkiego ZPN lub innego organu prowadzącego rozgrywki. Za boiska neutralne 
uważa się:  
a) dla drużyn z tej samej miejscowości: boisko innego klubu w tej miejscowości  

(z zachowaniem przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu), a w przypadku braku 
odpowiedniego boiska – uzgodnione lub wylosowane w obecności przedstawiciela organu 
prowadzącego rozgrywki – boisko jednego z zainteresowanych klubów;  

b) dla drużyn z różnych miejscowości: boisko w innej miejscowości, możliwe w równej 
odległości od siedzib obu zainteresowanych klubów.  

7. Mecze piłki nożnej nie mogą odbywać się na boiskach zamkniętych na mocy decyzji organu 
dyscyplinarnego PZPN, właściwego Wojewódzkiego ZPN, państwowej lub samorządowej 
władzy administracyjnej.  

8. Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy i delegaci mają obowiązek sprawdzenia 
dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.  

9. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego  
lub związkowego, właściwy organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję o zmianie 
terminu zawodów piłkarskich lub uznaniu ich za nieodbyte bez przyznawania punktów.  

 
§ 7 

I. Zawody nierozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry:  
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, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku,  
gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, 
itp.) należy, gdy pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym 
przy świetle dziennym.  

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do 
zasady, organ prowadzący dane rozgrywki. W drodze wyjątku, o ile przepisy szczególne nie 
stanowią inaczej, decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje 
Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną 
nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 
okoliczności siły wyższej, jak określono w ust. 1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia 
(rozegrania) spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym.”  

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, 
obserwatora i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz 
spotkania.  

4. W przypadku podjęcia przez organ prowadzący rozgrywki 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 organ prowadzący rozgrywki 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 lub w wyniku wymiany,  
▪ 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 liczby 

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”.  

 
II. Zawody weryfikowane jako walkower: 
6. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 (0:5 w rozgrywkach Futsalu) na niekorzyść:  

1) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa  
w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22; 

2) drużyny, która nie staje do zawodów w terminie wskazanym w terminarzu rozgrywek lub 
spóźni się więcej niż 15 minut;  

3) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5;  
4) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia 

nie zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką;  
5) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie 

usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;  
6) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego 

zgodnie z przepisami;  
7) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony  

lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;  
8) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece 

lekarskiej, o których mowa w § 24;  
9) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba 

zawodników będzie mniejsza niż 7;  
10) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie 

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

11) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył 
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały 
przerwane;  

12) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone 
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;  

13) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu  
2 minut;  

14) drużyny, która nie dostarczy sędziemu protokołu, zawierającego listę zawodników i osób 
funkcyjnych; 

15) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników, u których stwierdzono 
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;  



16) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry 
narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również  
z uwzględnieniem postanowień § 20; 

17) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego 
powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu 
gry; 

18) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza 
od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych;  

19) drużyny gospodarza, który nie dokona przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania 
sędziów, obserwatorów i delegatów, a z tego powodu zawody zostaną odwołane -  
w przypadku, jeśli regulamin rozgrywek nakłada na klub obowiązek dokonania takiej 
opłaty; 

20) drużyny, w której przekroczona zostanie dopuszczalna liczba wymian zawodników; 

21) drużyny, w której zostanie dokonana wymiana zawodnika/ów w trakcie większej niż 

dopuszczalna liczby przerw w grze - jeśli regulamin rozgrywek wprowadza takie 

ograniczenie; 

22) drużyny, w składzie której w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła równocześnie 

na boisku większa od dozwolonej liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii 

Europejskiej - jeśli regulamin rozgrywek wprowadza takie ograniczenie. 

7. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 18, od uznania winy klubu należy odstąpić  
w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego  
na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu wymian) bądź  
w przypadku, gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą 
liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym.  

8. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 
walkowerem.  

9. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower – 
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku, z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.  

10. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia  
tej decyzji.  

11. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki 
sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy 
rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie  
jak najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora  
lub innego przedstawiciela PZPN lub ZPN wszczęcie przez właściwy organ prowadzący 
postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym 
PZPN.  

12. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów  
jako przegranych 0:3 na niekorzyść drużyny gospodarza z przyczyn wiążących  
się z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.  

13. Wzór sprawozdania obserwatora lub innego przedstawiciela PZPN lub ZPN stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszej Uchwały. 

 
§ 8 

W przypadku, gdy drużyna gości naruszy przepisy § 7 ust. 6 pkt 2 lub 9, organ prowadzący 
rozgrywki może jej nakazać zwrócenie wydatków poniesionych przez gospodarza  
oraz odszkodowania za utracony udokumentowany dochód z nieodbytych zawodów.  
 

§ 9 
1. Zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone do sędziego przed zawodami oraz 

w ich trakcie. Zastrzeżenia te muszą być przez sędziego zbadane, a w uzasadnionych 
przypadkach musi on – poprzez kapitana drużyny gospodarzy – wyznaczyć organizatorom 
czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia zawiera w sprawozdaniu z zawodów treść 
tych zastrzeżeń i wydane zarządzenia, tylko jeśli miało to praktyczne znaczenie (np. 
opóźnione rozpoczęcie meczu). 

2. Protesty dotyczące tożsamości zawodników drużyny przeciwnej mogą być wnoszone – 
najpóźniej do momentu zakończenia zawodów – przez kapitana drużyny. Sprawdzenia 



tożsamości zawodników dokonuje sędzia przed zawodami, w czasie przerwy między 
częściami gry lub po zawodach (zależnie od tego, kiedy wpłynął protest), zawsze w obecności 
kapitanów obu drużyn (w zawodach drużyn młodzieżowych kapitanowi może towarzyszyć 
jedna z wpisanych do protokołu osób funkcyjnych). Przekazana przez sędziego kapitanowi 
informacja o pomeczowym sprawdzaniu tożsamości zobowiązuje wskazanych zawodników, 
uczestniczących w meczu w chwili zgłaszania protestu, do pozostania w miejscu rozgrywania 
zawodów do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu. Jeżeli opinia 
sędziego dotycząca protestu nie satysfakcjonuje wnoszącego kapitana, sędzia musi umieścić 
w sprawozdaniu z zawodów treść jego protestu, wraz z podpisem wnoszącego kapitana (w 
zawodach drużyn młodzieżowych – kierownika drużyny). 

3. Protesty w sprawie zawodów muszą być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki w 
terminie 48 godzin od zakończenia meczu, przy czym kopie protestów powinny być 
przekazane stronie przeciwnej. 

4. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują protokoły z 
wypisanymi imionami nazwiskami zawodników zgłoszonych do zawodów oraz osób 
funkcyjnych zajmujących miejsca w strefie technicznej. Po zakończeniu zawodów kierownicy 
drużyn podpisują sporządzoną przez sędziego informację (załącznik do sprawozdania) o 
karach indywidualnych i innych zdarzeniach dyscyplinarnych – bez względu na to, że wnoszą 
do tych opisów uwagi. 

5. W sprawach dot. weryfikacji meczów oraz przy rozpatrywaniu protestów w sprawie zawodów 
obowiązuje zasada dwuinstancyjności: 

1) w rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Ekstraklasy pierwszą instancją jest Komisja Ligi 
Ekstraklasy SA, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN; 

2) w rozgrywkach w rozgrywkach I ligi, II ligi, III ligi, Pucharu Polski na szczeblu centralnym, 
Superpucharu, Centralnej Ligi Juniorów U-19, Centralnej Ligi Juniorów U-17, Centralnej 
Ligi Juniorów U-15, Ligi Makroregionalnej U-19, Ekstraligi, I i II ligi kobiet, Pucharu Polski 
kobiet na szczeblu centralnym, Centralnej Ligi Juniorek U-17, Centralnej Ligi Juniorek 
U-15 na szczeblu centralnym, I Polskiej Ligi Futsalu, II Polskiej Ligi Futsalu, Pucharu 
Polski w Futsalu na szczeblu centralnym, Ekstraligi i I ligi Futsalu kobiet oraz Pucharu 
Polski w Futsalu kobiet na szczeblu centralnym pierwszą instancją jest Komisja ds. 
Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa Komisja 
Odwoławcza PZPN; 

3) w rozgrywkach III ligi kobiet prowadzonych przez Wojewódzkie ZPN pierwszą instancją 
jest właściwy organ danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą instancją Komisja ds. 
Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN; 

4) w rozgrywkach innych niż wymienione w pkt 3 prowadzonych przez Wojewódzkie ZPN 
pierwszą instancją jest właściwy organ danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą instancją 
związkowa komisja odwoławcza; 

5) w rozgrywkach młodzieżowych reprezentacji Wojewódzkich ZPN, prowadzonych z 
upoważnienia przez wyznaczone Wojewódzkie ZPN, pierwszą instancją jest wydział 
właściwy w sprawie gier i ewidencji danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą instancją 
Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN; 

6) w młodzieżowych rozgrywkach piłki nożnej kobiet organizowanych przez Komisję ds. 
Piłkarstwa Kobiecego PZPN, innych niż wymienione w pkt 2, pierwszą instancją jest 
Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i 
Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN; 

7) w rozgrywkach Ekstraklasy futsalu pierwszą instancją jest Komisja Ligi Futsal 
Ekstraklasy, drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN; 

8) w młodzieżowych rozgrywkach futsalu organizowanych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN, pierwszą instancją jest Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, a 
drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 
6. W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

we wszystkich rodzajach rozgrywek. 
7. Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5, mogą być 

wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji  
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 



8. W przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie 
zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji, 
składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji. 

9. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 
10. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 
 

§ 10 
1. Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN lub 
Wojewódzkich ZPN. 
2. W rozgrywkach prowadzonych przez Wojewódzki ZPN, dopuszcza się możliwość prowadzenia 
zawodów przez sędziów klubowych, na zasadach opracowanych przez dany Wojewódzki ZPN. 
3. Podczas meczów rozgrywanych w ramach rozgrywek, o których mowa w § 2 ust 1 i 4 oraz w § 
2a ust. 1 pkt a), b) i d) może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje 
w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
4. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne 
i nie mogą być zmienione.  
5. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem 
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub 
finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu. 

 
§ 11 

1. Jeżeli żaden z wyznaczonych sędziów związkowych z jakichkolwiek powodów nie stawi się na 
zawody, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną 
rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do 
przedstawienia kandydata do prowadzenia spotkania.  

2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. 
W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo 
prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, 
przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.  

3. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania  
z tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów. Sprawozdanie 
powinno być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie.  

4. Jeżeli wyznaczony na dane zawody sędzia z jakichkolwiek powodów nie stawi  
się na nie, nie może ich rozpocząć lub kontynuować, jego funkcję przejmuje: 

• Sędzia Asystent nr 1 – jeśli na zawody wyznaczono dwóch lub trzech sędziów 
związkowych; 

• Sędzia Techniczny – jeśli na zawody wyznaczono czterech sędziów związkowych (chyba 
że Kolegium Sędziów zdecyduje inaczej dla danych zawodów); 

• Dodatkowy Sędzia Asystent nr 1 – jeśli na zawody zostali wyznaczeni dodatkowi 
sędziowie asystenci. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest 
niedopuszczalne.  

