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Uchwała nr XI/156 z dnia 17 października  2022  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej  w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu 
w dniu 17 października 2022 roku 

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

I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 17 października 2022 roku, 

stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr XI/157 z dnia 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego 

PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16) w zw. z art.  66 §  4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
  
I.W zwiazku ze złożoną rezygnacją niniejszym odwołuje się Pana Andrzeja Padewskiego z  funkcji 
Przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr XI/158 z dnia 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi 

 

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

I. W Uchwale nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. W Art. 3. dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu: 

6.Konflikt interesów w rozumieniu niniejszej Uchwały istnieje, również gdy 

Zawodnik, który ma ważną umowę pośrednictwa, zawierającą klauzulę jej 

wyłączności, w okresie jej obowiązywania podpisuje umowę pośrednictwa z innym 

pośrednikiem transakcyjnym, która obowiązuje  w tym samym czasie oraz 

obowiązuje na ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy. W takim 

przypadku Zawodnik podlegał będzie odpowiedzialności dyscyplinarnej, o której 

mowa w art. 8  ust. 6 poniżej. 

  



2. W Art. 4. dodaje się ust. 8a) w następującym brzmieniu: 

8a). W okresie obowiązywania umowy pośrednictwa jej wcześniejsze wykreślenie 

z Systemu rejestracyjnego pośredników PZPN jest możliwe w przypadku 

stwierdzenia jej nieważności lub jej nieistnienia prawomocnym orzeczeniem 

Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, a w przypadkach braku sporu pomiędzy 

Zawodnikiem oraz Pośrednikiem decyzją Zespołu działającego w ramach Komisji 

ds. Prawnych, od której przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji 

Odwoławczej. 

  

3. W Art. 6. dodaje się ust. 5.¹ w następującym brzmieniu: 

5.¹ Pośrednik zobowiązany jest przed podpisaniem umowy pośrednictwa do 

upewnienia się czy Zawodnik nie ma podpisanej ważnej umowy pośrednictwa, z 

klauzulą jej wyłączności, z innym pośrednikiem transakcyjnym, w szczególności 

poprzez  sprawdzenie w Systemie rejestracyjnym pośredników PZPN czy 

Zawodnik nie jest aktualnie związany ważną Umową Pośrednictwa (obejmującą ten 

sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy).  W przypadku doprowadzenia 

do sytuacji, w której  Zawodnik będzie miał zawarte dwie lub więcej umów 

pośrednictwa z klauzulą wyłączności zawartych na ten sam okres lub gdy zawodnik 

obowiązany będzie do zapłaty kary umownej na rzecz poprzedniego pośrednika 

transakcyjnego, Pośrednik naruszający niniejszy przepis podlegał będzie 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, przy czym w przypadku rażącego naruszenia 

powyższego  przepisu kara dyscyplinarna orzeczona wobec Pośrednika nie będzie 

niższa niż 2 (dwa) lata bezwzględnego zakazu prowadzenia działalności przez 

Pośrednika. 

  

4. W Art. 8. dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu: 

6.Zawodnik, przed podpisaniem kolejnej umowy pośrednictwa powinien upewnić 

się, iż nie obowiązuje go ważna umowa pośrednictwa z innym pośrednikiem 

transakcyjnym (obejmującą ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy), 

zawierająca klauzulę wyłączności.  W przypadku niedopełnienia powyższego 

obowiązku Zawodnik podlegał będzie odpowiedzialności dyscyplinarnej, przy czym 

w przypadku rażącego naruszenia powyższego przepisu kara dyscyplinarna 

orzeczona wobec Zawodnika nie będzie niższa niż 6 (sześć) miesięcy 

bezwzględnej dyskwalifikacji. 

 

5. W Deklaracjach Pośrednika stanowiących odpowiednio  Załącznik nr 1 oraz 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 r. Zarządu PZPN w 

sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi dodaje się pkt 4a w 

następującym brzmieniu: 

4a. Zobowiązuję się do każdorazowego  upewnienia się czy Zawodnik, z którym 

będę nawiązywał współpracę na zasadzie Umowy Pośrednictwa,  nie ma 

podpisanej ważnej Umowy Pośrednictwa, z klauzulą jej wyłączności, z innym 

Pośrednikiem Transakcyjnym. W szczególności zobowiązuję się do 

każdorazowego sprawdzania  w Systemie rejestracyjnym pośredników PZPN, czy 

Zawodnik nie jest aktualnie związany ważną Umową Pośrednictwa (obejmującą ten 

sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy) oraz niniejszym poddaję się 

odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu naruszenia postanowień niniejszej 

Uchwały w przedmiotowym zakresie. 

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie, 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Prezes PZPN Cezary Kulesza  



tj.    U nr III/42 z 27.03.2015 r. 
 
zm. U nr VIII/143 z 30.08.2017 r. 
 
zm. U. nr IX/146 z dnia 4.11.2020 r. 
 
zm. U. nr XI/158 z dnia 17.10.2022 r. 
 

Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi 

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

I.  Niniejszym przyjmuje się postanowienia określające standardy i wymogi stawiane przez Polski 

Związek Piłki Nożnej osobom, które od dnia 1 kwietnia 2015 roku będą pośredniczyły na terenie 

Polski przy negocjowaniu i zawieraniu umów w sprawie zmian przynależności klubowej przez 

piłkarzy (zwanych dalej „umowami transferowymi”) oraz kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki 

nożnej podpisywanych przez zawodników z klubami.  Poniższe przepisy zastępują w całości 

regulacje ujęte dotychczas w treści Uchwały nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku Zarządu PZPN w 

sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy w związku z uchyleniem przez Kongres 

Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) w czerwcu 2014 roku Regulaminu dot. Agentów 

Piłkarskich uchwalonego w dniu 29 października 2007 roku.  

II. Zgodnie z Regulaminem FIFA dot. współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, celem niniejszej 

regulacji jest promocja i zabezpieczenie realizacji optymalnych standardów etycznych w relacjach 

pomiędzy klubami, zawodnikami i osobami trzecimi będącymi pośrednikami przy negocjowaniu i 

zawieraniu umów transferowych oraz kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, 

chroniących kluby oraz zawodników przed jakimkolwiek wystąpieniem nieuczciwych lub 

nielegalnych praktyk bądź zachowań w trakcie zawierania umów transferowych lub kontraktów o 

profesjonalne uprawianie piłki nożnej.  

Postanowienia Uchwały powinny być uwzględnione przy formułowaniu praw i obowiązków stron 

wynikających z powierzenia pośrednikowi transakcyjnemu przez klub lub zawodnika czynności 

pośrednictwa przy negocjowaniu i zawieraniu transakcji. 

III. Dla realizacji celów, o których mowa w pkt I i II, przyjmuje się poniższe przepisy określające 

standardy i wymogi, które muszą być zachowane przy podpisywaniu z udziałem pośrednika każdej 

umowy transferowej lub każdego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej podpisywanego 

z zawodnikiem. Niniejsze postanowienia oraz potencjalne zapisy dodatkowe wykraczające poza 

sformułowane standardy i wymogi nie mogą mieć żadnego wpływu na ważność umów 

transferowych i kontraktów:  

Art. 1  

W rozumieniu niniejszych przepisów: 

1. „Ekwiwalent” oznacza opłatę za wyszkolenie lub rozwój zawodnika, jaką klub pozyskujący 

zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu.  

2. „Klubem” jest podmiot uczestniczący we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej na 

zasadach określonych przez właściwą federację piłkarską.   

3. „Umową pośrednictwa” jest pisemna umowa zawarta przez klub lub zawodnika z pośrednikiem 

mająca postać umowy cywilnoprawnej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa. 



4. „Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej” (dalej „kontrakt”) oznacza umowę regulującą 

wzajemne prawa i obowiązki Klubu i zawodnika profesjonalnego, przy uwzględnieniu 

obowiązujących regulacji piłkarskich.  

5. „Pośrednikiem transakcyjnym” (dalej „pośrednikiem”) jest osoba fizyczna, prawna lub inna 

jednostka organizacyjna, zarejestrowana w PZPN zgodnie z postanowieniami nin. Uchwały, która 

nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje Klub lub zawodnika przy negocjacjach  

i zawieraniu umowy transferowej względnie Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej  

(w tym umowy zlecenia lub agencyjnej), pośrednictwa pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku 

prawnego.  

6. „PZPN” oznacza Polski Związek Piłki Nożnej.   

7. „Sezon rozgrywkowy” oznacza okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następnego. 

8. „Systemem rejestracyjnym” jest ewidencja Pośredników i dokonywanych przez nich czynności, 

prowadzona i upubliczniona przez PZPN na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.  

9. „Transakcja” oznacza negocjowanie i zawarcie Umowy transferowej lub Kontraktu.  

10. „Umową transferową” jest cywilnoprawne porozumienie dwóch klubów piłkarskich, na 

podstawie, którego następuje, za zgodą zawodnika, odpłatna lub nieodpłatna zmiana jego 

przynależności klubowej. 

11. „Zasadnicze wynagrodzenie Zawodnika” oznacza wynagrodzenie określone w Kontrakcie, 

którego wypłata i wysokość nie może być w żaden sposób warunkowana.  

12. „Zawodnikiem” jest osoba uprawiająca sport piłki nożnej w sposób amatorski lub profesjonalny.  

13. „Zawodnikiem niepełnoletnim” jest zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia. 

Art. 2 

1. Przy zawieraniu Umowy transferowej lub Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej 

Zawodnik i Klub są uprawnieni do korzystania wyłącznie z usług Pośredników.  

2. Przy wyborze Pośrednika Zawodnik lub Klub muszą postępować z należytą starannością oraz 

poszanowaniem regulacji PZPN. W szczególności, możliwość skorzystania przy Transakcji z usług 

Pośrednika uzależniona jest od: 

1) istnienia nieposzlakowanej reputacji Pośrednika, 

2) zarejestrowania i zweryfikowania Pośrednika w Systemie rejestracyjnym, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Uchwały, nie później niż w dniu zawarcia Umowy pośrednictwa, 

3) zawarcia z Pośrednikiem Umowy pośrednictwa i jej niezwłocznego złożenia do PZPN. 

3. Pośrednikiem nie może być osoba sprawująca funkcje zarządzające, administracyjne, 

techniczne lub medyczne w FIFA, konfederacji kontynentalnej, krajowym lub regionalnym związku 

piłkarskim, lidze zawodowej oraz klubie piłkarskim, a także osoba będąca członkiem tych 

organizacji, sędzią piłkarskim, sędzią asystentem, trenerem oraz instruktorem, jak również każdy 

inny podmiot zobowiązany do przestrzegania Statutów FIFA i PZPN, podległy ich władztwu 

dyscyplinarnemu z każdego innego tytułu uczestnictwa w sporcie piłki nożnej. 

4. Pośrednikiem działającym jako osoba fizyczna może być osoba posiadająca nieposzlakowaną 

reputację, w tym w szczególności w przeszłości nie została skazana prawomocnym wyrokiem 



skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego (chyba, że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji 

w okresie obejmującym Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała w 

przeszłości karze dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.  