5. W przypadku niestawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan drużyny 
gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydata na sędziego asystenta.  

6. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie lub pucharowe, niezależnie od zaistniałych 
opóźnień lub niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe,  
pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako 
towarzyskie, jest nieważna.  

 
§ 12 

1. Przed zawodami kierownik drużyny obowiązany jest do wypełnienia protokołu zawierającego 
skład zespołu, wpisując czytelnie imiona, nazwiska, numery kart i koszulek zawodników. 
Protokół podpisują kapitan i kierownik drużyny. 

2. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie 
zawodnikom stałych numerów. Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki, zgodnie z 
zapisem w protokole sędziowskim. W rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi drużyna winna mieć 



przygotowaną (na ławce rezerwowych) koszulkę meczową bez numeru – na wypadek 
konieczności czasowego zastąpienia zniszczonej (niezdatnej do dalszego użycia) koszulki 
jednego z grających zawodników.  

3. W rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi i Pucharu Polski na szczeblu centralnym, na ławce 
rezerwowych, poza nie więcej niż 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których 
mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, 
spośród osób pełniących następujące funkcje:  
a) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi,  

o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych, 
b) Lekarz, posiadający licencję PZPN, 
c) Trener bramkarzy, 
d) Trener przygotowania fizycznego, 
e) Drugi asystent trenera, 
f) Kierownik drużyny, 
g) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia, 
h) Masażysta, 
i) Drugi masażysta, 
j) Sprzętowy.  
Jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego może otrzymać dodatkowe trzy 
miejsca dla swego sztabu, na których mogą zasiadać wyłącznie osoby wskazane w pkt. a) - 
j). Jeżeli ławki rezerwowych nie zawierają więcej miejsc siedzących, co do zasady 
dodatkowe miejsca muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu 
metrów za lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska 
wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w sprawozdaniu 
sędziego lub w arkuszu dodatkowym. Do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób 
do pełnienia określonej funkcji upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny 
zawodów. 

4. W rozgrywkach innych niż wskazane w ust. 3, na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami 
rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli 
klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska 
tych osób winny być wpisane do protokołu. 

5. Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych.  
6. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11, jednak nie mniejszą niż 

7, to skład drużyny może być uzupełniony jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do protokołu.  
7. Liczbę dopuszczalnych wymian zawodników określają regulaminy poszczególnych rozgrywek, 

z zastrzeżeniem zasad określonych w Przepisach Gry i Postanowieniach PZPN do Przepisów 
Gry.  

8. Wymiana zawodników powinna być sygnalizowana za pomocą tablic z numerami zawodnika 
wchodzącego do gry i zawodnika schodzącego z boiska (dotyczy szczebla centralnego).  

9. W rozgrywkach futsalu oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 12 ust. 1)-8) 
będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.  

 
§ 13 

1. Drużynie gospodarza 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. Drużyna gości jest 
zobowiązana uwzględnić otrzymaną informację, przy doborze strojów meczowych. 

2. Jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 
drużyna gospodarzy ma obowiązek – na polecenie sędziego – zmienić ubiór. 
Odpowiedzialność dyscyplinarną za kolizję strojów ponosi drużyna gości (w przypadku 
prawidłowego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1). 

3. Jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn – 
zmiany koszulki musi dokonać bramkarz.  

 
 

  



§ 14 
1. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, zawodników i osób 

funkcyjnych oraz za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu sportowego przed 
rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu.  

2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa polega na:  
1) zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom, 

działaczom i zawodnikom; 
2) wyznaczeniu odpowiedniej liczby porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach, którzy 

mają czuwać nad zachowaniem się publiczności; 
3) w przypadku klubu Ekstraklasy, I i II ligi wyznaczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa; 
4) umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy na trybunach regulaminu obiektu sportowego 

zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; 
5) zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom radiowym 

i telewizyjnym, fotoreporterom i ich obsłudze technicznej, a także przedstawicielom policji;  
6) zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom, 

delegatom, obserwatorom oficjalnie skierowanym na zawody oraz innym uprawnionym 
osobom; 

7) zapewnieniu ochrony pojazdów osób, wymienionych w ust. 6.  
3. W przypadku rozgrywania meczów Ekstraklasy, I i II ligi na boiskach z nawierzchnią naturalną 

obowiązują następujące zasady koszenia trawy: 

• w polach karnych - 3 pasy zieleni (równoległe do linii bramkowej), każdy po 5,5 metra 
szerokości, 

• obszar między linią pola karnego, a linią środkową – 6 pasów zieleni, każdy po 6 metrów 
szerokości, 

• w przypadku boisk krótszych niż 105 metrów, pas przylegający do linii środkowej winien 
być odpowiednio krótszy (np. na połowie 100-metrowego pola gry powinno być 5 pasów 
po 6 metrów każdy i 1 pas o szerokości 1 metra). 

4. Jeżeli organizator meczu zamierza podlewać murawę przed meczem, winien poinformować o 
tym drużynę przeciwną i sędziów na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym.  
Całe boisko winno być podlewane równomiernie, a nie tylko wybrane strefy. Podlewanie może 
odbywać się tylko w następujących okresach: 

• do 60 minut przed meczem,  

• między 10 a 5 minutą przed meczem, 

• w przerwie meczu (maksymalnie 5 minut). 
 Sędzia, po konsultacji z wyznaczonym delegatem, ma prawo zmienić powyższe ustalenia. 

5. W przypadku meczów rozgrywanych w całości lub częściowo przy sztucznym oświetleniu, 
sędzia na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym decyduje, kiedy i w jakiej formie ma być 
włączone to oświetlenie (o ile regulamin danych rozgrywek nie reguluje tej kwestii). 
Niedopuszczalne jest włączanie sztucznego oświetlenia w czasie gry. 

 
§ 15 

1. Organ prowadzący rozgrywki może z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego klubu 
delegować na zawody swojego przedstawiciela.  

2. Pisemne sprawozdanie delegowanego przedstawiciela może stanowić podstawę  
do podjęcia postępowania dyscyplinarnego.  

 
§ 16 

O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, stosuje się następujące zasady:  
1. Zawody w rozgrywkach mistrzowskich rozgrywane są systemem mecz i rewanż (każda 

drużyna rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość).  
2. W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli i kategorii wiekowych stosuje  

się następującą punktację: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za mecz 
nierozstrzygnięty – jeden punkt, a za przegraną – zero punktów.  

3. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  
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. Skreślony, 
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach  

w danym sezonie,  
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach  

w danym sezonie,  
f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w danym sezonie, 
g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w danym 

sezonie. 
2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie 

między zainteresowanymi drużynami. 
3) postanowienia ust. 3 pkt 1) lit. a-c mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania 

wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 
4. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi 

po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę 
po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich 
kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez 
przyznawania punktów.  

5. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi 
po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów 
będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z 
tytułu poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub 
anulowanych rozgrywkach. 
 

§ 17 
1. Klub zgłaszający się do PZPN rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od najniższej klasy  

w danym Wojewódzkim ZPN. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego Wojewódzkiego ZPN 

prowadzącego dane rozgrywki, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek 
drużynę w kategorii seniorów może rozpocząć rozgrywki mistrzowskie od klasy A, klasy 
okręgowej lub IV ligi. 

3. Zasady określone w ust. 2 nie dotyczą klubów, których drużyna uczestniczyła wcześniej  
w rozgrywkach w kategorii seniorów, za wyjątkiem zgłoszenia drużyny rezerw.  
 

§ 18 
(skreślony) 

 
§ 19 

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej 
klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek 
niżej o dwie klasy rozgrywkowe.  

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej 
winy, zostanie automatycznie wycofana z danych rozgrywek i niezależnie od sankcji 
finansowych przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu na liczbę zdobytych 
punktów.  

3. Weryfikacje spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:  
a. w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych 

meczów,  
b. w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane 

na boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika.  
4. W przypadku zawodów rozgrywanych na zasadzie dwumeczu (mecz i rewanż), rezygnacja z 

udziału w jednym meczu oznacza rezygnację z udziału w dwumeczu. 



5. Wycofanie drużyny z danych rozgrywek nie powoduje anulowania bilansu napomnień (żółtych 

kartek) i wykluczeń (czerwonych kartek) otrzymanych przez zawodników w meczach 

rozegranych przeciwko tej drużynie. 

 
 

§ 20 
1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, powołanie do pierwszej reprezentacji, 

reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze eliminacyjne i turniej finałowy juniorów U-17  
i U-19, a także na zgrupowania poprzedzające ww. imprezy, co najmniej trzech zawodników 
jednego klubu bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry  
w klubie do rozgrywek seniorów, w których odrębne przepisy związkowe wprowadzają 
obowiązek udziału w meczach takich zawodników, może stanowić podstawę do złożenia przez 
zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu zawodów na inny, wyznaczony  
z urzędu przez organ prowadzący rozgrywki. Organ prowadzący rozgrywki  
przy podejmowaniu decyzji uwzględnia właściwe przepisy oraz terminy FIFA w tym zakresie.  

2. Zawodnik powołany do jednego z zespołów, o których mowa w ustępie 1 lub na zgrupowanie 
kadry tych zespołów, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na zgrupowanie. 

3.  Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do podejmowania 
decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry.  

4. W przypadku, gdy zawodnik jest kontuzjowany, a może chodzić, zobowiązany jest  
do stawienia się na miejsce zbiórki, a o dalszym ewentualnym zwolnieniu zadecyduje lekarz 
kadry.  

5. Zawodnik, który na skutek kontuzji lub choroby nie może stawić się na wezwanie PZPN, 
zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza 
klubowego. O zwolnieniu zadecyduje lekarz kadry.  

6. Zawodnik powołany na zgrupowanie reprezentacji narodowych, o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, ale w nich nieuczestniczący bez zgody PZPN lub lekarza kadry, nie jest 
uprawniony do udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich i pucharowych. 
 

§ 21 
1. Kluby są zobowiązane uzyskać zgodę organów prowadzących rozgrywki na udział  

w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich  
i/lub pucharowych. Bez zgody organu prowadzącego rozgrywki kluby nie mogą uczestniczyć 
w jakichkolwiek towarzyskich spotkaniach międzynarodowych, jeżeli kolidują one z terminami 
spotkań mistrzowskich i/lub pucharowych.  

2. Kluby mogą występować do organu prowadzącego rozgrywki o zmianę terminów spotkań 
mistrzowskich i pucharowych kolidujących z oficjalnymi międzynarodowymi imprezami 
piłkarskimi.  

 
§ 22 

1. Kluby zawieszone w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach  
i zawodach nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach piłki nożnej, a rozgrywanie spotkań 
z ich drużynami będzie karane.  

2. Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu klubu należy zweryfikować 
jako walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu do końca rozgrywek 
obowiązuje stosowanie zasad § 19 ust.3.  
 

OPIEKA ZDROWOTNA 
 

§ 23 
1. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia 

lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy 
czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez: 
a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 
b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego 

certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny 
sportowej. 



2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy 
profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub 
pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza 
specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny 
udział we współzawodnictwie sportowym. 

3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub 
pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w 
nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.  

4. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może 
zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie 
medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we 
współzawodnictwie sportowym. 

5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz 
przeprowadzania badań określają: 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy 
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz 
zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych 
orzeczeń (z późn. zm.); 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o 
zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku 
życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.). 

6. Zbieranie danych szczególnych kategorii w tym danych związanych ze stanem zdrowia 
regulują przepisy szczególne, o których mowa w § 23 pkt. 5, oraz przepisy Art. 9 ust. 2 lit. 
a) i b) RODO.  

 
§ 24 

1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 23 jest ważne przez okres nie dłuższy niż 
dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem 
dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 
miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało 
wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli 
orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 
23:59,59). 

2. W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt 
posiadania przez zawodnika orzeczenia, o którym mowa w § 23 ust. 1 i 2 lub oświadczenia, 
o którym mowa w § 23 ust. 3 potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener 
drużyny. 

3. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej przechowywane w formie umożliwiającej 
identyfikację osoby, której dane dotyczą, możliwe jest przez okres nie dłuższy, niż jest to 
niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Szczegółowe regulacje 
przewidziane są Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie 
rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 
z 2015 poz. 2069), oraz Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta (Dz.U.2017.0.1318). Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu. 

 
§ 25 

1. Upoważnieni przez PZPN i Wojewódzkie ZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach 
próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych 
Instytutu Sportu.  

2. Kluby Ekstraklasy, I i II ligi mają obowiązek posiadać stałego lekarza klubowego, zgodnie z 
właściwymi przepisami licencyjnymi PZPN.  

3. Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu 
przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:  
a) lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi,  



b) lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi, 
c) lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu 
opieki przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych.  

4. Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej 
apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.  

5. Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli 
zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby. 
 

§ 26 
1. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej.  
2. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust. 1 spoczywa na klubie,  

który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez drużynę tego klubu. 
Odpowiednio, obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust 1 spoczywa  
na właściwym Wojewódzkim ZPN, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych 
przez reprezentację tego Wojewódzkiego ZPN.  

3. PZPN i Wojewódzkie ZPN nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w 
czasie i po zawodach organizowanych przez kluby.  

 
 

PRZEPISY FINANSOWE 
 

§ 27 
1. Wszystkie umowy między członkami PZPN, w szczególności dotyczące zmiany przynależności 

klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą być zawierane w postaci 
pisemnego dokumentu podpisanego przez statutowych przedstawicieli obu stron, ujawnionych 
we właściwych rejestrach sądowych.  

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z przepisami państwowymi  
i związkowymi, obowiązującymi członków PZPN.  

 
§ 28 

Rozgrywki mistrzowskie i pucharowe prowadzone są według następujących zasad finansowych:  
1. W rozgrywkach dwurundowych (mecz i rewanż) gospodarz pokrywa pełne koszty organizacji 

spotkania, a drużyna przeciwnika – koszty uczestnictwa w meczu.  
2. W przypadku rozgrywania jednego meczu, kluby rozliczają całość kosztów i dochodów, 

uczestnicząc solidarnie w zyskach lub stratach, z uwzględnieniem następujących zasad 
naliczania kosztów:  
1) w koszty organizacji spotkania nie mogą wchodzić wydatki związane z korzystaniem  

z obiektu sportowego, jeżeli mecz odbywa się na boisku jednej z tych drużyn,  
2) wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniu przysługują jedynie klubom, które mają 

siedzibę poza miejscem zawodów; koszty uczestnictwa mogą obejmować tylko wydatki za 
przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w danej miejscowości, według 
obowiązujących przepisów.  

3. Wszelkie odstępstwa od postanowień, określonych w ust. 1 i 2 są dopuszczalne za zgodą 
organu prowadzącego rozgrywki na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 
zainteresowanymi klubami.  
 

§ 29 
W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz 
zostanie przerwany przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się  
w następujący sposób:  
1. Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna była 

od nich niezależna (katastrofy, klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie zakwalifikowania 
przyczyny należy do organów prowadzących rozgrywki.  

2. Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania, 
jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika.  



3. Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot poniesionych kosztów, jeśli winę ponosi gospodarz 
spotkania.  

 
§ 30 

W sprawach dotyczących kosztów poniesionych w zakresie nierozegranych zawodów, o których 
mowa w § 29 rozstrzygają organy prowadzące rozgrywki.  
 

 
 

§ 31 
1. Wynikające z niniejszej uchwały uprawnienia Wojewódzkich ZPN nie mogą być przekazane 

innym podmiotom, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 
roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podmiotów upoważnionych do 
prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.  

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do organów prowadzących rozgrywki 
piłki nożnej kobiet, futsalu oraz piłki nożnej plażowej.  

 
§ 32 

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§ 33 
Traci moc uchwała Zarządu PZPN z 29 września 2000 roku „Przepisy w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną”. 
 

§ 34 
Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do wszystkich rozgrywek, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 
 
 

§ 35 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
   

  Prezes PZPN 
 

  



 
Załącznik nr 1 – wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych osoby małoletniej. 
Załącznik nr 2 - wzór Klauzuli informacyjnej Art. 13 RODO dla osoby której dane są przetwarzane, 
także dla rodziców lub opiekunów prawnych osoby małoletniej. 
Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania/raportu sędziowskiego. 
Załącznik nr 4 – wzór sprawozdania obserwatora lub innego przedstawiciela PZPN lub ZPN. 
 
  



Załącznik nr 1 
 

_______________________    
miejscowość i data 

 
 

Zgody rodziców/opiekunów prawnych 
dotyczące przetwarzania danych dziecka/podopiecznego   

 

Imię i nazwisko zawodnika/uczestnika*:  

Data urodzenia zawodnika/uczestnika*:  

PESEL zawodnika/uczestnika*:  

(inne niezbędne dane)  

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego zawodnika 
(I)*: 

 

Numer kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 
zawodnika (I*): 

 

PESEL rodzica/opiekuna prawnego zawodnika*:  

  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego zawodnika 
(II)**: 

 

Numer kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 
zawodnika (II)**: 

 

PESEL rodzica/opiekuna prawnego zawodnika**:  

 

OŚWIADCZENIE JEDNEGO RODZICA:  
 
W przypadku niemożności uzyskania zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych, poniższe 
oświadczenie wypełnia jeden z rodziców/opiekunów prawnych: 
Oświadczam, że będąc pouczona/y o treści art. 97 1) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy (Dz.U. 2019 poz. 2086 z późn. zm.), wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych bądź 
uzyskałam/em zgodę na przetwarzanie danych od drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 
1) Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i 
uprawnione do jej wykonywania. § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają 
wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. 

____________________________________ 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
Jako rodzic/e bądź opiekun/owie prawny/ni 
zawodnika/uczestnika____________________________ (imię i nazwisko) uczestniczącego w  
___________________________________________________ (nazwa wydarzenia), którego 
organizatorem jest ____________________________(nazwa podmiotu),  
Oświadczam/y co następuje: 

A. nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego 
dziecka/podopiecznego  
w_________________________________________(nazwa wydarzenia/formy udziału 
np. treningi itp.) oraz jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy 
mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje. 

B. znane są mi i będę przestrzegać zapisy Polityki Bezpieczeństwa Dzieci PZPN, 
dostępnej na stronie internetowej……………….. 

 



Podpis (I) ______________________________    Podpis (II) ____________________________ 
 
ZGODY OBOWIĄZKOWE: 
 
 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun 
prawny na udział mojego dziecka treningach/ zawodach/ meczach/ rozgrywkach/ 
zgrupowaniach/ turniejach/ inne organizowanych przez 
………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. (nazwa podmiotu).  
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun 
prawny na udział mojego dziecka w formach aktywności wskazanych w powyższej 
zgodzie organizowanych przez 
……………………………………………………………………………. (nazwa podmiotu), 
poza jego siedzibą – wyjazdy, wypoczynek związany z przemieszczaniem się dziecka.  
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
……………………………………………………………………………………(nazwa 
podmiotu)  
z 
siedzibą………………………………………………………………………………………...(adr
es) moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w formach 
aktywności wskazanych w powyższych zgodach, w tym w celach elektronicznej 
rejestracji mojego dziecka w systemie Extranet Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej 
PZPN) oraz portalu www.laczynaspilka.pl lub inne. 
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
…………………………………………………………………………………… (nazwa 
podmiotu) danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem mojego dziecka 
w formach aktywności wskazanych  
w powyższych zgodach w tym w celach elektronicznej rejestracji mojego dziecka  
w systemie Extranet PZPN oraz portalu www.laczynaspilka.pl lub inne. 
 

 W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na rejestrowanie 
wizerunku mojego dziecka podczas aktywności sportowej w ramach rozgrywek i 
innych form aktywności wspomnianych wyżej oraz udzielam nieodpłatnej licencji nie 
ograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie na rejestrowanie wizerunku 
mojego dziecka podczas tych aktywności oraz na bezpłatne wykorzystanie tego 
wizerunku na potrzeby …………………… 
………………………………………………………………….. (nazwa podmiotu) oraz 
działalności statutowej, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów  
w przestrzeni publicznej.  
 

 W rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne 
rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających 
wizerunek  
i wypowiedzi dziecka, utrwalonych podczas wspomnianej wyżej aktywności 
sportowej jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii  
i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji 
……………………………………………………………………………………………………..

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

TAK  NIE 

http://www.laczynaspilka.pl/
http://www.laczynaspilka.pl/


…. (nazwa podmiotu) oraz na potrzeby działalności statutowej. Niniejsza zgoda jest 
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  
 

 W rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych wyrażam zgodę, aby dla potrzeb realizacji działań informacyjno-
promocyjnych ………………………………………………………….. (nazwa podmiotu) 
oraz jego działalności statutowej, wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w 
różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, 
kadrowania  
i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, mógł być uzupełniony 
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem 
mojego dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 
materiałów powstających na potrzeby wydarzenia - bez obowiązku akceptacji 
produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie pola eksploatacji w szczególności 
plakaty, ulotki, bilbordy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty 
telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii 
komórkowej oraz w Internecie. 

 
 
Podpis (I) _____________________________   Podpis (II) ______________________________                                                                                                        
 
 
ZGODY DOBROWOLNE: 
 

 TAK  NIE Wyrażam zgodę na otrzymywanie przez mnie oraz przez moje 
dziecko/podopiecznego informacji handlowych drogą elektroniczną, 
pochodzących od 
………………………………………………………………………………………………………
.. (nazwa podmiotu).  

 
 

Podpis (I) ______________________________    Podpis (II) ____________________________ 
 

*pole obowiązkowe, **pole nieobowiązkowe w przypadku, gdy zawodnik ma tylko jednego 
rodzica/opiekuna prawnego lub zgoda została uzyskana na odległość (oświadczenie 
jednego rodzica)  
  

TAK  NIE 



 
Załącznik nr 2  
 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), 
uprzejmie informujemy, że w związku z udziałem Państwa dziecka lub podopiecznego w 
treningach/ zawodach/ meczach/ rozgrywkach/ zgrupowaniach/ turniejach/ inne 
organizowanych przez ………………………………………………………(nazwa podmiotu):  
 
I. Administrator danych osobowych  
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka lub 
podopiecznego (dalej jako „dziecko”) jest …………………………………………..……..(nazwa  
i adres podmiotu).  
 