5. Pośrednikiem działającym jako osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna może być osoba 

prawna lub inna jednostka organizacyjna, której osoby upoważnione do reprezentacji posiadają 

nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności w przeszłości żadna z tych osób nie została 

skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (chyba, że nastąpiło zatarcie 

skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym Deklarację Pośrednika lub 

karze regulaminowej oraz nie podlegała karze dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.   

6. Osoba, występująca w imieniu i na rzecz Pośrednika działającego jako osoba prawna lub inna 

jednostka organizacyjna musi posiadać nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności w 

przeszłości nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek 

przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

(chyba, że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym 

Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała w przeszłości karze 

dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.  

7. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie może być powiązana (kapitałowo lub 

osobowo) z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub działaniami tych podmiotów, mającymi 

na celu ominięcie obowiązujących regulacji.   

8. Osoba fizyczna działająca jako Pośrednik bądź osoba fizyczna, działająca w imieniu i na rzecz 

osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej będącej Pośrednikiem nie może działać jako 

Pośrednik w imieniu i na rzecz kolejnej osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej.     

Art. 3 

1. Przed skorzystaniem z usług Pośrednika, Zawodnik lub Klub zobowiązani są do dołożenia 

wszelkich starań, aby zapewnić, że w związku z zawarciem Umowy pośrednictwa nie występuje 

lub nie może wystąpić konflikt interesów dla Zawodnika lub Klubu, jak również dla Pośrednika. 

2. Konflikt interesów w rozumieniu niniejszej Uchwały istnieje, gdy Pośrednik w zakresie 

negocjowania lub zawierania Transakcji może realizować swój osobisty (prywatny) interes lub 

korzyść majątkową kosztem interesu Klubu, Zawodnika, sportu piłki nożnej lub interesu 

publicznego.  

3. Konflikt interesów nie występuje wtedy, gdy Pośrednik ujawni na piśmie wszystkim podmiotom 

biorącym udział w danej Transakcji, każdy rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, jaki ma 

lub może mieć miejsce pomiędzy nim a innymi podmiotami biorącymi udział w danej Transakcji, i 

otrzyma, przed rozpoczęciem negocjacji, wyraźną pisemną zgodę na wzięcie udziału w tej 

Transakcji od wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów. 

4. W przypadku, gdy Zawodnik i Klub chcą skorzystać z usług tego samego Pośrednika w 

odniesieniu do tej samej Transakcji na warunkach ustalonych w ust. 3, podmioty te powinny wyrazić 

swoją zgodę na piśmie co do możliwości równoległego ich reprezentowania przez tego samego 

Pośrednika oraz wskazać na piśmie, która ze stron (Zawodnik czy Klub) zapłaci pośrednikowi 

stosowne wynagrodzenie. Pośrednik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania 

przedmiotowych ustaleń oraz powyższych dokumentów do PZPN. 



5. W przypadku, gdy Pośrednik nie dostarczy do PZPN, zgody o której mowa w ust. 4, nie może 

on kontynuować świadczenia usług drugiej stronie lub otrzymywać wynagrodzenia od drugiej 

strony w odniesieniu do danej Transakcji, a druga strona nie może korzystać z żadnych usług 

Pośrednika lub dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Pośrednika w odniesieniu do danej 

Transakcji. Pośrednik może nadal reprezentować tylko stronę, która wyraziła zgodę na piśmie, w 

odniesieniu do danej Transakcji i otrzymywać zapłatę za takie usługi zgodnie warunkami Umowy 

pośrednictwa. 

6.Konflikt interesów w rozumieniu niniejszej Uchwały istnieje, również gdy Zawodnik, który 

ma ważną umowę pośrednictwa, zawierającą klauzulę jej wyłączności, w okresie jej 

obowiązywania podpisuje umowę pośrednictwa z innym pośrednikiem transakcyjnym, 

która obowiązuje  w tym samym czasie oraz obowiązuje na ten sam zakres terytorialny lub 

poziom rozgrywkowy. W takim przypadku Zawodnik podlegał będzie odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, o której mowa w art. 8  ust. 6 poniżej. 

 

Art. 4 

1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nabywa uprawnienia 

Pośrednika poprzez wpis do Systemu rejestracyjnego. Proces rejestracji kończy się po dokonaniu 

weryfikacji danych. 

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od złożenia 

dokumentów, wymaganych niniejszą Uchwałą.    

3. Rejestracja w systemie rejestracyjnym następuje po spełnieniu następujących warunków:  

1) samodzielnym wprowadzeniu przez Pośrednika do Systemu rejestracyjnego: 

a) prawidłowo podpisanej Deklaracji pośrednika, o treści wskazanej, w zależności od 

formy prowadzenia działalności przez Pośrednika, odpowiednio w Załączniku nr 1 lub 

2 do niniejszej Uchwały wraz z potwierdzeniem wysłania listem poleconym do PZPN 

oryginału Deklaracji, o której mowa powyżej, przy czym każda osoba działająca w 

imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej musi złożyć oddzielny 

formularz Deklaracji pośrednika; 

b) potwierdzenia wysłania listem poleconym do PZPN oryginalnego egzemplarza 

Deklaracji, o której mowa w pkt a; 

c) dowodu uiszczenia, na wskazane konto PZPN, opłaty za wpis do Systemu 

rejestracyjnego, w wysokości określonej na dany sezon rozgrywkowy przez Zarząd 

PZPN; 

d) umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawodowej w związku w 

wykonywaną działalnością  

 

2) spełnieniu pozostałych wymogów, o których mowa w niniejszej Uchwale.  

4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, umożliwia Pośrednikowi działalność przez okres 

jednego sezonu rozgrywkowego. Przed rozpoczęciem działalności w każdym sezonie 

rozgrywkowym wszystkie podmioty zamierzające prowadzić działalność Pośrednika zobowiązane 

są do ponownego spełnienia tychże warunków. 

5. Jeżeli jakiekolwiek dokumenty wprowadzone do Systemu rejestracyjnego nie spełniają 

warunków formalnych lub jeżeli nie uiszczono należnej opłaty, PZPN wzywa osobę je składającą, 



do poprawienia, uzupełnienia lub dokonania opłaty w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym 

upływie terminu ww. dokumenty podlegają zwrotowi. Dokumenty poprawione lub uzupełnione w 

terminie wywołują skutki od chwili ich wniesienia.  

6. Odmowa wpisu do Systemu rejestracyjnego pośredników, w przypadku, gdy podmiot nie spełnia 

wymogów przewidzianych niniejsza Uchwałą, następuje decyzją Zespołu działającego w ramach 

Komisji ds. Prawnych, od której przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej.  

7. Po zawarciu Umowy pośrednictwa, Pośrednik zobowiązany jest w terminie 3 dni, nie później 

jednak niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej, wprowadzić ją do Systemu 

rejestracyjnego oraz przesłać listem poleconym do PZPN jej oryginał, pod rygorem 

bezskuteczności wobec PZPN. 

8. Po zawarciu umowy transferowej lub kontraktu Pośrednik zobowiązany jest w terminie 7 dni 

wprowadzić ww. dokumenty do Systemu rejestracyjnego oraz złożyć ich odpisy do PZPN.  

8a). W okresie obowiązywania umowy pośrednictwa jej wcześniejsze wykreślenie z Systemu 

rejestracyjnego pośredników PZPN jest możliwe w przypadku stwierdzenia jej nieważności 

lub jej nieistnienia prawomocnym orzeczeniem Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, a w 

przypadkach braku sporu pomiędzy Zawodnikiem oraz Pośrednikiem decyzją Zespołu 

działającego w ramach Komisji ds. Prawnych, od której przysługuje odwołanie do 

Najwyższej Komisji Odwoławczej. 

  

9. W Systemie rejestracyjnym ujawniane jest każde indywidualne zaangażowanie Pośrednika w 

czynność z zakresu pośrednictwa przy negocjowaniu lub podpisywaniu Umowy transferowej lub 

Kontraktu. Zakresem rejestracji objęte są w szczególności dane dotyczące podmiotów 

uczestniczących w danej transakcji, jej rodzaj oraz płatności stanowiące wynagrodzenie za 

świadczone usługi pośrednictwa.  

10. Pośrednik lub osoba fizyczna pełniąca kontrolę lub zasiadająca w organach zarządzających 

lub nadzorczych Pośrednika zobowiązana jest do wskazania w Systemie rejestracyjnym, pod 

sankcją dyscyplinarną, wszelkie umowy oraz inne dokumenty zawarte przez niego jako osobę 

fizyczną lub przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną, nad którym osoba ta sprawuje 

kontrolę lub zasiada w jej organach zarządzających lub nadzorczych, z jakimkolwiek Klubem lub 

Zawodnikiem będącym stroną Transakcji, przy której świadczył usługi. 

11. Dane osobowe Pośrednika zarejestrowanego i zweryfikowanego w Systemie rejestracyjnym 

PZPN przetwarzane są przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b) tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.  

12. PZPN jako Administrator, wypełnia obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 RODO. 

Informacje podawane są w przypadku zbierania danych od osoby, w sposób zwięzły, przejrzysty, 

zrozumiały, wyrażony w łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem,  

w rozsądnym terminie tj. po uzyskaniu danych osobowych najpóźniej w ciągu 30 dni, mając na 

uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych, lub najpóźniej przy pierwszej 

komunikacji z taką osobą. Obowiązek informacyjny wypełniany jest bezpośrednio lub za 

pośrednictwem systemu rejestracyjnego PZPN.   

13. Dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących  

i czynów zabronionych przetwarzane są z zachowaniem postanowień Art. 9 ust. 2 lit. a) i b) i Art. 

10 RODO. 

 



Art. 5 

1. Pośrednik lub osoba fizyczna będąca udziałowcem/partnerem/wspólnikiem/członkiem lub 

zasiadająca w organach zarządzających lub nadzorczych Pośrednika zobowiązana jest do 

niezawierania, pod sankcją dyscyplinarną, umów cywilnoprawnych z Zawodnikami lub ich 

przedstawicielami ustawowymi innych niż Umowy pośrednictwa, których przedmiotem będzie 

reprezentowanie interesów takich Zawodników lub ich przedstawicieli ustawowych w odniesieniu 

do negocjowania i zawierania Umów transferowych lub Kontraktów. 

2. Zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób 

zawarcia przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę 

organizacyjną umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa z nim lub jego 

przedstawicielami ustawowymi, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów 

takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i 

zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu. 

3. Klub zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób zawarcia 

z nim przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną 

umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa, której przedmiotem będzie m.in. 

reprezentowanie interesów takiego Klubu w odniesieniu do negocjowania i zawierania Umowy 

transferowej lub Kontraktu. 

4. Zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób 

powoływania się przez Pośrednika lub przez inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę 

organizacyjną reprezentującą Klub na umowę cywilnoprawną inną niż Umowa pośrednictwa, której 

przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego Klubu w odniesieniu do 

negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu. 

5. Klub zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób 

powoływania się przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę 

organizacyjną reprezentującą Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych na umowę 

cywilnoprawną inną niż Umowa pośrednictwa z Zawodnikiem, której przedmiotem będzie m.in. 

reprezentowanie interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu 

do negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu.  