II. Inspektor ochrony danych  
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować  
z wyznaczonym przez ………………………………………………………(nazwa podmiotu) 
inspektorem ochrony danych:  
− mailowo: …………………………………………. (mail),  
− korespondencyjnie: …………………………………………………………………………….. 
(adres). 
 
III. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych  
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka są przetwarzane przez 
……………………………………………………… (nazwa podmiotu) w następujących celach:  
1) udziału w treningach/ zawodach/ meczach/ rozgrywkach/ zgrupowaniach/ turniejach/ inne 
(dalej jako Wydarzenia) na zasadach określonych Regulaminie, który to udział obejmuje 
przetwarzanie danych osobowych dziecka, m.in. takich jak wizerunek, głos, a także dane 
biograficzne dziecka w celach ewidencyjnych i sprawozdawczych oraz rejestrację danych 
w wewnętrznym systemie PZPN Extranet. Podstawę przetwarzania stanowi akceptacja 
niniejszego Regulaminu w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  
2) publikacji danych na portalu www.laczynaspilka.pl. Podstawą prawną przetwarzania 
danych w formie imienia i nazwiska zawodnika drużyny jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora związany z realizacją Wydarzenia (art. 6 ust. 1. lit. f RODO), publikacja 
wizerunku (zdjęcia zawodnika) możliwa jest po wyrażeniu zgoda na publikację danych  
w ramach portalu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  
3) związanych z ochroną zdrowia i życia dziecka w zakresie szczególnych kategorii danych, 
jak stan zdrowia, brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w Wydarzeniu, oraz 
związanych z udzieleniem dziecku pierwszej pomocy. Podstawą prawną przetwarzania jest 
wyrażona przez Państwa zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz ochrona żywotnych interesów 
(art. 6 ust. 1 lit d RODO),  
4) marketingu produktów i usług własnych Administratora. Podstawą prawną przetwarzania 
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 
marketingu produktów i usług Administratora. Ponadto, podejmując czynności 
marketingowe drogą elektroniczną (sms/e-mail), zgodnie z art. 172 prawa 
telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
opieramy je na pozyskanej od Państwa zgodzie,  
5) marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem (dalej 
jako „partnerzy”) poprzez przesyłanie przez partnerów informacji handlowych drogą 
elektroniczną (sms/e-mail).  
Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
Aktualna lista partnerów jest dostępna pod adresem: www………………………………...pl 
(adres strony),  



6) na potrzeby marketingu, reklamy i promocji Wydarzenia, które to obejmują przetwarzanie 
danych osobowych dziecka, takich jak w szczególności wizerunek, głos, a także dane 
biograficzne dziecka. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  
7) na potrzeby marketingu, reklamy i promocji innych projektów Administratora 
realizowanych w ramach działań statutowych oraz rozpowszechniania walorów piłki nożnej 
wśród dzieci  
i młodzieży, które to obejmują przetwarzanie danych osobowych dziecka, takich jak  
w szczególności wizerunek, głos, a także dane biograficzne dziecka. Podstawą prawną 
przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  
8) w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Podstawą prawną przetwarzania jest 
niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),  
9) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
rozumiany jako możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń,  
10) archiwalnych w interesie publicznym lub celach statystycznych. Podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
rozumiany jako archiwizacja historii piłki nożnej, w tym przetwarzanie informacji o 
Wydarzeniu w celach ewidencji, statystyk oraz zasobów archiwalnych.  
 
IV. Odbiorcy danych osobowych  
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które są upoważnione do 
tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył dane w 
celu realizacji Wydarzenia, jak obsługa informatyczna, doradcza, księgową czy 
ubezpieczeniowa a także krajowe i międzynarodowe struktury piłki nożnej, kontrahenci i 
sponsorzy współpracujący z Administratorem, PZPN lub UEFA/FIFA przy realizacji 
Wydarzenia.  
 
V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych  
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. W przypadku zaistnienia przekazania stosowane będą odpowiednie  
i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz 
umożliwione będzie uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. 
 
VI. Czas przechowywania danych osobowych  
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przez PZPN przechowywane:  
1) w celu udziału w Wydarzeniu, w tym rejestracji w Extranecie, na zasadach określonych 
Regulaminem Wydarzenia – przez okres udziału w Wydarzeniu,  
2) w celu udostępnienia na portalu www.laczynaspilka.pl – do momentu wniesienia 
skutecznego sprzeciwu (publikacja imienia i nazwiska) lub cofnięcia zgody (publikacja 
wizerunku),  
3) w celu udziału w Wydarzeniu, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dziecka szczególnych kategorii, dotyczących stanu 
zdrowia dziecka, w tym dotyczących braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 
dziecka w Wydarzeniu oraz związanych z udzieleniem dziecku pierwszej pomocy – do 
momentu cofnięcia zgody,  
4) w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora – do momentu wniesienia 
skutecznego sprzeciwu, a w przypadku czynności marketingowych dokonywanych drogą 
elektroniczną – do momentu cofnięcia zgody,  
5) w celu marketingu produktów i usług partnerów Administratora poprzez przesyłanie 
informacji handlowych drogą elektroniczną (sms/e-mail) – do momentu cofnięcia zgody,  
6) na potrzeby marketingu, reklamy i promocji Wydarzenia, które to obejmują przetwarzanie 
danych osobowych dziecka, takich jak w szczególności wizerunek i głos – do momentu 
cofnięcia zgody,  
7) na potrzeby marketingu, reklamy i promocji innych projektów Administratora 
realizowanych w ramach działań statutowych, które to obejmują przetwarzanie danych 



osobowych dziecka, takich jak w szczególności wizerunek, głos dziecka – do momentu 
cofnięcia zgody,  
8) w celu wypełnienia obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia stosownych 
obowiązków prawnych,  
9) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – do momentu 
przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami (6 lat od dnia wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego roszczenie) lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, 
przy czym termin przedawnienia roszczeń może ulec zmianie w razie zmiany przepisów 
prawa, lub w przypadkach prawem określonych,  
10) w celach archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych – przez okres 
umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.  
 
VII. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych  
Przysługuje Państwu oraz dziecku prawo do:  
1) dostępu do treści danych,  
2) sprostowania danych,  
3) usunięcia danych,  
4) ograniczenia przetwarzania,  
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
6) przenoszenia danych.  
 
VIII. Przetwarzanie danych na podstawie zgody  
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu oraz dziecku 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
IX. Skarga do organu nadzorczego  
Przysługuje Państwu oraz dziecku prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych 
lub danych osobowych dziecka narusza przepisy RODO.  
 
X. Wymogi podania danych i konsekwencje ich niepodania  
Podanie danych osobowych w celu udziału w Wydarzeniu (akceptacja Regulaminu 
Wydarzenia) jest wymogiem umownym i stanowi warunek na udział dziecka w wydarzeniu. 
Niepodanie tych danych skutkuje odmową zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w 
pozostałych przypadkach nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i jest w pełni 
dobrowolne.  
 
XI. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany  
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, polegający na przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz danych 
osobowych dziecka w celu stworzenia profili zawodniczych i statystyk zawodów. Działanie 
to nie wywołuje jednak skutków prawnych ani nie wpływa istotnie na osobę, której dane są 
przetwarzane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pieczątka lub numer licencji 

Załącznik nr 3  
 

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO 
 

 
z zawodów piłki nożnej o mistrzostwo, pucharowych □ …… liga     □ Klasa Okręgowa, grupa .…   
□ Puchar Polski     □ ……   □ Inne 
 
ORGANIZATOR 
___________________________________________________________________ 
 
Zawody pomiędzy zespołami: ______________________________  –  
_______________________________ 
 
Miejsce zawodów: __________________________________ data zawodów 
___________________ godz._______ 
 
Sędzia  ___________________________________________________ z 
KS_______________________________ 
 
Sędzia  - asystent nr 1 _______________________________________ z 
KS________________________________ 
 
Sędzia  - asystent nr 2 _______________________________________ z KS 
_______________________________ 
 
Rezultat  ____________ – ___________  dla zespołu 
_____________________________________________ 
 
Rezultat  do przerwy  _____________ – ___________  dla zespołu 
_______________________________________ 
 
Rezultat  po dogrywce  ____________ – ____________  dla zespołu 
________________________________ 
 
Rezultat  rzutów z punktu karnego  ________ – ______ dla zespołu 
_______________________________________ 
 
Godzina rozpoczęcia zawodów __________ Czas trwania przerwy _______ Godzina 
zakończenia zawodów ______ 
 
Doliczony czas gry:        1.  połowa _________      2. połowa __________ 
 
 
Opieka medyczna: ____________________________________           
                                                    (imię i nazwisko osoby z uprawnieniami) 
Funkcję tę może sprawować lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny 
 
 

 
Adnotacje sędziego 

 

 dobre normalne złe 

a) przygotowanie i organizacja zawodów    

b) zachowanie zespołu gospodarzy    

c) zachowanie zespołu gości    



d) zachowanie publiczności     

e) zachowanie służb ochrony    

f) czy sprawdzono karty zgłoszeń i zdrowia (zaznaczyć) Tak Nie 

g) czy sprawdzono licencje trenerów (zaznaczyć) Tak Nie 

h) czy sprawdzono buty i stroje (zaznaczyć) Tak Nie 

i) czy dostarczono listę porządkowych (zaznaczyć) Tak Nie 

 
Uwagi sędziego:  
_____________________________________________________________________________
_________________ 
 
_____________________________________________________________________________
_________________ 
 
________________________________________________________     podpis sędziego 
_____________________ 
 
 
Uwaga: wypełniony protokół należy zwrócić sędziemu najpóźniej na 30 min przed 
rozpoczęciem zawodów 
 
 
GOSPODARZE:  ___________________________________  kolor strojów:  
_________________________________ 
 

F 
n
r 

NAZWISKO  I  IMIĘ   ZAWODNIKA      
(wypisywać drukowanymi literami) 

 

data urodzenia  
(dd-mm-rr) 

bramki 

iloś
ć 

minuty 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

F 
n
r 

NAZWISKO   I   IMIĘ   ZAWODNIKA   REZERWOWEGO     
(wypisywać drukowanymi literami) 

data urodzenia 
(dd-mm-rr) 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

F– FUNKCJA :  BR  – bramkarz ; M – młodzieżowiec ; K – kapitan       
 
Kapitan, numer : ____________              podpis 
__________________________________ 

 
Wykaz osób uprawnionych do przebywania na ławce dla zawodników rezerwowych 



 NAZWISKO I IMIĘ (wypisywać drukowanymi literami) 
NUMER  

LICENCJI 
TRENERA 

F U N K C  J A  

1                     

 

 T R E N E R 

2                        II T R E N E R 

3                      K I E R O W N I K 

4                      M A S A Ż Y S T A 

5                               

6                               

7                                

 
Potwierdzam prawidłowość powyższych danych oraz posiadanie przez zawodników 
ważnych badań lekarskich w dniu meczu.  Protokół  dostarczono sędziemu na  ______  
minut  przed  rozpoczęciem  zawodów. 
                                                                          
                                                                         Kierownik drużyny (podpis): 
__________________________ 
 
Uwaga: wypełniony protokół należy zwrócić sędziemu najpóźniej na 30 min przed 
rozpoczęciem zawodów 
 
 
 
 
GOŚCIE:  ____________________________________________  kolor strojów :  
________________________________ 
 

F 
n
r 

NAZWISKO  I  IMIĘ   ZAWODNIKA      
(wypisywać drukowanymi literami) 

 

data urodzenia  
(dd-mm-rr) 

bramki 

iloś
ć 

minuty 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

F 
n
r 

NAZWISKO   I   IMIĘ   ZAWODNIKA   REZERWOWEGO     
(wypisywać drukowanymi literami) 

data urodzenia 
(dd-mm-rr) 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

F– FUNKCJA:  BR  –  bramkarz ; M – młodzieżowiec ; K – kapitan       
 
 
Kapitan, numer : ____________              podpis 
__________________________________ 

 
 



Wykaz osób uprawnionych do przebywania na ławce dla zawodników rezerwowych 
 

 NAZWISKO I IMIĘ (wypisywać drukowanymi literami) 
NUMER  

LICENCJI 
TRENERA 

F U N K C  J A  

1                     

 

 T R E N E R 

2                        II T R E N E R 

3                      K I E R O W N I K 

4                      M A S A Ż Y S T A 

5                               

6                               

7                                

 
Potwierdzam prawidłowość powyższych danych oraz posiadanie przez zawodników 
ważnych badań lekarskich w dniu meczu.  Protokół  dostarczono sędziemu na  ______  
minut  przed  rozpoczęciem  zawodów. 