Art. 6 

1. Umowa pośrednictwa musi zawierać co najmniej następujące elementy: imiona i nazwiska lub 

nazwy stron, zakres świadczonych usług, okres obowiązywania umowy (z datą rozpoczęcia 

świadczenia usług i ich zakończenia), wysokość wynagrodzenia ustalonego za realizację 

pośrednictwa, sposób jego zapłaty, postanowienia dotyczące rozwiązania lub wygaśnięcia 

kontraktu oraz podpisy stron.  

2. W przypadku, gdy pośrednikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna w umowie 

pośrednictwa musi zostać ujawniona/e osoba/y fizyczne działające przy danej Transakcji.  

3. Umowę pośrednictwa można zawrzeć tylko z Zawodnikiem:  

a) który ukończył 15 lat, lub 

b) otrzymał od Klubu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami PZPN, ofertę pierwszego 

profesjonalnego kontraktu.     



4. Umowa pośrednictwa z Zawodnikiem niepełnoletnim musi zostać podpisana również przez jego 

rodziców lub innych opiekunów prawnych, zgodnie z postanowieniami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

5.¹ Pośrednik zobowiązany jest przed podpisaniem umowy pośrednictwa do upewnienia się 

czy Zawodnik nie ma podpisanej ważnej umowy pośrednictwa, z klauzulą jej wyłączności, z 

innym pośrednikiem transakcyjnym, w szczególności poprzez  sprawdzenie w Systemie 

rejestracyjnym pośredników PZPN czy Zawodnik nie jest aktualnie związany ważną Umową 

Pośrednictwa (obejmującą ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy).  W 

przypadku doprowadzenia do sytuacji, w której  Zawodnik będzie miał zawarte dwie lub 

więcej umów pośrednictwa z klauzulą wyłączności zawartych na ten sam okres lub gdy 

zawodnik obowiązany będzie do zapłaty kary umownej na rzecz poprzedniego pośrednika 

transakcyjnego, Pośrednik naruszający niniejszy przepis podlegał będzie 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, przy czym w przypadku rażącego naruszenia 

powyższego  przepisu kara dyscyplinarna orzeczona wobec Pośrednika nie będzie niższa 

niż 2 (dwa) lata bezwzględnego zakazu prowadzenia działalności przez Pośrednika. 

 

5. Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do umowy pośrednictwa, zawiera załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 
 
6. Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do umowy pośrednictwa dla zawodnika niepełnoletniego, zawiera 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

7. Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawiera 
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
 

8. Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do umowy transferowej zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 
 

Art. 7 

1. Pośrednik może być wynagradzany wyłącznie przez Klub lub Zawodnika, z którym zawarł 

Umowę pośrednictwa.  

2. Wysokość wynagrodzenia należnego Pośrednikowi działającemu w imieniu Zawodnika ustalona 

zostaje w Umowie pośrednictwa, którą strony zobowiązane są zawrzeć przed zawarciem Kontraktu 

i powinna zostać określona na podstawie Zasadniczego wynagrodzenia Zawodnika w czasie 

całego okresu objętego Kontraktem.  

3. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna 

Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Zawodnika nie przekraczała 3% (słownie: 

trzech procent) Zasadniczego wynagrodzenia Zawodnika za cały okres obowiązywania danego 

Kontraktu. 

4. Klub korzystający z usług Pośrednika wypłaci mu wynagrodzenie uzgodnione w Umowie 

pośrednictwa. Dozwolone jest dokonywanie płatności ratalnych. 

5. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna 

Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Kontraktu z 



Zawodnikiem nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznego, Zasadniczego 

wynagrodzenia za cały okres obowiązywania tego Kontraktu.  

6. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna 

Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Umowy transferowej 

nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznej opłaty za transfer zapłaconej w związku 

ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika.  

7. Kluby zobowiązane są zapewnić, iż każda płatność uiszczana przez jeden z nich na rzecz 

drugiego w związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika jako: suma transferowa, 

Ekwiwalent czy wkład solidarnościowy nie były płacone w całości lub w części za pośrednictwem 

lub do Pośrednika oraz że te płatności nie będą uiszczane przez Pośrednika.  

8. Zakaz, o którym mowa w ust. 7 obejmuje również zakaz udziału Pośrednika w jakiejkolwiek 

płatności w związku z przyszłą zmianą przynależności klubowej Zawodnika albo zawarciem w 

przyszłości kolejnego kontraktu przez Zawodnika. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, gdy w 

Umowie pośrednictwa zawartej przez Pośrednika z klubem odstępującym zawodnika warunki 

płatności prowizji z tytułu przyszłego transferu tego zawodnika zostały sformułowane kwotowo w 

stosunku do sumy transferowej. Zabroniona jest również cesja roszczeń związanych ze zmianą 

przynależności klubowej z udziałem pośredników. 

9. Z zastrzeżeniem treści postanowień niniejszej Uchwały jakiekolwiek wynagrodzenie za usługi 

Pośrednika może zostać wypłacone wyłącznie przez podmiot, tj. Klub lub Zawodnika, który zawarł 

z Pośrednikiem Umowę pośrednictwa, bezpośrednio Pośrednikowi. 

10. Zawodnik może upoważnić Klub do realizacji, w imieniu Zawodnika, wymagalnej na podstawie 

Umowy pośrednictwa płatności wobec Pośrednika, która zostanie pokryta z wynagrodzenia 

wynikającego z Kontraktu. Upoważnienie takie, pod rygorem nieważności, musi zostać 

umieszczone, wraz ze wskazaniem wysokości tejże płatności, w Kontrakcie. 

11. Zabrania się osobom, w rozumieniu zdefiniowanym w punkcie 11 rozdziału Definicji Statutu 

FIFA przyjmowania jakichkolwiek płatności za pośrednictwo z całości lub części opłaty uiszczanej 

na rzecz Pośrednika przez reprezentowaną przez niego stronę Transakcji. Każda osoba, która 

naruszy niniejsze postanowienie będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.  

12. Zabrania się uiszczania przez Zawodnika niepełnoletniego lub Klub jakichkolwiek opłat na rzecz 

Pośrednika w związku z zawarciem Kontraktu lub umowy transferowej Zawodnika niepełnoletniego 

lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Pośrednika w 

związku z zawarciem takiego Kontraktu lub Umowy transferowej w przyszłości. Naruszenie 

niniejszego postanowienia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

Art. 8 

1. Zawodnik korzystający z usług Pośrednika niezwłocznie po zawarciu Kontraktu, jest 

zobowiązany do przesłania do PZPN wszelkiej dokumentacji związanej ze współpracą z 

Pośrednikiem przy takiej Transakcji, niezależnie od obowiązku przedstawienia przez Klub przy 

uprawnianiu Zawodnika do gry Kontraktu zawartego przy udziale Pośrednika. Ponadto Zawodnik 

jest zobowiązany do przekazania do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej Transakcji 

dokonanej z udziałem Pośrednika oraz wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, 

które uiścił lub które mają zostać uiszczone na rzecz Pośrednika. 



2. Klub korzystający z usług Pośrednika niezwłocznie po zawarciu Umowy transferowej lub 

Kontraktu jest zobowiązany do przesłania do PZPN wszelkiej dokumentacji związanej ze 

współpracą z Pośrednikiem przy takiej Transakcji. Obowiązek złożenia powyższych dokumentów, 

dotyczy zarówno Klubu, który odstępuje Zawodnika, jak i Klubu pozyskującego Zawodnika, jeżeli 

korzysta on przy Transakcji z usług Pośrednika. Ponadto Klub zobowiązany jest do przekazania 

do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej Transakcji dokonanej z udziałem Pośrednika oraz 

wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, które uiścił lub które mają zostać 

uiszczone na rzecz Pośrednika. 

3. Zawodnik lub Klub są zobowiązani, aby każda Umowa transferowa lub Kontrakt negocjowane 

lub podpisane z udziałem Pośrednika działającego na podstawie Umowy pośrednictwa zawierały 

imię i nazwisko oraz podpis takiego Pośrednika, a także datę zawarcia z nim Umowy pośrednictwa.  

4. Wskazanie Pośrednika w Umowie transferowej lub Kontrakcie stanowi potwierdzenie 

skutecznego świadczenia usług pośrednictwa przez Pośrednika na podstawie Umowy 

pośrednictwa i podstawę do uznania wynagrodzenia ustalonego w Umowie pośrednictwa za 

należne.   

5. W przypadku, jeżeli Zawodnik lub Klub nie korzystali z usług Pośrednika przy negocjacjach lub 

zawarciu Umowy transferowej lub Kontraktu, okoliczność ta musi zostać uwidoczniona w Umowie 

transferowej lub Kontrakcie.  

6.Zawodnik, przed podpisaniem kolejnej umowy pośrednictwa powinien upewnić się, iż nie 

obowiązuje go ważna umowa pośrednictwa z innym pośrednikiem transakcyjnym 

(obejmującą ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy), zawierająca klauzulę 

wyłączności.  W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Zawodnik podlegał 

będzie odpowiedzialności dyscyplinarnej, przy czym w przypadku rażącego naruszenia 

powyższego przepisu kara dyscyplinarna orzeczona wobec Zawodnika nie będzie niższa niż 

6 (sześć) miesięcy bezwzględnej dyskwalifikacji. 

 

Art. 9 

1. Do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, celem wykonania obowiązującej między 
Stronami umowy oraz za zgodą Pośrednika tj. Art. 6 ust. 1 lit. a) i b) z zachowaniem zasady 
minimalizacji danych tj. art. 5 ust. 1 lit c) RODO, PZPN opublikuje na swojej stronie internetowej 
listę Pośredników. 

2. Zakres publikowanych danych obejmować będzie:  
1) informację o zarejestrowaniu w związku z czynnościami objętymi treścią niniejszej Uchwały 

oraz wszystkich transakcji, w których brali oni udział w ciągu ostatnich  

12 miesięcy; 

2) łączną wysokość wynagrodzeń lub innych należności, jakie Zawodnicy  

i Kluby wypłacili Pośrednikom, w postaci kwoty łącznej wypłaconej przez wszystkich 

Zawodników wszystkim Pośrednikom oraz w postaci kwoty łącznej wypłaconej wszystkim 

Pośrednikom przez dany Klub.  

 
3. PZPN opublikuje w Systemie rejestracyjnym informacje o wszystkich podpisanych umowach 

oraz terminach ich obowiązywania. Informacje te będą udostępnione aktywnym użytkownikom 

Systemu rejestracyjnego.    

4. PZPN może udostępnić Zawodnikom lub Klubom, na ich wniosek, określone informacje  

z Systemu rejestracyjnego dotyczące Transakcji, w której Pośrednik brał udział, jeżeli przy ich 

wykorzystaniu mają być stwierdzone lub wyeliminowane nieprawidłowości dotyczące 



przeprowadzanych czynności objętych treścią niniejszej. Uchwały. Wnioskując Zawodnik lub Kluby 

zobowiązane są podać podstawę oraz cel, dla którego wnoszą o udostępnienie wskazanych 

danych.  

 Art. 10 

1. Klub lub Zawodnik, który zawiera Umowę pośrednictwa z osobą nieposiadającą uprawnień 

Pośrednika podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

2. Klub, Zawodnik lub Pośrednik, który narusza lub stosuje postanowienia nin. Uchwały w sposób 

niezgodny z jej treścią oraz innymi postanowieniami regulacji PZPN podlega odpowiedzialności 

dyscyplinarnej. 