  
 
 
Kierownik drużyny (podpis): 

________________________________ 
 

 
 
 
Organizator zawodów jako Administrator danych zawartych w niniejszym sprawozdaniu 
informuje, że dane zawodników i innych osób będą przetwarzane na podstawie prawnie 
usprawiedliwionego interesu Administratora, jakim jest udokumentowanie przebiegu 
zawodów piłki nożnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Osobom których dane dotyczą przysługuje 
prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu 
na dalsze ich przetwarzanie na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. Dane mogą być 
udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa 
oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane.  
W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych osobom których 
dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego są 
gromadzone, po jego realizacji dane mogą być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji odnośnie 
skorzystania ze swoich praw można odnaleźć na stronie Organizatora w zakładce RODO.  

 
Załącznik do sprawozdania sędziego 

 
Zawody o mistrzostwo _________________ pomiędzy zespołami: ___________   –  
________________ 
 
Miejsce zawodów: ___________________________ data  _____________ godz. ______ wynik 
______ –  _______ 
               
Napomnienia zawodników: 

Nr 
zaw. 

Imię nazwisko   zespół 
min
uta 

opis przewinienia 

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

  
Wykluczenia zawodników: 

Nr 
zaw. 

Imię nazwisko   zespół 
min
uta 

opis przewinienia 

      

      

      

      

 
Opis zdarzeń  
(kontuzje zawodników, zachowanie się osób towarzyszących drużynom i publiczności, zachowanie 
porządku przez organizatora zawodów, protesty drużyn, informacja o zakończeniu zawodów przed 
upływem regulaminowego czasu gry i inne okoliczności) 
 
___________________________________________ 
 

___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 

___________________________________________ 

 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________

___ 

 

______________________________________________________________________________________

____  
 
 

Załącznik strona 1/2 
 

 

      

    

    

  

  

  

  



 
Zmiany zawodników 

GOSPODARZE (wypełnia sędzia po zakończeniu zawodów) 

 
 

nr 

 
NAZWISKO   I   IMIĘ   ZAWODNIKA    (wypisywać drukowanymi 

literami) 
  

1 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

2 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

3 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

4 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

5 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

6 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

7 
                       zszedł minuta 

 
 

                      wszedł    
  

 
 

GOŚCIE (wypełnia sędzia po zakończeniu zawodów) 

 
 

nr 

 
NAZWISKO I  IMIĘ ZAWODNIKA (wypisywać drukowanymi 

literami) 
  

1 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

2 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

3 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

4 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

5 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

6 
                       zszedł minuta 

                       wszedł    

7 
                       zszedł minuta 
 
 

                      wszedł    
  

 

Przyjąłem do wiadomości: kierownik drużyny gospodarzy
 _________________________________________ 
 
 
Przyjąłem do wiadomości: kierownik drużyny gości 
 _________________________________________ 
 
 



Data  ____ – ____ – 202____ r.  podpis sędziego 
 _________________________________________ 
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Załącznik nr 4 

 

Raport Obserwatora 
 
 

 
ul. Bitwy Warszawskiej 
1920 r. 7 
02-366 Warszawa 
Telefon 22 55 12 319 
Fax 22 55 12 240 
sedzia@pzpn.pl  

 
 

Polski Związek 
Piłki Nożnej 

 

 

 
Raport musi być doręczony do KS PZPN drogą mailową w ciągu 48 godzin od zakończenia 

meczu. 
 

1 DRUŻYNA 
A: 

 
DRUŻYNA 
B: 

 

 

Miasto:   Data:  Godzina:  

 

Wynik końcowy: –        w normalnym czasie 
Wynik do 
przerwy: 

 Rozgrywki:  

 

Sędzia:  –  ZPN Ocena:  

Sędzia asystent nr 
1: 

 –  ZPN Ocena:  

Sędzia asystent nr 
2 

 –  ZPN Ocena:  

Sędzia techniczny:  –  ZPN Ocena:  

Obserwator:  –  ZPN 
 

 
 

 Poziom trudności: 

Sędzia:  

Sędzia asystent nr 1:  

Sędzia asystent nr 2:  

Sędzia techniczny:  

 

Skala ocen: 

9.0  -  10 
8.5  - 8.9 
8.0  - 8.4 

7.9 
7.8 

7.5  - 7.7 
7.0  - 7.4 
6.0  - 6.9 
5.0  - 5.9 

Znakomite (wyjątkowo dobre) prowadzenie zawodów 
Bardzo dobre (wysoce rekomendowane prowadzenie zawodów)  
Dobre (spełniające oczekiwania KS PZPN)  
Jeden znaczący błąd, w innym przypadku 8.3 lub więcej 
Jeden znaczący błąd, w innym przypadku 8.0 do 8.2 
Satysfakcjonujące (kilka punktów do poprawy) 
Niesatysfakcjonujace (poniżej oczekiwań)  
Słaby występ (całkiem niesatysfakcjonujące)  
Bardzo słaby występ (nieakceptowalne) 

 

Poziom trudności musi być zbieżny z oceną i powinien on być oszacowany dla każdego z sędziów 
OSOBNO, adekwatnie do przebiegu meczu. 

mailto:observer.report@uefa.ch


Łatwe: 
Normalne: 
Dość wymagające: 
Bardzo trudne: 

Zawody łatwe, bez wyzwań w stosunku do sędziów  
Zawody normalne dla sędziów; kilka sytuacji  dość trudnych sytuacji 
Zawody ciężkie z kilkoma trudnymi sytuacjami dla sędziów 
Zawody bardzo ciężkie z wieloma trudnymi sytuacjami dla sędziów  

 

Opis meczu:  
 
 
 
 

SĘDZIA 
 

2 Stosowanie i interpretacja Przepisów Gry / kontrola nad zawodami, podejście taktyczne i zarządzanie 
podczas meczu z opisem sytuacji:  

Komentarz (uwagi):       
  

 

Minut
a 

Opis sytuacji 

          

          

          

 

 



3 Kontrola dyscyplinarna, zarządzanie zawodnikami i oficjelami (ławka rezerwowych) z opisem sytuacji: 
 

Komentarz (uwagi):  

 

Minut
a 

Opis sytuacji 

          

          

          

 

 

4 Kondycja fizyczna: 
 
Bardzo dobra 
 
Ustawianie się i poruszanie:   
 

+ 
Normaln

e 
-  

    Zawsze blisko gry, podąża za grą cały czas I nie przeszkadza w grze  
   Elastyczna diagonalna 
   Zdolny do przewidywania rozwoju akcji 
   Wbiega w pole karne, gdy jest to konieczne 

   
Odpowiednie ustawienie przy stałych fragmentach gry / gdy piłka jest poza 
grą  
(np. rzut rożny, rzut wolny, rzut od bramki) Proszę opisać sytuacje z wykazem minutowym - obligatoryjnie, jeżeli zaznaczono "-" (punkt negatywny) w 

którymkolwiek z okienek: 

Minut
a 

Opis sytuacji 

          

          

 

 



5 Współpraca z sędziami asystentami i sędzią technicznym: 
 
            

 
 

6 Osobowość: 
 
         

 

7 Uwagi o charakterze ogólnym, zalecenia do prowadzenia zawodów i cech osobowościowych: 
 
 
 

 

8 Punkty omówione z sędzią: 

 

Elementy pozytywne: 1)  

 2)  

 3)  

 

Elementy do poprawy: 1)  

 2)  

 3)  

SĘDZIA ASYSTENT NR 1 
 



9 Postawa sędziego asystenta (proszę wykazać ważne decyzje z podaniem minut): 
 

+ 
Normal

ne 
-  

x    Dobre decyzje przy ocenie spalonego i dobre stosowanie techniki "czekaj 
i patrz" 
  

   Dobre ustawianie się i poruszanie 
   Odpowiednia koncentracja I dobra współpraca z sędzią głównym 
   Stosowna reakcja na grę faul w pobliżu sędziego asystenta 

   
Odpowiednia kontrola zdarzeń podczas stałych fragmentów gry / gdy 
piłka jest poza grą (np. rzut rożny, rzut wolny, rzut od bramki) 

 

Komentarze (uwagi):              

Proszę opisać sytuacje z wykazem minutowym - obligatoryjnie, jeżeli zaznaczono "-" (punkt negatywny) w 
którymkolwiek z okienek: 

Minut
a 

Opis sytuacji 

          

          

 

 
SĘDZIA ASYSTENT NR 2 

 

10 Postawa sędziego asystenta (proszę wykazać ważne decyzje z podaniem minut): 
 

+ 
Normaln

e 
-  

   Dobre decyzje przy ocenie spalonego i dobre stosowanie techniki "czekaj i patrz" 
     Dobre ustawianie się i poruszanie 

   Odpowiednia koncentracja I dobra współpraca z sędzią głównym 
   Stosowna reakcja na grę faul w pobliżu sędziego asystenta 

   
Odpowiednia kontrola zdarzeń podczas stałych fragmentów gry / gdy piłka jest 
poza  
grą (np. rzut rożny, rzut wolny, rzut od bramki)  

Komentarze (uwagi):  

Proszę opisać sytuacje z wykazem minutowym - obligatoryjnie, jeżeli zaznaczono "-" (punkt negatywny) 
w którymkolwiek z okienek: 

Minut
a 

Opis sytuacji 

       
 
 
    

          

 

 
SĘDZIA TECHNICZNY 

11 Komentarz (uwagi) dotyczące sędziego technicznego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 Kary indywidualne: 
 

Czas 
Żółta 

Czerwon
a 

Numer 
zawodnika 

Drużyna                                          Opis przewinienia 

    

 
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



SYTUACJE SZCZEGÓLNE 
 

 
 

 
Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 Warszawa 
(PZPN), jako Administrator danych zawartych w niniejszym sprawozdaniu informuje, że dane 
zawodników i innych osób będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu 
Administratora, jakim jest udokumentowanie przebiegu zawodów piłki nożnej (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). Osobom których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizacji, 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie na zasadach 
określonych w art. 15-22 RODO. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione 
do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane. W 
sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych osobom których dane 



dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Dane będą 
przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego są gromadzone, po jego 
realizacji dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Więcej informacji odnośnie skorzystania ze swoich praw można 
odnaleźć na stronie PZPN w zakładce RODO.  
 
 

 

  



131 
Uchwała nr IX/131 z dnia 31 sierpnia 2022 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany Statutu Fundacji Piłkarstwa Polskiego 

 
I. Polski Związek Piłki Nożnej, jako fundator Fundacji Piłkarstwa Polskiego z siedzibą  

w Warszawie, posiadającej nr KRS: 0000383389 (dalej: „Fundacja”), na podstawie § 31 Statutu 
Fundacji postanawia dokonać następujących zmian Statutu Fundacji: 

 
1. w § 5 Statutu Fundacji uchyla się w całości dotychczasową treść jego pkt 6 i nadaje mu 

następujące, nowe brzmienie: 
 
„6. Wspieranie i pomoc dla osób szczególnie zasłużonych dla polskiej piłki nożnej lub 
związanych z polską piłką nożną, w tym w szczególności zawodników, trenerów, sędziów 
piłkarskich, działaczy lub kibiców, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej.”; 

 
2. w § 5 Statutu Fundacji uchyla się w całości dotychczasową treść jego pkt 7 i nadaje mu 

następujące, nowe brzmienie: 
 
„7. Upamiętnianie osób szczególnie zasłużonych dla polskiej piłki nożnej, w tym w 
szczególności zawodników, trenerów, sędziów piłkarskich, działaczy lub kibiców.”; 
 

3. w § 6 Statutu Fundacji uchyla się w całości dotychczasową treść jego pkt 2 i nadaje mu 
następujące, nowe brzmienie: 
 
„2. Wspieranie, organizacyjne lub materialne (np. poprzez współfinansowanie lub 
finansowanie), podmiotów trzecich, w tym PZPN, wojewódzkich związków piłki nożnej, 
klubów piłkarskich oraz zawodników i trenerów piłkarskich, podejmujących inicjatywy mające 
na celu rozwój lub promocję piłki nożnej, bądź upamiętnienie lub uhonorowanie osób 
szczególnie zasłużonych dla piłki nożnej, w tym w szczególności zawodników, trenerów, 
sędziów piłkarskich, działaczy lub kibiców.”; 
 

4. w § 6 Statutu Fundacji uchyla się w całości dotychczasową treść jego pkt 5 i nadaje mu 
następujące, nowe brzmienie: 
 
„5. Organizowanie lub udzielanie wsparcia i pomocy, w szczególności materialnego (np. 
poprzez współfinansowanie lub finansowanie) lub osobistego, osobom zasłużonym dla 
polskiej piłki nożnej lub związanych z polską piłką nożną, w tym w szczególności 
zawodnikom, trenerom, sędziom piłkarskim, działaczom lub kibicom, które znajdują się w 
trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, jak również osobom szczególnie uzdolnionym 
sportowo, które ze względu na swoją sytuację materialną lub życiową, mają ograniczone 
możliwości rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności sportowych.”. 

 
5. w § 29 Statutu Fundacji uchyla się w całości dotychczasową treść jego pkt 2 i nadaje mu 

następujące, nowe brzmienie: 
 
„2. Członkowie rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu Fundacji w 
stosunku pokrewieństwa ani powinowactwa.”. 

 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Cezary Kulesza 

  



STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO 

- tekst jednolity – 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja Piłkarstwa Polskiego, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją” ustanowiona przez 
Polski Związek Piłki Nożnej zwany w dalszej treści Statutu „Fundatorem”, aktem notarialnym 
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Barbary Bryl w Warszawie dnia czternastego listopada 
tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku, Repertorium A numer 5976/97, działa 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku, 
Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 2 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może także 
działać poza granicami kraju. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
3. W razie potrzeby Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa i otwierać 

biura w innych miastach na terenie kraju, jak i poza jego granicami.  
 

§ 3 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 4 

1. Fundacja ma prawo używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci z napisem, 
wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je osobom 
zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji, łącznie lub 
niezależnie od przyznawania innych nagród i wyróżnień. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział II 

Cel i zakres działania Fundacji 

 

§ 5 

Celem Fundacji jest promocja i rozwój piłki nożnej w Polsce oraz wspieranie działań Polskiego 

Związku Piłki Nożnej, wojewódzkich związków piłki nożnej, klubów piłkarskich, zawodników i 

trenerów piłkarskich oraz innych podmiotów lub osób realizujących inicjatywy związane z piłką 

nożną, a także udzielanie im wszelkiego wsparcia i pomocy (np. organizacyjnego lub 

materialnego), a w szczególności, ale nie wyłącznie: 

 
1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej. 

 

2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłki nożnej w Polsce, 
zarówno na poziomie amatorskim, jak i profesjonalnym, poprzez wspieranie 
funkcjonowania: 
 

a) poszczególnych reprezentacji narodowych Polski w piłce nożnej mężczyzn i kobiet, w 
tym również reprezentacji młodzieżowych; 

b) Polskiego Związku Piłki Nożnej; 
c) poszczególnych wojewódzkich związków piłki nożnej; 
d) klubów piłkarskich, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich; 
e) zawodników i trenerów piłkarskich, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich; 
f) innych podmiotów lub osób realizujących inicjatywy związane z piłką nożną. 
 

3. Angażowanie się w działalność szkoleniową i rozwojową w dziedzinie piłki nożnej, jak 
również dotyczącą osób zatrudnionych w podmiotach działających na rzecz piłki nożnej lub 
z nimi współpracujących. 
 

4. Przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zjawiskom w piłce nożnej. 
 

5. Wspieranie i pomoc dla osób szczególnie uzdolnionych sportowo, które z uwagi na swą 
sytuację materialną lub życiową, mają ograniczone możliwości rozwijania i doskonalenia 
swoich umiejętności sportowych. 
 

6. Wspieranie i pomoc dla osób szczególnie zasłużonych dla polskiej piłki nożnej lub 
związanych z polską piłką nożną, w tym w szczególności zawodników, trenerów, sędziów 
piłkarskich, działaczy lub kibiców, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej. 
 

7. Upamiętnianie osób szczególnie zasłużonych dla polskiej piłki nożnej, w tym w 
szczególności zawodników, trenerów, sędziów piłkarskich, działaczy lub kibiców. 
 

8. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności 
statutowej Fundacji. 

 

§ 6 

Cel Fundacji, o którym mowa w § 5 realizowany jest w szczególności, ale nie wyłącznie, przez: 
 

1. Organizowanie, współorganizowanie, bądź wspieranie, organizacyjne lub materialne (np. 
poprzez współfinansowanie lub finansowanie), działań na rzecz rozwoju i promocji piłki 



nożnej, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, zawodów, imprez sportowych i 
rekreacyjnych, innych imprez lub wydarzeń (np. festiwali, konferencji, przeglądów, spotkań, 
szkoleń), kampanii promocyjnych, inicjatyw charytatywnych, a także budowy, remontów lub 
rozwoju infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej (np. boisk, placów zabaw). 
 

2. Wspieranie, organizacyjne lub materialne (np. poprzez współfinansowanie lub 
finansowanie), podmiotów trzecich, w tym PZPN, wojewódzkich związków piłki nożnej, 
klubów piłkarskich oraz zawodników i trenerów piłkarskich, podejmujących inicjatywy 
mające na celu rozwój lub promocję piłki nożnej, bądź upamiętnienie lub uhonorowanie 
osób szczególnie zasłużonych dla piłki nożnej, w tym w szczególności zawodników, 
trenerów, sędziów piłkarskich, działaczy lub kibiców. 
 

3. Organizowanie, współorganizowanie, bądź wspieranie, organizacyjne lub materialne (np. 
poprzez współfinansowanie lub finansowanie), zarówno szkoleń w dziedzinie piłki nożnej 
(np. dla menedżerów piłkarskich, trenerów piłki nożnej lub sędziów piłkarskich), jak też 
szkoleń dla osób zatrudnionych w podmiotach działających na rzecz piłki nożnej lub z nimi 
współpracujących. 
 

4. Podejmowanie lub wspieranie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wszelkim 
ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem piłki nożnej, w tym w również promowanie 
zasad fair-play. 
 

5. Organizowanie lub udzielanie wsparcia i pomocy, w szczególności materialnego (np. 
poprzez współfinansowanie lub finansowanie) lub osobistego, osobom zasłużonym dla 
polskiej piłki nożnej lub związanych z polską piłką nożną, w tym w szczególności 
zawodnikom, trenerom, sędziom piłkarskim, działaczom lub kibicom, które znajdują się w 
trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, jak również osobom szczególnie uzdolnionym 
sportowo, które ze względu na swoją sytuację materialną lub życiową, mają ograniczone 
możliwości rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności sportowych. 
 

6. Współpracę i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z podmiotami trzecimi działającymi 
na rzecz piłki nożnej, zarówno w kraju, jak i za granicą. 
 

7. Utrzymywanie kontaktów z mediami, w celu prowadzenia polityki informacyjnej i 
popularyzującej działalność Fundacji. 
 

8. Podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na 
realizację celów i zadań statutowych Fundacji, w tym prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz organizowanie aukcji, loterii lub zbiórek publicznych. 
 

9. Podejmowanie działań mających na celu uhonorowanie osób wspierających finansowo, 
rzeczowo lub organizacyjnie działalność Fundacji. 
 

§ 7 

Przy realizacji swoich celów statutowych Fundacja współdziała z organami władzy oraz 

administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, instytucjami i innymi podmiotami prawa. 

  



 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 8 

 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i 

ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności. 

 

§ 9 

 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

 

1. kwot przekazywanych przez Sponsorów na podstawie stosownych porozumień o 
sponsorowaniu polskiego piłkarstwa, 

2. innych wpłat, dotacji, spadków, zapisów oraz darowizn osób fizycznych i prawnych, 
3. subwencji osób prawnych, 
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 
6. innych rzeczowych i gotówkowych przysporzeń na rzecz Fundacji,  
7. dochodów z działalności gospodarczej, 
8. odsetek bankowych ze środków finansowych przechowywanych i lokowanych prze 

Fundację, 
9. innych wpływów na rzecz Fundacji.  

 

§ 10 

 

Fundacja może uczestniczyć w spółkach. 

 

§ 11 

Dochody Fundacji oraz przychody uzyskane przez Fundację z jej majątku mogą być przeznaczone 

wyłącznie na realizację celów Fundacji oraz pokrycie niezbędnych kosztów administracyjnych jej 

działania. 

 

§ 12 

Sponsorem Fundacji może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, jeżeli przekaże jednorazowo 

lub łącznie na cele Fundacji określone przez Fundatora kwoty pieniężne, majątek lub inne 

rzeczowe przysporzenia i uzyska tytuł Sponsora Fundacji na podstawie decyzji Fundatora. 