3. Osoba, która podejmie działania lub zawiera Umowę pośrednictwa nie posiadając uprawnień 

Pośrednika nie może być wpisana na listę Pośredników na dwa kolejne sezony, a w przypadku 

podjęcia dalszego działania lub kolejnego zawarcia Umowy pośrednictwa bez uprawnień 

Pośrednika osoba taka nie może być wpisana na listę Pośredników na okres pięciu kolejnych 

sezonów lub na stałe. 

4.Postępowanie dyscyplinarne prowadzone jest na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

oraz innych właściwych przepisów, na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, 

Rzecznika Dyscyplinarnego lub Zespołu działającego w ramach Komisji ds. Prawnych.  

5. Sankcje dyscyplinarne nałożone na Pośrednika, Zawodnika lub Klub w związku z realizacją 

postanowień nin. Uchwały są publikowane na stronie internetowej PZPN. O ich treści 

powiadamiana jest także FIFA. 

6. Komisja Dyscyplinarna FIFA może zdecydować o rozszerzeniu nałożonych sankcji zgodnie z 

Kodeksem Dyscyplinarnym FIFA. 

7. Spory majątkowe, powstające pomiędzy Pośrednikami a Klubami lub Zawodnikami, wynikające 

z umów pośrednictwa, w związku z realizacją nin. Uchwały, poddawane będą pod rozstrzygnięcie 

Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. 

8. PZPN może odrębną Uchwałą Zarządu PZPN wprowadzić obowiązek ubezpieczenia 

Pośredników oraz inne obowiązki związane z wykonywaniem działalności pośrednika.    

Art. 11  

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Uchwale stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 

cywilnego.  

2. Prawo interpretacji postanowień niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

3. Niniejsza Uchwała zastępuje obowiązującą do dnia 31 marca 2015 roku Uchwałę Zarządu PZPN 

nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku (z późn. zmian) w sprawie licencji dla menedżerów ds. piłkarzy i 

wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały wygasa dotychczasowy system licencji dla 

menedżerów ds. piłkarzy, tym samym wszystkie dotychczas wydane licencje tracą ważność i winny 

zostać zwrócone do PZPN.  



5. Dotychczasowy licencjonowani menedżerowie ds. piłkarzy zostaną wpisani do Systemu 

rejestracyjnego jako Pośrednicy po spełnieniu warunków, o których mowa w Art. 4 ust. 3 pkt 1) – 

3).   

6. Spełnienie warunków, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1) – 3), w okresie od 1 kwietnia do 30 

czerwca 2015 roku umożliwia Pośrednikowi również działalność w sezonie rozgrywkowym 

2015/2016. 

7. Wszystkie umowy o świadczenie usług menedżerskich, zawarte przed dniem wejścia w życie 

niniejszej Uchwały objęte są postanowieniami niniejszej Uchwały, o ile były złożone w PZPN w 

terminie 30 dni od ich zawarcia, do daty wygaśnięcia i nie mogą być przedłużane, przy czym ich 

skuteczność wobec PZPN jest uzależniona od spełnienia przez Pośrednika wszystkich 

obowiązków, określonych w niniejszej Uchwale. 

8. Postanowienia nin. Uchwały mają zastosowanie do wszystkich spraw zawisłych przed organami 

PZPN wynikających z treści umów zgłoszonych do Systemu rejestracyjnego. 

9. W celu realizacji postanowień niniejszej Uchwały upoważnia się Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN do opracowania założeń technicznych oraz wdrożenia i nadzorowania 

funkcjonowania Systemu Rejestracyjnego Pośredników umożliwiającego: 

• rejestrację i weryfikację Pośredników zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 

Uchwale, z uwzględnieniem zasad ochrony danych, o których mowa w zapisach niniejszej 

Uchwały; 

• rejestrację umów zawieranych przez Pośredników; 

• publikację na stronach internetowych PZPN informacji o których mowa w art. 10 niniejszej 

uchwały; 

• wykonywanie innych czynności umożliwiających realizację postanowień Uchwały. 

Weryfikacji merytorycznej złożonych dokumentów, dokonuje Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN we współpracy z Zespołem działającym w ramach Komisji Prawnej. 

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych w strukturach 

Pośredników transakcyjnych PZPN, oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o 

różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, upoważniony przez Administratora do 

wdrożenia i nadzorowania funkcjonowania Systemu Rejestracyjnego Pośredników, Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN wdraża i nadzoruje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 

zgodnie z art. 32 RODO, aby przetwarzanie w ramach Systemu Rejestracyjnego Pośredników 

odbywało się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, i aby móc to wykazać. Środki te są w miarę 

potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Realizując swoje obowiązki PZPN w tym zakresie 

współpracuje z procesorami, współadministratorami i osobami, których dane dotyczą, a także 

organem nadzorczym. 

10. 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). 

                 Prezes PZPN Cezary Kulesza 



Załącznik nr 1 

Deklaracja Pośrednika dla osoby fizycznej 

Imię (imiona): 

Nazwisko (nazwiska): 

Data urodzenia: 

PESEL:  

Obywatelstwo/obywatelstwa: 

Pełny stały adres (w tym nr telefonu/faksu i adres e-mail) 

 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM CO NASTĘPUJE: 

1. W trakcie wykonywania przeze mnie czynności jako Pośrednik w zakresie piłki nożnej 

zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego i 

krajowego prawa, mającego zastosowanie przy wykonywaniu wskazanych czynności. Niezależnie 

od powyższego wyrażam zgodę na stosowanie wobec mojej osoby postanowień Statutu FIFA oraz 

Regulaminu FIFA, dotyczącego pośrednictwa w piłce nożnej, odpowiednich przepisów UEFA w 

tym zakresie, jak również postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności Statutu, 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Uchwały Zarządu PZPN, której załącznikiem jest 

niniejsza deklaracja.  

Równocześnie oświadczam, iż jako Pośrednik świadczący usługi w zakresie piłki nożnej poddaję 

się niniejszym odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z treści Statutu oraz Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN i regulaminowej, realizowanej przez stosowne organy PZPN, a także 

odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Kodeksie Dyscyplinarnym FIFA.  

2. Oświadczam, iż obecnie nie zajmuję stanowiska urzędnika w rozumieniu zdefiniowanym w 

punkcie 11 rozdziału Definicji Statutu FIFA i w art. 1 ust. 4 Uchwały, do której załącznikiem jest 

niniejsza Deklaracja oraz że nie obejmę takiego stanowiska w okresie obowiązywania danego 

oświadczenia. 

3. Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną reputację, a także w przeszłości nie zostałem 

skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub nie podlegam karze 

dyskwalifikacji w okresie obejmującym niniejszą deklarację lub nie podlegałem karze dyskwalifikacji 

za korupcję w sporcie.   

4. Oświadczam, iż nie zawarłem (ani nie współpracuję w zakresie świadczenia usług pośrednictwa 

w piłce nożnej z podmiotem, który zawarł) obowiązującej w okresie ważności niniejszej Deklaracji 

ani nie zawrę w tym okresie umowy cywilnoprawnej z Zawodnikiem zarejestrowanym w systemie 

Extranet PZPN lub jego przedstawicielami ustawowymi, innej niż Umowy pośrednictwa, o której 

mowa w Uchwale, której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja, na podstawie której będę 

uprawniony do reprezentowania interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych 

w odniesieniu do negocjowania i zawierania umów transferowych lub kontraktów w rozumieniu 

wskazanej powyżej Uchwały Zarządu PZPN. 

4a. Zobowiązuję się do każdorazowego  upewnienia się czy Zawodnik, z którym będę 

nawiązywał współpracę na zasadzie Umowy Pośrednictwa,  nie ma podpisanej ważnej 

Umowy Pośrednictwa, z klauzulą jej wyłączności, z innym Pośrednikiem Transakcyjnym. W 

szczególności zobowiązuję się do każdorazowego sprawdzania  w Systemie rejestracyjnym 

pośredników PZPN, czy Zawodnik nie jest aktualnie związany ważną Umową Pośrednictwa 

(obejmującą ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy) oraz niniejszym poddaję 



się odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Uchwały 

w przedmiotowym zakresie. 

 

5. Oświadczam, że nie mam żadnych powiązań kontraktowych z FIFA, konfederacjami 

kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskimi, względnie ligami 

zawodowymi, które mogłyby stwarzać potencjalny konflikt interesów. Równocześnie deklaruję, że 

w przypadku powstania jakiejkolwiek wątpliwości ujawnię niezwłocznie każdą relację prawną, 

łączącą mnie z ww. podmiotami. Równocześnie oświadczam, że w związku z pełnieniem moich 

czynności w charakterze Pośrednika w zakresie piłki nożnej nie będę dążył do nawiązania 

jakichkolwiek relacji kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, narodowymi lub 

regionalnymi federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi.    

6. Oświadczam, iż zgodnie z treścią artykułu 7 § 4 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikami, 

nie będę przyjmować żadnych płatności uiszczanych przez jeden Klub na rzecz drugiego Klubu w 

związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika, w szczególności jakichkolwiek sum 

transferowych, ekwiwalentu z tytułu wkładu solidarnościowego oraz jakichkolwiek rekompensat za 

wyszkolenie Zawodnika. 

7. Oświadczam, zgodnie z artykułem 7 § 8 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, że nie 

będę przyjmować żadnych płatności od którejkolwiek ze stron, jeżeli zmiana przynależności 

klubowej dotyczy Zawodnika niepełnoletniego. 

8. Oświadczam, że nie jestem i nie będę związany w sposób bezpośredni lub pośredni, w tym nie 

będę brał osobistego udziału w zakładach bukmacherskich, loteriach, grach hazardowych lub 

innych zakładach wzajemnych, względnie w podobnych wydarzeniach lub transakcjach, 

związanych z meczami piłki nożnej. Równocześnie przyjmuję do wiadomości, iż nie posiadam 

żadnych udziałów w koncernach, firmach i innych organizacjach, które promują, aranżują, 

negocjują lub przeprowadzają jakiekolwiek transakcje lub wydarzenia, związane z powyższymi 

grami.      

9. Wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, na 

przekazywanie do PZPN szczegółowych informacji, dot. wszystkich płatności jakiejkolwiek natury, 

uzyskiwanych przeze mnie od Klubu lub Zawodnika, w związku ze świadczeniem usług 

pośrednictwa.     

10. Wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na 

przekazanie, jeżeli zajdzie taka konieczność, do FIFA, konfederacji kontynentalnych, narodowych 

lub regionalnych związków piłkarskich oraz lig zawodowych, w celu stosownego sprawdzenia 

wszelkich kontraktów, umów oraz innych dokumentów, związanych z moją działalnością, jako 

Pośrednika w piłce nożnej. Równocześnie zgadzam się na to, aby wskazane powyżej podmioty 

uzyskały każdy inny, stosowny dokument od jakiejkolwiek osoby trzeciej, świadczącej także usługi 

doradcze i biorącej czynny udział w negocjacjach lub konsultacjach, za których przeprowadzenie 

ponoszę odpowiedzialność.       