 

§ 13 

 

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty. 



 

Rozdział IV 
Zasady i zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację 

 

§ 14 

 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mając 

na celu finansowe wsparcie swoich zadań statutowych, w szczególności prowadząc: 

 

1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z), 
2. Pozostałą działalność związaną ze sportem (93.19.Z), 
3. Pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną (93.29.Z), 
4. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji (73.12.A), 
5. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

(73.12.B), 
6. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(73.12.C), 
7. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

(73.12.D), 
8. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

(63.99.Z), 
9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana (74.99.Z), 
10. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (77.40.Z), 
11. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

nie sklasyfikowana (82.99.Z), 
12. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (47.99.Z), 
13. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 
14. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z), 
15. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (13.99.Z), 
16. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

(25.99. z), 
17.  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z), 
18. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(47.64.Z), 
19. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), 
20. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(70.22.Z), 
21. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 
22. Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (69.20.Z). 

 

§ 15 

 

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej 

– przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”. 

 

 

 



§ 16 

 

1. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa 
regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc przed Zarządem Fundacji 
odpowiedzialność za wyniki pracy zakładu. 

 

§ 17 

 

Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkości środków przypadających na 

wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów. 

 

§ 18 

 

Czynności określone w §§ 16-17 Zarząd Fundacji podejmuje w uzgodnieniu z Fundatorem.  

 

Rozdział V 

Organy Fundacji 

 

§ 19 

 

1. Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji. 
2. Zarząd Fundacji i Rada Fundacji działają na podstawie regulaminów ustalonych przez 

Fundatora.  
 

§ 20 

 

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd odpowiada za 

wyniki finansowo-gospodarcze oraz prawidłowe działania Fundacji, zgodnie z niniejszym statutem 

oraz przepisami prawa powszechnego i sportowego.  

 

§ 21 

 

Zarząd Fundacji składa się z Prezesa, Sekretarza oraz 1-5 członków powoływanych i 

odwoływanych przez Fundatora. 

 

§ 22 

 

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania pism lub dokumentów w przedmiocie praw i 
obowiązków majątkowych Fundacji wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób: 
Prezesa lub Sekretarza Zarządu z członkiem Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu. 



3. Uchwały i decyzje Zarządu Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności 
przynajmniej dwóch członków, w tym Prezesa. W przypadku równości głosów – głos Prezesa 
Zarządu Fundacji jest głosem rozstrzygającym.  

 

§ 23 

 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

 

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu, 
2) podejmowanie wszelkich działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i stałego jej 

rozwoju, 
3) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 
4) sprawowanie bieżącego zarządu majątkiem Fundacji, 
5) przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów, 
6) nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji, w tym pracy kierowników zakładów 

gospodarczych, 
7) ustalanie zasad ekonomiczno-finansowych działalności statutowej Fundacji, 
8) opracowywanie rocznych planów działalności Fundacji wraz z preliminarzem wydatków na 

realizację celów statutowych i pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji, 
9) powołanie Biura Fundacji dla obsługi pracy Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji, 
10) ustalanie Regulaminu Biura Fundacji, 
11) tworzenie i likwidowanie wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów lub zakładów 

gospodarczych, jak również określanie regulaminów ich działalności,  
12) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Fundacji oraz kierowników jednostek, o których 

mowa w pkt 11), jak również określanie wysokości ich wynagrodzenia, 
13) zatrudnianie pracowników Biura Fundacji i jednostek, o których mowa w pkt 11), jak również 

określanie zasad ich wynagradzania, 
14) sporządzanie projektu rocznego sprawozdania i wyników z działalności Fundacji, 
15) przedstawianie właściwemu, ze względu na cele Fundacji Ministrowi rocznego sprawozdania 

z działalności Fundacji, 
16) przedkładanie Fundatorowi propozycji zmian Statutu, 
17) realizacja innych funkcji wynikających z przepisów prawa i niniejszego Statutu. 
 

Rozdział VI 

Rada Fundacji 

 

§ 24 

 

Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego, jego Zastępcy, Sekretarza oraz 4-6 członków 

powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. 

 

§ 25 

 

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i kontrolnych. 

 

 

 



§ 26 

 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

 

1) opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich programów działania Fundacji, 
2) uchwalanie długoterminowych i rocznych planów działania Fundacji, 
3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i wyników z działalności Zarządu Fundacji, 
4) przyjmowanie bilansu Fundacji, 
5) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 
6) ustalanie zasad ekonomiczno-finansowych działalności statutowej Fundacji,  
7) realizacja innych funkcji wynikających z przepisów prawa i niniejszego Statutu. 

 

§ 27 

 

1. Pracami Rady Fundacji kieruje i zwołuje jej posiedzenia Przewodniczący Rady Fundacji. 
2. Rada Fundacji odbywa swoje posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku. 
3. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W 

przypadku równej ilości głosów decydujący głos ma Przewodniczący Rady Fundacji. 
4. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane przez Sekretarza Rady lub w przypadku jego 

nieobecności przez innego członka Rady wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady 
Fundacji. 

5. Rada Fundacji może podejmować wiążące uchwały bez względu na ilość obecnych na 
posiedzeniu jej członków, o ile każdy z członków Rady Fundacji został powiadomiony o 
terminie rozpoczęcia, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji. 

6. W posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez 
Przewodniczącego Rady. 

 

 

§ 28 

 

Regulamin Rady Fundacji może przewidywać otrzymanie przez członków Rady prawa do 

korzystania z bezpłatnych biletów na mecze piłkarskie reprezentacji narodowych Polski 

rozgrywane w kraju oraz mecze rozgrywane poza granicami kraju z udziałem narodowych 

reprezentacji Polski - za pełnienie funkcji w Radzie oraz prawo do zwrotu wszelkich wydatków i 

poniesionych kosztów związanych z pełnieniem tej funkcji. 

 

§ 29 

 

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Fundacji.  
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa ani powinowactwa.  
3. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. 
  



 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 30 

 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z treścią obowiązujących 

w tym zakresie przepisów prawa. 

 

§ 31 

 

Zmian postanowień niniejszego Statutu dokonuje w drodze Uchwały Fundator. 

 

§ 32 

 

[uchylony] 

 

§ 33 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie 
wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. 
 

§ 34 

 

Fundator określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Fundacji. 

 

§ 35 

 

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powołanej w § 

1 Statutu ustawy o fundacjach. 
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Uchwała nr IX/132 z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie uzupełnienia listy sędziów oraz skreślenia obserwatorów 3 grupy, sędzi i sędzi 

asystentek szczebla centralnego w sezonie 2022/2023  
 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Zatwierdza się nw. sędziów szczebla TopAmator C 
 

 SĘDZIOWIE TOP-AMATOR C 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1.  Bieniek Piotr  Zachodniopomorski  Szczecin  

2.  Kulczyk Marek Małopolski Regulice 

3.  Nestorowicz Arkadiusz Lubelski Międzyrzec Podlaski 

4.  Niedzielan Mateusz Lubuski Grabik 
 
 

II. Skreśla się nw. obserwatorów szczebla centralnego 3. Grupy: 
 

 OBSERWATORZY III LIGI 

    
Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1. Dłubała Marek Dolnośląski Szklary Górne 

2. Leja Marek Podkarpacki Jarosław 

3. Superczyński Tomasz Dolnośląski Wrocław 
 
 

III. Skreśla się nw. sędzie i sędzie asystentki szczebla centralnego 
  

 

 SĘDZIE SZCZEBLA CENTRALNEGO 

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1.  Bargiel Aneta Dolnośląski Piotrkowiczki 

2.  Dembowska Małgorzata Mazowiecki Ciechanów 

3.  Kicuń Karolina Zachodniopomorski Szczecin 

4.  Wawrzyniak Natalia Śląski Mstów 

5.  Zagórska Daria Łódzki Łódź 

    

 SĘDZIE ASYSTENTKI S.C.   

    

Lp. Nazwisko i Imię ZPN MIASTO 

1.  Dorszewska Weronika Kujawsko-Pomorski Kołaczkowo 

2.  Dziubak Klaudia Zachodniopomorski Pękanino 

3.  Garbocz Paulina Śląski Zbytków 

4.  Guzdek Zuzanna Śląski Zaborze 

5.  Ławniczak Paulina Śląski Racibórz 



6.  Oracz Katarzyna Małopolski Miłkowa 

7.  Siekierska Izabela Dolnośląski Szprotawa 

8.  Slisewska Kinga Pomorski Starogard Gdański 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

           Prezes PZPN Cezary Kulesza                                 
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Uchwała nr IX/133 z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku piłki Nożnej w 

sprawie wznowienia stosowania postanowień oraz wprowadzenia zmian w  Uchwale nr 

V/74 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot.  przyjęcia 

Regulaminu Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zarząd PZPN postanawia wznowić od dnia 31 sierpnia 2022 roku stosowanie postanowień 

Uchwały nr V/74 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i Licencjonowania Trenerów dla Wojewódzkich 

Związków Piłki Nożnej, której regulacje zostały wygaszone na mocy Uchwały Komisji ds. Nagłych 

Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 17/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku w zakresie funkcjonowania 

i dofinansowania Programu. 

 
II. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale V/74 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Trenerów-Koordynatorów 
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej: 
 
1. W Pkt I dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
Wojewódzkie Związki piłki Nożnej otrzymają miesięczne dofinansowanie kosztów zatrudnienia 
trenera w wysokości uzależnionej od liczby zorganizowanych lub rozpoczętych kursów trenerskich 
w latach 2021-2022, przy czym: 

a) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które we wskazanym okresie zorganizowały lub 
rozpoczęły do 9 kursów trenerskich tj.: Lubelski ZPN, Lubuski ZPN, Podlaski ZPN, 
Świętokrzyski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN i Zachodniopomorski ZPN otrzymają 
miesięczne dofinansowanie w wysokości 4.000 zł; 

b) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które we wskazanym okresie zorganizowały lub 
rozpoczęły od 10 do 16 kursów trenerskich tj.: Kujawsko-Pomorski ZPN, Łódzki ZPN, 
Małopolski ZPN, Opolski ZPN, Podkarpacki ZPN, Pomorski ZPN i Wielkopolski ZPN 
otrzymają dofinansowanie w wysokości 5.000 zł; 

c) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które we wskazanym okresie zorganizowały lub 
rozpoczęły do 17 lub więcej kursów trenerskich tj.: Dolnośląski ZPN, Mazowiecki ZPN i 
Śląski ZPN, otrzymają dofinansowanie w wysokości 6.000 zł. 

 
 
III. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
IV Ustala się, iż koszty wprowadzenia programu zostaną pokryte ze środków zatwierdzonych w 
Preliminarzu Budżetowym PZPN na rok 2022 w poz.L.pt. „Działania statutowe uzgodnione z 
Zarządem PZPN finansowane z nadwyżki finansowej z lat poprzednich”. 
 
V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Cezary Kulesza  
  



 
 

 

tj. U nr V/74 z 23.05.2019 r. 

zm. U nr IX/133 z 31.08.2022 r. 