11. Wyrażam zgodę, stosownie do artykułu 6 § 3 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem na 

przechowywanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, przez PZPN, w 

celu ich publikacji, w związku z pełnioną przeze mnie funkcją Pośrednika, w zakresie określonym 

w przepisach FIFA i PZPN, jak również przesyłania tych danych do państwa trzeciego.  



12. Wyrażam zgodę, stosownie do artykułu 9 § 2 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na 

publikację przez PZPN informacji o wszystkich sankcjach dyscyplinarnych na mnie nałożonych 

oraz na poinformowanie o tych sankcjach FIFA. 

13. Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na to, że niniejsza deklaracja będzie udostępniana 

członkom właściwych organów PZPN, związków regionalnych i ligi zawodowej.14. Wyrażam zgodę 

w przypadku naruszenia postanowień Uchwały nr III/42 Zarządu PZPN z dnia 27 marca lub innej 

regulacji PZPN na publikację informacji o wykreśleniu Pośrednika z Systemu rejestracyjnego.  

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (nr telefonu, mail) przez Polski 

Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.  

nr 7, 02-366 Warszawa, w celu umożliwienia kontaktu PZPN ze mną jako Pośrednikiem, zgodnie 

z art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

15. Jestem świadom, że PZPN pozyskując oraz przetwarzając moje dane staje się ich 

Administratorem zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). Moje dane osobowe przetwarzane są przez PZPN w celu niezbędnym do realizacji 

następujących zadań:(a) wykonania zadań Pośrednika transakcyjnego na podstawie 

akceptowanych przeze mnie wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego  

i krajowego prawa oraz Regulaminów dot. Pośredników, mających zastosowanie przy 

wykonywaniu wskazanych czynności pośrednika oraz podjęcia działań na moje żądanie przed 

ostatecznym potwierdzeniem zapisów, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, (b)  wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności obowiązków podatkowych i 

rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO, (c) ustanowionych przez PZPN, zgodnie z ustawą 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), celami i zadaniami 

statutowymi PZPN oraz uchwałami PZPN dotyczącymi Pośredników transakcyjnych, zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO. Przysługuje mi prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach 

określonych w art. 15-22 RODO. Moje dane mogą być udostępnione podmiotom, które są 

upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym PZPN powierza 

dane w celu prawidłowego korzystania z praw oraz wykonania zobowiązań wynikających z umowy  

w niezbędnym zakresie, jak obsługa informatyczna, prawna i tym podobne. W sprawach spornych 

dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje mi także prawo wniesienia skargi do 

Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych jest niezbędne do podjęcia współpracy. Dane będą 

przetwarzane do czasu zaprzestania moich działań jako Pośrednik transakcyjny zgodnie z 

zapisami dotyczącymi Pośredników transakcyjnych, natomiast po zakończeniu wspomnianych 

działań, dane mogą być przechowywane jedynie w celu realizacji roszczeń (6 lat) i w celach 

archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu skorzystania ze swoich praw mogę 

skontaktować się z PZPN osobiście w jego siedzibie, mailowo lub telefonicznie zgodnie z 

informacjami zamieszczonymi na www.pzpn.pl w zakładce RODO. 

16. Uwagi i obserwacje, które potencjalnie mogą mieć znaczenie: 

 

Niniejszą deklarację składam w dobrej wierze, której prawdziwość bazuje na informacjach 

i materiałach obecnie dla mnie dostępnych oraz zgadzam się, że PZPN będzie uprawniony do 

realizacji funkcji kontrolnych, w związku z koniecznością weryfikacji informacji zawartych w 

niniejszej deklaracji. Uznaję również, że po złożeniu niniejszej deklaracji, w przypadku zmiany 

któregokolwiek z elementów powyższych informacji, jestem zobowiązany do bezzwłocznego 

poinformowania PZPN o zaistniałej zmianie. 

http://www.pzpn.pl/


 

(Miejsce i data)     (Podpis) 

 

  

  



 

 

Załącznik nr 2 

Deklaracja Pośrednika dla osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej  

Nazwa (osoba prawna/podmiot prawny): 

Adres (w tym nr telefonu/faksu, e-mail i strona internetowa): 

NIP (osoba prawna/podmiot prawny): 

Dalej określana jako „osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna” 

Imię (imiona), nazwisko i PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania wyżej wymienionej osoby 

prawnej lub innej jednostki organizacyjnej (osoba prawna/ podmiot prawny) 

(Uwaga: każda osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej musi 

złożyć oddzielny formularz Deklaracji Pośrednika): 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM CO NASTĘPUJE: 

1. W trakcie wykonywania czynności Pośrednika w zakresie piłki nożnej przez osobę prawną lub 

inną jednostkę organizacyjną, którą niniejszym reprezentuję zobowiązuję się w jej imieniu i 

osobiście do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego i 

krajowego prawa, mającego zastosowanie przy wykonywaniu wskazanych czynności. Niezależnie 

od powyższego wyrażam zgodę na stosowanie wobec osoby prawnej lub innej jednostki 

organizacyjnej, którą reprezentuję oraz osobiście mojej osoby postanowień Statutu FIFA oraz 

Regulaminu FIFA, dot. pośrednictwa w piłce nożnej, odpowiednich przepisów UEFA w tym 

zakresie, jak również postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności Statutu, 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Uchwały, do której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja.  

Równocześnie oświadczam, iż osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, 

poddaje się jako Pośrednik świadczący usługi w zakresie piłki nożnej odpowiedzialności 

dyscyplinarnej wynikającej z treści Statutu oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN i 

regulaminowej, realizowanej przez stosowne organy PZPN, a także odpowiedzialności 

dyscyplinarnej na zasadach określonej w Kodeksie Dyscyplinarnym oraz innych regulacjach FIFA.    

2. Oświadczam, iż żadna z osób mająca świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w piłce nożnej, 

w ramach osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję oraz ja osobiście 

nie zajmuję stanowiska urzędnika, w rozumieniu zdefiniowanym w punktu 11 rozdziału Definicji 

Statutu FIFA i w art. 1 ust. 4 Uchwały, do której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja oraz że nie 

obejmę takiego stanowiska w okresie obowiązywania niniejszej Deklaracji. 

3. Oświadczam, że każda osoba, mająca w ramach osoby prawnej lub innej jednostki 

organizacyjnej, którą reprezentuję, pełnić funkcje związane z pośrednictwem w zakresie piłki 

nożnej oraz ja osobiście mamy nieposzlakowaną reputację, jak również żadna z niniejszych osób 

nie została skazana prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub nie podlegają karze 

dyskwalifikacji w okresie obejmującym niniejszą Deklarację lub nie podlegały karze dyskwalifikacji 

za korupcję w sporcie.  



4. Oświadczam, iż żadna z osób mająca świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w piłce nożnej 

w ramach osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, ani żadna osobą z 

podmiotem tym współpracująca w zakresie świadczenia usług w zakresie pośrednictwa w piłce 

nożnej, nie zawarła obowiązującej w okresie ważności niniejszej Deklaracji ani nie zawrze w tym 

okresie umowy cywilnoprawnej z Zawodnikiem zarejestrowanym w systemie Extranet PZPN lub 

jego przedstawicielami ustawowymi, innej niż Umowa pośrednictwa, o której mowa w Uchwale do 

której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja, na podstawie której będzie uprawniona do 

reprezentowania interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu 

do negocjowania i zawierania umów transferowych lub kontraktów w rozumieniu wskazanej 

powyżej Uchwały Zarządu PZPN. 

4a. Zobowiązuję się do każdorazowego  upewnienia się czy Zawodnik, z którym będę 

nawiązywał współpracę na zasadzie Umowy Pośrednictwa,  nie ma podpisanej ważnej 

Umowy Pośrednictwa, z klauzulą jej wyłączności, z innym Pośrednikiem Transakcyjnym. W 

szczególności zobowiązuję się do każdorazowego sprawdzania  w Systemie rejestracyjnym 

pośredników PZPN, czy Zawodnik nie jest aktualnie związany ważną Umową Pośrednictwa 

(obejmującą ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy) oraz niniejszym poddaję 

się odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Uchwały 

w przedmiotowym zakresie. 

 

5. Oświadczam, że ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani 

żadna z osób, które w jej ramach będzie zajmować się pośrednictwem w zakresie piłki nożnej, ani 

ja osobiście nie mamy żadnych powiązań kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, 

narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi, które mogłyby 

stwarzać potencjalny konflikt interesów. Równocześnie deklaruję, iż w przypadku powstania 

jakichkolwiek wątpliwości osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, 

osoby w niej zatrudnione w zakresie pośrednictwa w sferze piłki nożnej oraz ja osobiście, ujawnimy 

niezwłocznie każdą umowę, łączącą nas z ww. podmiotami. Równocześnie oświadczam, iż osoba 

prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, osoby w niej zatrudnione w sferze 

pośrednictwa w piłce nożnej oraz ja osobiście nie będziemy dążyli do nawiązania jakichkolwiek 

relacji kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi 

federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi.      

6. Oświadczam, zgodnie z treścią artykułu 7 § 4 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikami, że 

ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani żadna z osób, która 

świadczy w jej ramach usługi pośrednictwa, ani też ja osobiście nie będziemy przyjmować żadnych 

płatności uiszczanych przez jeden Klub na rzecz drugiego Klubu w związku ze zmianą 

przynależności klubowej Zawodnika, w szczególności jakichkolwiek sum transferowych, 

Ekwiwalentu z tytułu wkładu solidarnościowego oraz jakichkolwiek rekompensat za wyszkolenie 

Zawodnika.  

7. Oświadczam, iż zgodnie z artykułem 7 § 9 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem ani osoba 

prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani żadna z osób zajmująca się w 

niej pośrednictwem w piłce nożnej, ani ja osobiście, nie będziemy przyjmowali żadnych płatności 

od którejkolwiek ze stron, jeżeli zmiana przynależności klubowej dotyczy Zawodnika 

niepełnoletniego.  

8. Oświadczam, że ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani 

żadna z osób w niej zatrudnionych, ani ja osobiście nie będziemy brać osobistego udziału w 

zakładach bukmacherskich, loteriach, grach hazardowych lub innych zakładach wzajemnych, 

względnie w podobnych wydarzeniach lub transakcjach, związanych z meczami piłki nożnej. 

Równocześnie uznaję, że zarówno osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą 



reprezentuję, ani żadna z osób, zajmująca się w jej ramach pośrednictwem, ani ja osobiście nie 

posiada żadnych udziałów w koncernach, firmach i innych organizacjach, które promują, aranżują, 

negocjują lub przeprowadzają jakiekolwiek transakcje lub wydarzenia, związane z powyższymi 

grami.      

9. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób 

wykonujących w jej ramach czynności pośrednictwa w zakresie piłki nożnej oraz osobiście 

wyrażam zgodę, stosownie do treści artykułu 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, 

na pozyskiwanie przez PZPN szczegółowych informacji, dot. wszystkich płatności jakiejkolwiek 

natury, uzyskiwanych przez nas od Klubu lub Zawodnika w związku ze świadczeniem usług 

pośrednictwa.  

10. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób 

zatrudnionych w niej w zakresie pośrednictwa w sferze piłki nożnej oraz ja osobiście wyrażamy 

zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikami, na przekazanie, 

jeżeli zajdzie taka konieczność do FIFA, konfederacji kontynentalnych, narodowych lub 

regionalnych związków piłkarskich oraz liga zawodowych, w celu stosownego sprawdzenia 

wszelkich kontraktów, umów oraz innych dokumentów, związanych z naszą działalnością, jako 

pośrednika w piłce nożnej. Równocześnie zgadzamy się na to, aby wskazane powyżej podmioty 

uzyskały każdy inny, stosowny dokument od jakiejkolwiek osoby trzeciej, świadczącej także usługi 

doradcze i biorącej czynny udział w negocjacjach lub konsultacjach, za których przeprowadzenie 

ponosimy odpowiedzialność.       

11. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję wyrażam zgodę, 

zgodnie z artykułem 6 § 3 Regulaminu FIFA nt. pracy z Pośrednikiem, odnośnemu związkowi na 

magazynowanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, w celu ich 

publikacji, w zakresie określonym w przepisach FIFA i PZPN.  

12. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób 

zatrudnionych w niej w charakterze Pośrednika w sferze piłki nożnej oraz osobiście, wyrażam 

zgodę, stosownie do artykułu 9 § 3 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na 

przechowywanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, przez PZPN, w 

celu ich publikacji, w związku z pełnioną przez nas funkcją Pośrednika. W imieniu osoby prawnej 

lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób zatrudnionych w niej w charakterze 

pośrednika w sferze piłki nożnej oraz osobiście wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 9 paragraf 

2 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem na publikację przez PZPN informacji o wszystkich 

sankcjach dyscyplinarnych oraz o poinformowaniu o tych sankcjach FIFA. 

13. Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na to, że niniejsza deklaracja będzie udostępniana 

członkom właściwych organów PZPN, związków regionalnych i ligi zawodowej. 

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (prywatnego nr telefonu 

oraz/lub maila) przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy 

Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa, w celu umożliwienia kontaktu PZPN ze mną jako 

Pośrednikiem, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

15. Jestem świadom, że PZPN pozyskując oraz przetwarzając dane osobowe osób prywatnych 

bądź osób zatrudnionych w charakterze pośrednika staje się ich Administratorem zgodnie z art. 13 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Administrator przetwarza 

wówczas przede wszystkim dane kontaktowe (nr tel. lub/oraz mail) w celu umożliwienia kontaktu i 

korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO. Wspomnianym osobom przysługuje 

wówczas prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 



sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w art. 15-22 

RODO. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które są upoważnione do tego na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym PZPN powierza dane w celu prawidłowego 

korzystania  

z praw oraz wykonania zobowiązań wynikających z umowy w niezbędnym zakresie, jak obsługa 

informatyczna, prawna i tym podobne. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych 

osobowych przysługuje osobom których dane są przetwarzane także prawo wniesienia skargi do 

Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych wspomnianych danych jest niezbędne do podjęcia 

współpracy. Dane będą przetwarzane do czasu zaprzestania moich działań z zakresu 

pośrednictwa transakcyjnego zgodnie z zapisami dotyczącymi pośredników transakcyjnych, 

natomiast po zakończeniu wspomnianych działań, dane mogą być przechowywane jedynie w celu 

realizacji roszczeń (6 lat) i w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu 

skorzystania ze swoich praw wspomniane osoby mogą skontaktować się z PZPN osobiście w jego 

siedzibie, mailowo lub telefonicznie zgodnie z informacjami zamieszczonymi na www.pzpn.pl w 

zakładce RODO. 

16. Uwagi i obserwacje, które potencjalnie mogą mieć znaczenie: 

 

 

 

Niniejszą deklarację składam w dobrej wierze, której prawdziwość bazuje na informacjach 

i materiałach obecnie dla mnie dostępnych oraz zgadzam się, że PZPN będzie uprawniony do 

realizacji funkcji kontrolnych, w związku z koniecznością weryfikacji informacji zawartych w 

niniejszej deklaracji. Uznaję również, że po złożeniu niniejszej deklaracji, w przypadku zmiany 

któregokolwiek z elementów powyższych informacji, jestem zobowiązany do bezzwłocznego 

poinformowania PZPN o zaistniałej zmianie. 

 

(Miejsce i data)     (Podpis) 
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Uchwała nr XI/159 z dnia 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym 
 

I. W Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1. W Art. 129 dodaje się pkt h) w następującym brzmieniu: 

 

h) pośrednika transakcyjnego – zakaz prowadzenia działalności pośrednika 

transakcyjnego lub zakaz zawierania nowych umów pośrednictwa z zawodnikami i 

klubami. 

 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego nie ulegają zmianie. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

       Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN DYSCYPLINARNY 

POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

(tekst jednolity) 

 

 

DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

ROZDZIAŁ I. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

Art. 1 

Zakres przedmiotowy regulacji. Przewinienie dyscyplinarne 

 

§1. Niniejszy regulamin reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązujące w 

Polskim Związku Piłki Nożnej, określa katalog kar i przewinień dyscyplinarnych, tryb postępowania 

oraz organy właściwe do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych.  

§2. Przewinieniem dyscyplinarnym jest czyn zabroniony zagrożony karą przewidzianą w niniejszym 

regulaminie. 

§3. Przewinieniem dyscyplinarnym jest również naruszenie innego, zabronionego pod groźbą kary 

dyscyplinarnej przepisu, ustanowionego przez uprawniony organ Polskiego Związku Piłki Nożnej 

lub jego struktury członkowskiej, a także naruszenie przepisów gry w piłkę nożną.  

§4. Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej niniejszym regulaminem nie 

wyłącza odpowiedzialności przed innymi organami.  

 

Art. 2 

Zakres podmiotowy 

 

§1. Odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym 

ponoszą członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie 

piłkarscy, członkowie sztabu medycznego, pośrednicy transakcyjni, obserwatorzy, delegaci oraz 

działacze piłkarscy. 

§2. O ile przepis szczególny tak stanowi, odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach 

określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ponoszą również kibice. 

§3. Działaczami piłkarskimi w rozumieniu niniejszego regulaminu są: 

1. członkowie organów władzy, kontroli, jurysdykcyjnych i doradczych Polskiego 

Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, ich struktur 

członkowskich oraz ligi zawodowej, a ponadto osoby zatrudnione w Polskim 

Związku Piłki Nożnej oraz przez członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, 



2. członkowie statutowych organów klubów piłkarskich, a także ich udziałowcy, 

akcjonariusze bądź członkowie stowarzyszeń, 

3. inne osoby pełniące funkcje kierownicze w sekcjach piłki nożnej, 

4. licencjonowani organizatorzy imprez piłkarskich, 

5. kierownicy do spraw bezpieczeństwa oraz spikerzy zawodów piłkarskich, 

6. inne osoby, których zachowanie pozostaje w związku z działalnością podejmowaną 

w imieniu lub na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków 

Piłki Nożnej, ich struktur członkowskich, niezależnie od zajmowanego stanowiska 

oraz pełnionej funkcji.  

§4. Kluby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne swoich 

zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy piłkarskich oraz 

kibiców. 

Art.3 

Zakres obowiązywania z uwagi na czas przewinienia 

 

Odpowiedzialność dyscyplinarną ponoszą wszystkie osoby, o których mowa w art. 2, jeżeli w 

czasie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego podlegały odpowiedzialności, wynikającej z 

niniejszego Regulaminu, nawet jeżeli w czasie orzekania podstawa odpowiedzialności ustała.  

 

Art. 4 

Wina 

 

§1. Odpowiedzialność dyscyplinarna oparta jest na zasadzie winy, chyba że z przepisów 
szczególnych wynikają inne zasady odpowiedzialności. 
 

§2. Osoby prawne odpowiadają za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, 

instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy, kibiców oraz innych osób pełniących swoje 

funkcje z danymi zawodami na zasadzie ryzyka.” 

 

Art. 5 

Kara 

 

§1. Za przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary przewidziane w niniejszym regulaminie, z 

zastrzeżeniem treści art. 47. 

§2. Kary dyscyplinarne dzielą się na kary zasadnicze i dodatkowe. 

§3. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, za jedno przewinienie dyscyplinarne wymierza 

się jedną karę zasadniczą. 

§4. Kary zasadnicze określają postanowienia regulaminu, regulujące poszczególne rodzaje 

przewinień dyscyplinarnych.  

§5. Organ dyscyplinarny obok kary zasadniczej może orzec jedną bądź kilka kar dodatkowych, 

spośród katalogu kar dodatkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 



§6. Wymierzając karę, organ dyscyplinarny uwzględnia cele kary w zakresie jej oddziaływania na 

obwinionego jak i środowisko piłkarskie. 

§7. Orzekając karę dyscyplinarną, warunkowo zawieszając jej wykonanie, nadzwyczajnie ją 

złagadzając na podstawie art. 46 1 lub odstępując od jej wymierzenia na podstawie art. 47 organ 

dyscyplinarny może nałożyć na podmiot ponoszący odpowiedzialność dyscyplinarną obowiązki, 

stosownie do treści art. 56.   

 

Art.6 

Zbieg przepisów dyscyplinarnych 

 

§1. Jeżeli zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej przewinienie, wyczerpuje znamiona 

określone w dwóch albo więcej, pozostających w zbiegu przepisach dyscyplinarnych, stanowi ono 

jedno przewinienie dyscyplinarne, za które wymierza się jedną zasadniczą karę dyscyplinarną na 

podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą. 

§2. Zbieg przepisów, o którym mowa w § 1 zachodzi wtedy, gdy kwalifikacja prawna dokonana w 

oparciu o tylko jeden czyn, wyczerpuje znamiona dwóch lub więcej przewinień dyscyplinarnych.  

§3. Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka 

dodatkowych kar dyscyplinarnych spośród katalogu kar dodatkowych. 

 

Art.7 

Przewinienie dyscyplinarne ciągłe 

 

§1. Jeżeli obwiniony dopuszcza się w krótkich odstępach czasu, dwóch lub więcej zachowań, które 

wyczerpują znamiona takiego samego przewinienia dyscyplinarnego lub przewinień 

dyscyplinarnych podobnych, zachowanie to uznaje się za jedno przewinienie dyscyplinarne, 

podlegające jednej zasadniczej karze dyscyplinarnej, uwzględniającej w swej dolegliwości 

wszystkie zachowania. 

§2. Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka 

dodatkowych kar dyscyplinarnych spośród katalogu kar dodatkowych. 

§3. Zasad, określonych w § 1 i §2 nie stosuje się do przewinień dyscyplinarnych, objętych 

technicznymi regułami gry w piłkę nożną. 

 

Art. 71 

Kara dyscyplinarna łączna 

 

Organ dyscyplinarny może objąć jednym postępowaniem kilka spraw dyscyplinarnych do 

wspólnego rozstrzygnięcia, jeżeli toczą się one przeciwko temu samemu obwinionemu a sprawy 

te pozostają ze sobą w związku lub dotyczą takiego samego lub podobnego przewinienia 

dyscyplinarnego. 

 



 

 

 

Art.8 

Odpowiedzialność klubu za ciąg naruszeń w czasie meczu piłkarskiego. 