 

 

Uchwała V/74 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i 

Licencjonowania Trenerów dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

 

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

 

Mając na względzie postanowienia Uchwały Zarządu PZPN z dnia 24 kwietnia 2019 roku, nr IV/63 

– Zarząd PZPN przyjmuje „Regulamin Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i 

Licencjonowania Trenerów dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej” w następującym brzmieniu: 

 

Regulamin Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.Do „Programu Trenerów-Koordynatorów Kształcenia i Licencjonowania Trenerów” Wojewódzkie 

Związki Piłki Nożnej mogą przystąpić na zasadzie dobrowolności, zgłaszając do PZPN swój akces 

na piśmie.  

 

2. Trener-Koordynator KiLT jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilno-

prawnej z właściwym ZPN, po uzyskaniu opinii Szefa Kształcenia  PZPN. 

 

3.Trener-Koordynator KiLT ZPN  jest zobowiązany do realizacji zadań określonych w pkt II i w tym 

zakresie podlega merytorycznie Szefowi Kształcenia PZPN.  Zakres obowiązków Trenera – 

Koordynatora ZPN, będzie uwzględniał ilość wydarzeń szkoleniowych dla trenerów 

organizowanych na terenie danego ZPN.  

 

4. Trener – Koordynator pod względem organizacyjno-prawnym podlega właściwemu prezesowi 

ZPN. 

 

5. W przypadku zatrudnienia Trenera-Wojewódzkiego Koordynatora w ograniczonym zakresie 

czasowym dopuszcza się możliwość prowadzenia przez niego innej działalności uzgodnionej z 

prezesem właściwego ZPN oraz Szefem Kształcenia PZPN, z zastrzeżeniem, iż może być ona 

wykonywana jedynie na rzecz jednego podmiotu trzeciego.  

 

6. Wojewódzkie Związki piłki Nożnej otrzymają miesięczne dofinansowanie kosztów 

zatrudnienia trenera w wysokości uzależnionej od liczby zorganizowanych lub rozpoczętych 

kursów trenerskich w latach 2021-2022, przy czym: 

a) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które we wskazanym okresie zorganizowały lub 

rozpoczęły do 9 kursów trenerskich tj.: Lubelski ZPN, Lubuski ZPN, Podlaski ZPN, 

Świętokrzyski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN i Zachodniopomorski ZPN otrzymają 

miesięczne dofinansowanie w wysokości 4.000 zł; 

b) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które we wskazanym okresie zorganizowały lub 

rozpoczęły od 10 do 16 kursów trenerskich tj.:  Kujawsko-Pomorski ZPN, Łódzki ZPN, 

Małopolski ZPN, Opolski ZPN, Podkarpacki ZPN, Pomorski ZPN i Wielkopolski ZPN 

otrzymają dofinansowanie w wysokości 5.000 zł; 



c) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które we wskazanym okresie zorganizowały lub 

rozpoczęły do 17 lub więcej kursów trenerskich tj.: Dolnośląski ZPN, Mazowiecki 

ZPN i Śląski ZPN, otrzymają dofinansowanie w wysokości 6.000 zł. 

 

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW TRENERA-KOORDYNATORA 

 

Zakres obowiązków Trenera-Koordynatora WZPN będzie obejmował w szczególności: 

 

1.Tworzenie rocznego planu kursów trenerskich w danym WZPN, 

 

2.Nadzór merytoryczny nad wszystkimi kursami trenerskimi prowadzonymi przez dany WZPN 

(tworzenie harmonogramów kursów, tworzenie list wykładowców i uczestników, weryfikacja 

zakończonych sesji, prowadzenie list obecności każdego kursu),  

 

3.Organizacja doszkalania  trenerów-edukatorów na terenie macierzystego WZPN oraz w innych 

lokalizacjach wyznaczonych przez Szefa Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, 

 

4.Nadzór merytoryczny nad konferencjami w macierzystym WZPN oraz nad konferencjami 

organizowanymi przez podmioty zewnętrzne, 

 

5.Weryfikację i rozpatrywanie wniosków o przedłużanie licencji trenerskich na terenie działania 

danego WZPN, 

 

6. Hospitację kursów trenerskich, dokonywanie weryfikacji jakości kształcenia na kursach 

trenerskich, 

 

7.Udział w pracach zespołu roboczego Wojewódzkich Koordynatorów Kształcenia i 

Licencjonowania Trenerów PZPN, 

 

8.Prowadzenie prac na nowymi programami kursów trenerskich, 

 

9.Przygotowywanie ewaluacji kursów trenerskich, 

 

10.Udział w tzw. mikro-grupach na kursach trenerskich organizowanych przez ST PZPN, 

 

11.Współpracę z Departamentem Grassroots PZPN w związku z realizowanymi w WZPN 

inicjatywami Grassroots, 

 

12.Nadzór merytoryczny nad pracą trenerów reprezentacji wojewódzkich. 

 

 

 

                                                                                                                                     Prezes PZPN  
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Uchwała nr IX/134 z dnia 31 sierpnia 2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  (przekazanie) zorganizowanego zespołu składników 

niematerialnych i materialnych  sekcji piłki nożnej  niezbędnych i przeznaczonych do 

uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej przez  Podkowa Teqball Club na rzecz 

Pułtuskiego Stowarzyszenia Futsalu „Wenecja Pułtusk” 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN w zw. z par.18 ust.5 i par.19 ust.1 Uchwały nr 
XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd PZPN niniejszym wyraża zgodę na zbycie (przekazanie) zorganizowanego zespołu 

składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej  niezbędnych i przeznaczonych do 

uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej przez Podkowa Teqball Club na rzecz Pułtuskiego 

Stowarzyszenia Futsalu „Wenecja Pułtusk” mając na względzie postanowienia uchwały Zarządu 

Mazowieckiego  Związku Piłki Nożnej z dnia 18 sierpnia 2022 roku, nr 63/Z/2022. 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

 
          Prezes PZPN Cezary Kulesza     
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Uchwała nr IX/135 z dnia 31 sierpnia 2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie ustalenia lokalizacji meczów reprezentacji narodowych 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zmienia się, ustaloną Uchwałą Zarządu nr VIII/114  z dnia 3 sierpnia   2022 roku, lokalizację 
meczu towarzyskiego Reprezentacji Polski U-20 (U20); Polska – Portugalia (w ramach Turnieju 
Towarzyskiego 8 Narodów); zaplanowanego na 27 września  2022 roku na Stadion w Stalowej 
Woli. Organizatorem ww. spotkania jest PZPN wraz z Podkarpackim ZPN.  
 
II.Powierza się Wielkopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację  Turnieju UEFA w Futsalu 
Kobiet, zaplanowanego w terminie od 19 do 22 października 2022 roku. Organizatorem ww. 
Turnieju w imieniu PZPN jest Wielkopolski ZPN.  
 
III.Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 

 
IV.W wyjątkowych sytuacjach PZN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji dot. 
lokalizacji ww. turnieju w przypadku niespełnienia przez organizatora warunków przeprowadzenia 
imprezy.  

 
V.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
          Prezes PZPN Cezary Kulesza         
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Uchwała nr IX/136 z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży biletów na mecz  towarzyski Reprezentacji 

Polski A, Polska – Chile, 16 listopada 2022, Stadion Narodowy w Warszawie” 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży biletów na mecz towarzyski Reprezentacji Polski A, 

Polska – Chile, 16 listopada 2022”, stanowiący załącznik  do niniejszej Uchwały. Mecz odbędzie 

się na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
         

           Prezes PZPN Cezary Kulesza  
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Uchwała nr IX/137  z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 w sprawie powołania składu Zespołu Medycznego działającego w ramach Komisji 

Technicznej PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16) w zw. z art. 66 § 4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Do składu  Zespołu Medycznego działającego w ramach Komisji Technicznej PZPN powołuje się 
następujące osoby: 
 
Łukasz Pawik – Wiceprzewodniczący, 
Piotr Zagórski – Sekretarz, 
Mateusz Olejnik – Członek, 
Andrzej Pokrywka – Członek. 

II. Członkom Zespołu w celu wykonywania operacji na danych osobowych w ramach zadań 
realizowanych w Komisji, Administrator Danych (PZPN) nadaje upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych. Nadane upoważnienie jest podstawą do uzupełnienia wpisu w Rejestrze osób 
upoważnionych Polskiego Związku Piłki Nożnej, do którego prowadzenia zobowiązuje 
Administratora konieczność zachowania zasady rozliczalności, zgodnie z Art. 5 ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).  

Członkom Zespołu nadane zostają upoważnienia do przetwarzania danych zwykłych (Art. 4 ust. 1, 
ust. 15, Art. 10 RODO), oraz danych szczególnych kategorii (Art. 9 RODO), w zakresie ich 
gromadzenia, modyfikowania, przechowywania, udostępniania, usuwania i archiwizowania, w 
formie papierowej i elektronicznej, oraz do przetwarzania danych osobowych w trakcie realizacji 
zadań Komisji w formie zdalnej. 

 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

     Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr IX/138 z dnia 31 sierpnia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie ustalenia terminów posiedzeń Zarządu PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.Przyjmuje się, iż posiedzenia Zarządu PZPN odbędą   się w dniach: 17 października i 16 listopada  

2022 roku. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 



***** 

Uchwała nr 27/2022 z dnia 9 sierpnia  2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych 

 
 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  
o następującej treści: 
 
I.Ustala się, iż mecz towarzyski Reprezentacji Polski U-21, Polska – Łotwa, zaplanowany na 27 
września 2022 roku odbędzie się na Stadionie w Suwałkach. Organizatorem spotkania jest PZPN 
wspólnie z Podlaskim ZPN i operatorem stadionu. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 

 
III.W wyjątkowych sytuacjach PZN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji dot. lokalizacji 
ww. meczu reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez organizatora warunków 
przeprowadzenia imprezy.  

 
IV.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
          Prezes PZPN Cezary Kulesza      

 

 Uchwała nr 28/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie powołania I Trenera Reprezentacji Piłki Plażowej Kobiet  

 
 

Komisja ds. Nagłych PZPN działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN podjęła uchwałę  
o następującej treści: 
 
I.Działając na wniosek Dyrektora Sportowego PZPN niniejszym powołuje się Pana  Mateusza 
Srokę na funkcję I Trenera Reprezentacji Piłki Plażowej Kobiet. 

 
II.  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                       
 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza    

  



Uchwała nr  29/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr VI/71 z dnia 23 maja 2022 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek 

Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2022/2023 i następne 

 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  
o następującej treści: 
 

I. Przyjmuje się zmiany w Uchwale nr VI/71 z dnia 23 maja 2022 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo 

Ekstraklasy na sezon 2022/2023 i następne: 

 

1. Art. 9.9 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

9.9.        W zakresie dotyczącym listy A zawodnik szkolony w Klubie należącym do federacji oznacza 

zawodnika, który posiada obywatelstwo polskie lub który – bez względu na swoją narodowość lub 

wiek – jest zarejestrowany w Klubie lub innym klubie należącym do tej samej federacji co klub 

obecny przez okres, z przerwami lub nie trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy pomiędzy 

15 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 

rokiem życia (lub końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia). 

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                           Prezes PZPN Cezary Kulesza  

                                                        