 

§1. Jeżeli w czasie meczu piłkarskiego, przed lub bezpośrednio po jego zakończeniu doszło do 

więcej niż jednego naruszenia przepisów dyscyplinarnych, za które odpowiedzialność ponosi klub, 

wymierza się temu klubowi jedną zasadniczą karę dyscyplinarną, uwzględniającą w swej 

dolegliwości wszystkie naruszenia, chyba że istnieje konieczność dokonania oceny jednego lub 

kilku czynów w odrębnym postępowaniu. 

§2. Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka 

dodatkowych kar dyscyplinarnych, spośród katalogu kar dodatkowych. 

 

Art.9 

Przewinienie dyscyplinarne umyślne i nieumyślne. 

 

§1. Za przewinienie dyscyplinarne popełnione umyślnie uznaje się przewinienie, gdy obwiniony 
miał zamiar je popełnić, to jest chciał je popełnić lub godził się na to. 
 
 §2. Za przewinienie dyscyplinarne popełnione nieumyślnie uznaje się przewinienie, gdy obwiniony 
możliwość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przewidywał, lecz bezpodstawnie 
przypuszczał, że je uniknie, jak i możliwości takiej nie przewidywał, choć powinien i mógł taką 
możliwość przewidzieć. 
 
 

Art.10 

Sprawstwo, podżeganie, pomocnictwo 

 

§ 1. Karom przewidzianym w niniejszym Regulaminie podlega nie tylko ten, kto dokonuje 
przewinienia dyscyplinarnego sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto 
kieruje wykonaniem przewinienia dyscyplinarnego przez inną osobę lub wykorzystując 
uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego przewinienia.  
§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała przewinienia dyscyplinarnego, 
nakłania ją do tego.  
§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała przewinienia 
dyscyplinarnego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie  
§ 4. W przypadku współsprawstwa organ dyscyplinarny przy wymiarze kary uwzględnia udział 

każdej osoby w popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego. 

 

 

 

 



Art.11 

Przygotowanie, usiłowanie 

 

§ 1. Karom przewidzianym w niniejszym regulaminie może podlegać również ten, kto czyni 

przygotowania do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego lub usiłuje popełnić przewinienie 

dyscyplinarne 

§ 2. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia przewinienia dyscyplinarnego swoim 

zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.  

§ 3. Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu 

zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania. 

§ 4. W przypadku przygotowania lub usiłowania popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, 

stosownie do okoliczności sprawy organ dyscyplinarny może złagodzić karę dyscyplinarną.  

 

 

ROZDZIAŁ II. KATALOG KAR DYSCYPLINARNYCH 

 

Art.12 

Rodzaje kar 

 

Kary dyscyplinarne zasadnicze i dodatkowe dzielą się na: 

a) kary wspólne, które mogą zostać nałożone wobec osób fizycznych jak i prawnych, 

b) kary nakładane wyłącznie wobec osób fizycznych, 

c) kary nakładane wyłącznie wobec osób prawnych. 

 

Art. 13 

Katalog kar zasadniczych 

 

§1. Karami zasadniczymi, wspólnymi są: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) kara pieniężna, 

4) nakaz zwrotu otrzymanych nagród, 

5) dyskwalifikacja określoną liczbą meczów, czasowa lub na stałe, 

6) zawieszenie albo pozbawienie licencji, 

7) wykluczenie z PZPN. 

 

§2. Karami zasadniczymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób fizycznych są: 

1) napomnienie (żółta kartka), 

2) wykluczenie (czerwona kartka), 



3) zakaz wstępu na stadion, 

4) skreślenie z listy sędziów, 

5) zakaz gry w kolejnych meczach, 

6) anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry, 

7) czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, 

 

§3. Karami zasadniczymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób prawnych są: 

1) weryfikacja zawodów jako walkower, 

2) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności 

3) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie meczów   z udziałem 

publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej 

siedzibą klubu,  

4) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie, 

5) rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie, 

6) zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie, 

7) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie meczów na 

obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu, 

8) anulowanie wyniku meczu, 

9) wykluczenie z rozgrywek, 

10) przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, 

11) zakaz dokonywania transferów do klubu, 

12) pozbawienie tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski, lub Zdobywcy Pucharu 

Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu.  

 

Art. 14 

Katalog kar dodatkowych 

 

§1. Karą dodatkową wspólną jest kara pieniężna.  

§2. Karą dodatkową, właściwą wyłącznie wobec osób prawnych, jest pozbawienie klubu od 1 do 

30 punktów w rozgrywkach ligowych. 

§3. Karami dodatkowymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób fizycznych są: 

1) zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach PZPN, związkach piłki 

nożnej oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami PZPN,  

2) zakaz udziału w zawodach określonego szczebla, czasowy lub stały, 

3) skreślenie z kadry narodowej, 

4) odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji, 

5) obniżenie klasy uprawnień do prowadzenia zawodów lub obserwacji, 

6) zakaz przebywania w szatniach i/lub w strefie technicznej, 

 

Art. 15 

Kara upomnienia 

 

Upomnienie polega na przypomnieniu istoty przewinienia dyscyplinarnego, połączone z 

zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia. 

 



Art. 16 

Nagana 

 

Nagana jest pisemnym wyrazem dezaprobaty organu dyscyplinarnego w stosunku do 

dopuszczającego się przewinienia dyscyplinarnego.  

       

Art. 17 

Kara pieniężna 

 

§1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, kara pieniężna nie może być niższa niż 100 zł. 

§2. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zasadnicza kara pieniężna wymierzana klubom 

nie może przekroczyć 5.000.000 zł, a innym obwinionym 500.000 zł.  

§3. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, dodatkowa kara pieniężna wymierzana klubom 

nie może przekroczyć 500.000 zł, a innym obwinionym 250.000 zł. 

§4. Zapłata kary pieniężnej następuje w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.  

§5. Karę pieniężną można orzec jedynie wobec pełnoletnich osób fizycznych. 

§6. Kluby odpowiadają solidarnie i subsydiarnie za kary pieniężne, nałożone na ich zawodników, 

trenerów, działaczy, instruktorów, członków sztabu medycznego oraz innych osób pełniących 

swoje funkcje z danym meczem lub pośredników transakcyjnych, działających w imieniu klubu lub 

na jego rzecz. 

 

Art. 18 

Nakaz zwrotu otrzymanych nagród 

 

Nakaz zwrotu otrzymanych nagród polega na obowiązku oddania korzyści majątkowych oraz 

przedmiotów o charakterze symbolicznym, w szczególności takich jak medal, puchar czy 

odznaczenia. 

Art. 19 

Kara dyskwalifikacji 

 

§1. Kara dyskwalifikacji wymierzona zawodnikowi polega na zakazie uczestnictwa w rozgrywkach, 

których dotyczy orzeczona kara oraz przebywania w strefie technicznej i najbliższym otoczeniu 

pola gry w jakimkolwiek charakterze. 

§2. W przypadku dyskwalifikacji czasowej zawodnika, nie może on uczestniczyć w żadnych 

zawodach piłkarskich oraz pełnić jakiejkolwiek funkcji związanej z działalnością w piłce nożnej.  

§3. Kara dyskwalifikacji wymierzona innemu obwinionemu niż zawodnikowi polega na zakazie 

reprezentowania drużyny i klubu wobec innych osób, przebywania w strefie technicznej, 

najbliższym otoczeniu pola gry i w szatni oraz zakazie pełnienia jakiejkolwiek funkcji, związanej z 

działalnością w piłce nożnej.  



§4. W przypadku, jeżeli karę dyskwalifikacji orzeczono jako zakaz uczestnictwa w określonej liczbie 

meczów, górna granica tej kary wynosi 10 meczów.  

§5. W przypadku orzeczenia czasowej kary dyskwalifikacji, wymierza się ją w tygodniach, 

miesiącach lub latach, przy czym jeżeli orzeczono ją wobec zawodnika w wymiarze nie wyższym 

niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się okresu przerwy pomiędzy rundami sezonu 

rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonywanie.  

§6. Górna granica kary dyskwalifikacji, orzeczona w latach nie może przekraczać 10 lat.  

§7. Orzeczenie kary dyskwalifikacji na stałe oznacza dyskwalifikację dożywotnią. 

  

Art. 20 

Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji,  

stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich 

 

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

przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich, wykonuje się w klasie rozgrywek 

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

mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem § 2, 

§3 i §4. 

Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których 

klub aktualnie występuje. 

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

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

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

wykonanie kary może również nastąpić: 

• w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia 

przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki 

wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę, 

• w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 

rozgrywkowego zmienił przynależność klubową. 

§3. Z zastrzeżeniem § 4 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa 

w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie 

rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych 

edycjach rozgrywek, przy czym § 2 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.  

§4. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi napomnieniami 

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

dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym; w takim wypadku 

zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.  

 

 

 

 

 



Art. 21 

Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji,  

stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach pucharowych 

 

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

przewinienie popełnione w danych rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych 

rozgrywkach pucharowych. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne 

klasy rozgrywkowej, w których klub aktualnie występuje. 

§2. Z zastrzeżeniem §3, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie 

meczów za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, nie wykonaną w edycji 

rozgrywek pucharowych, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych 

edycjach rozgrywek. Treść art. 20§2 stosuje się odpowiednio. 

§3. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi napomnieniami 

(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, 

kary tej nie wykonuje się w kolejnej edycji pucharów; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest 

do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki. 

             

Art. 22 

Zawieszenie albo pozbawienie licencji 

 

§1. Kara zawieszenia licencji orzeczona w stosunku do klubu oznacza niemożność korzystania z 

uprawnień, wynikających z licencji, w tym pozbawienie prawa do udziału w rozgrywkach. 

Nierozegrany mecz weryfikuje się jako walkower na niekorzyść drużyny ukaranego klubu.  

§2. Karę zawieszenia licencji w stosunku do klubu orzeka się na czas nieokreślony. Licencję 

przywraca się po ustaniu przyczyn, które spowodowały jej zawieszenie. 

§3. Karę pozbawienia licencji, orzeczonej w stosunku do klubu jest równoznaczne z wykluczeniem 

klubu z udziału w rozgrywkach. W przypadku spełnienia wymogów licencyjnych, w następnym 

sezonie klub ma prawo zgłosić drużynę do udziałów w rozgrywkach klasy bezpośrednio niższej. 

§4. Kara zawieszenia albo pozbawienia licencji, orzekana wobec innych podmiotów, oznacza 

odpowiednio pozbawienie uprawnień, wynikających z licencji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 

5 lat albo dożywotnio.  

 

Art. 23 

Wykluczenie z PZPN 

 

§1. W przypadku osób fizycznych, kara wykluczenia z Polskiego Związku Piłki Nożnej oznacza 

dożywotni zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną. 

§2. W przypadku osób prawnych, kara wykluczenia z Polskiego Związku Piłki Nożnej oznacza 

wykluczenie ze wszystkich struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

 

 



Art. 24 

Napomnienie i wykluczenie. Kara wychowawcza 

 

§1. Kary napomnienia (żółta kartka) oraz wykluczenia (czerwonka kartka) udziela się na zasadach 

określonych w Przepisach Gry oraz w innych przepisach odrębnych. 

§2. Zawodnicy biorący udział w zawodach drużyn młodzieżowych mogą zostać ukarani karą 

wychowawczą, na zasadach określonych w Przepisach Gry oraz Unifikacji Rozgrywek 

Młodzieżowych PZPN. 

 

Art. 25 

Zakaz przebywania w szatniach i/lub strefach zastrzeżonych dla zawodników i osób funkcyjnych 

 

Kara zakazu przebywania w szatniach i/lub strefach zastrzeżonych dla zawodników i osób 

funkcyjnych na ławce rezerwowych pozbawia ukaranego prawa do wstępu do szatni zespołu i/lub 

bezpośredniego otoczenia pola gry, a w szczególności prawa do zajmowania miejsca w strefie 

technicznej. 

 

Art. 26 

Zakaz wstępu na stadion 

 

§1. Karę zakazu wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego może orzec uprawniony 

organ dyscyplinarny klubu, będącego organizatorem meczu, uprawniony organ dyscyplinarny 

Polskiego Związku Piłki Nożnej lub podmiotu prowadzącego rozgrywki, jeżeli jest organizatorem 

meczu piłki nożnej.  

§2. Jeżeli zakaz wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego został orzeczony przez klub, 

kara ta polega na zakazie przebywania na stadionie i terenie przyległym do niego w jakimkolwiek 

charakterze, w tym udziału w zawodach sportowych w charakterze kibica, w czasie meczów 

rozgrywanych z udziałem tego klubu zarówno na obiekcie sportowym, znajdującym się w 

miejscowości, stanowiącej siedzibę klubu, jak i poza nim.  

§3. Jeżeli zakaz wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego został orzeczony przez 

uprawniony organ dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej lub podmiotu prowadzącego 

rozgrywki, kara ta polega na zakazie przebywania na stadionie i terenie przyległym do niego, w 

tym udziału w zawodach sportowych w charakterze kibica, w czasie meczów organizowanych 

odpowiednio przez Polski Związek Piłki Nożnej lub podmiot prowadzący rozgrywki.  

§4. Kara zakazu wstępu na stadion może zostać orzeczona również w stosunku do innych osób 

fizycznych.  

§5. Zakaz wstępu na stadion orzeka się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata.  

 

 

 



Art. 27 

Zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną 

 

Kara zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną może być orzekana na czas 

określony od 6 miesięcy do 10 lat. 

 

 

Art. 28 

Walkower 

 

§1. Kara weryfikacji zawodów jako walkower oznacza weryfikację wyniku meczu na 0:3 na 

niekorzyść ukaranego klubu. 

§ 2. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower – 

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

 

Art. 29 

Rozgrywanie meczu bez udziału publiczności 

 

Kara rozgrywania meczu bez udziału publiczności oznacza, że oznaczony mecz piłki nożnej 

odbędzie się bez udziału publiczności. Wykonanie kary następuje w sposób zgody z odrębnymi 

przepisami PZPN. 

 

Art. 30 

Zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności, 

na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu. 

 

§1. Kara zakazu rozgrywania określonej liczby meczów z udziałem publiczności na części lub na 

całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu może być orzeczony w 

wymiarze od 1 do 5 meczów. 

§2. Kara zakazu rozgrywania w określonym czasie meczów z udziałem publiczności na części lub 

na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu może być orzeczona w 

wymiarze do 1 roku. 

§3. W przypadku, jeżeli kara zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie 

meczów z udziałem publiczności w miejscowości będącej siedzibą klubu dotyczy części obiektu 

sportowego, organ jurysdykcyjny wyłącza od udziału publiczności określone sektory obiektu 

sportowego lub ogranicza liczbę widzów, uprawnionych do wstępu na obiekt sportowy.  

§4. W przypadku, jeżeli kara zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby 

meczów z udziałem publiczności w miejscowości będącej siedzibą klubu dotyczy całości lub części 

obiektu sportowego, organ jurysdykcyjny może określić, jakie osoby są uprawnione do wstępu na 

obiekt sportowy. 



 

Art. 31 

Zakaz wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie. 

 

Kara zakazu wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie może być 

orzeczona w wymiarze od 1 do 10 meczów lub w wymiarze czasowym do 1 roku. Organ 

dyscyplinarny może wskazać mecz lub mecze, na których orzeczona kara ma być wykonana. 

 

Art. 32 

Rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie 

 

Kara rozgrywania meczu na neutralnym stadionie oznacza nakaz rozgrywania oznaczonego 

meczu w miejscowości nie będącej siedzibą żadnego z klubów, będących uczestnikami tego 

meczu. 

 

Art. 33 

Zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie 

 

Kara zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie oznacza, że w oznaczonym dniu na 

oznaczonym stadionie nie może odbyć się mecz piłki nożnej. 

 

Art. 34 

Zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych 

w miejscowości będącej siedzibą klubu 

 

§1. Karę zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach 

sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu, w przypadku ukaranych klubów Ekstraklasy 

lub I Ligi, oznacza obowiązek rozgrywania zawodów w miejscowości odległej o co najmniej 100 km 

od miejscowości, w którym siedzibę ma ukarany klub, w wymiarze od 1 do 5 meczów. 

§2. W przypadku klubów innych klas rozgrywkowych karę zakazu rozgrywania w określonym 

czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych oznacza obowiązek rozgrywania 

zawodów w miejscowości odległej o co najmniej 10 km od miejscowości, w której siedzibę ma 

ukarany klub. 

 

Art. 35 

Anulowanie wyniku meczu 

 

Kara anulowania wyniku meczu oznacza, że wynik ten nie jest uwzględniany w toku rozgrywek. 



     

Art. 36 

Zakaz dokonywania transferów do klubu 

 

§1. Karę zakazu dokonywania transferów do klubu wymierza się na okres od 6 miesięcy do 3 lat. 

§2. Kara zakazu transferów do klubu może być orzeczona jako kara zakazu transferów 

definitywnych lub czasowych.  

§3. W okresie obowiązywania zakazu transferów ukarany klub nie ma prawa do potwierdzania i 

uprawnienia do gry nowych zawodników spoza klubu. Ograniczenie to nie dotyczy zawodników 

wolnych o statusie amatorów.  

    

Art. 37 

Pozbawienie klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych 

 

Kara pozbawienia klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych następuje w sezonie 

rozgrywkowym, w którym uprawomocniło się orzeczenie organu dyscyplinarnego, a jeżeli 

uprawomocnienie to nastąpiło pomiędzy sezonami rozgrywkowymi – w najbliższym sezonie 

rozgrywkowym. 

 

Art. 38 

Zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych 

 

Kara zakazu piastowania funkcji sportowych lub społecznych w strukturach PZPN, związkach piłki 

nożnej oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami PZPN orzeka się na czas oznaczony, 

nie dłuższy niż 10 lat. 

 

Art. 39 

Zakaz udziału w zawodach określonego szczebla, czasowy lub stały 

 

§1. Karę zakazu czasowego udziału w zawodach określonego szczebla można orzec na czas 

określony nie dłuższy jednak niż 5 lat. 

§2. Kara stałego zakazu udziału w zawodach określonego szczebla, oznacza zakaz dożywotni. 

 

 

 

 

 



Art. 40 

Skreślenie z kadry narodowej 

 

Kara skreślenia z kadry narodowej oznacza czasowy zakaz reprezentowania barw Polski w sporcie 

piłki nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych, jednak nie dłuższy niż 5 lat. 

 

Art. 41 

Skreślenie z listy sędziów 

 

Kara skreślenia z listy sędziów oznacza zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w organizacji 

sędziowskiej przez okres co najmniej pięciu lat. Jeżeli organ dyscyplinarny nie postanowi inaczej, 

kara skreślenia z listy sędziów oznacza dożywotni zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w 

organizacji sędziowskiej. 

 

Art. 42 

Anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia 

 

Kara anulowania potwierdzenia lub uprawnienia orzekana jest w razie oparcia tych czynności na 

nieprawdziwych oświadczeniach, dokumentach lub innych dowodach. 

 

Art. 43 

Wykluczenie z rozgrywek 

 

Karę wykluczenia z rozgrywek oznacza zakaz występowania zespołu w nowym sezonie na danym 

szczeblu rozgrywek, a w przypadku klubów III ligi i niższych klas, przeniesienie do najniższej klasy 

rozgrywkowej.  

 

Art.44 

Przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej 

 

Kara przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej oznacza przeniesienie zespołu o jedną 

klasę rozgrywkową.  

 

 

 

 

 



Art. 45 

Odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji. 

 

§1. Kara odsunięcia od prowadzenia zawodów lub obserwacji następuje na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż 5 lat. 

§2. Postanowienia § 1 stosuje się odpowiednio do delegatów. 

 

 

ROZDZIAŁ III. INNE POSTANOWIENIA 

 

Art. 46 

Zawieszenie wykonania kary dyscyplinarnej 

 

§1. Wykonanie kary zasadniczej: 

a)  dyskwalifikacji określoną liczbą meczów lub dyskwalifikacji czasowej,  

b) kary pieniężnej,  

c) zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem 

publiczności, na części lub całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą 

klubu,  

d) zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach 

sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu, 

e) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie, 

f) zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie, 

g) zakazu dokonywania transferów do klubu, 

h) czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, 

i) zawieszenia licencji, orzeczonej na czas oznaczony, 

j) pozbawienia licencji 

- można zawiesić w całości lub części na okres próby, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 

3 lata, jeżeli przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące. 

§2. Organ dyscyplinarny, który wydał prawomocną decyzję zarządza wykonanie zawieszonej kary, 

jeżeli w okresie próby ukarany popełnił przewinienie dyscyplinarne podobne, za które został 

prawomocnie ukarany lub nie wykonał nałożonych na niego obowiązków, o których mowa w art. 

56. Od rozstrzygnięcia organu w tym przedmiocie odwołanie nie przysługuje. 

 

Art. 461 

Nadzwyczajne złagodzenie kary. 

§1. Organ dyscyplinarny może nadzwyczajnie złagodzić karę, jeżeli wymierzenie nawet 
najłagodniejszej kary przewidzianej dla danego przewinienia dyscyplinarnego niewspółmierne do 
wagi popełnionego przewinienia dyscyplinarnego.  
§2. W przypadku nadzwyczajnego złagodzenia kary organ wymierza karę łagodniejszego rodzaju. 

z katalogu kar zasadniczych.  

 



Art. 47 

Odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej. 

 

Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej, jeżeli wymierzenie nawet 

najłagodniejszej kary byłoby niecelowe, a w szczególności niewspółmierne do wagi popełnionego 

przewinienia dyscyplinarnego.  

 

 

Art. 48 

Odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej z automatu 

 

§1. Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej za dane 

przewinienie związane z grą (automat), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano 

dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu kary napomnienia (żółta 

kartka) lub wykluczenia (czerwona kartka) w sposób rażący naruszono Przepisy Gry. W 

szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka) lub wykluczenia 

(czerwona kartka) niewłaściwemu zawodnikowi. 

§2. W razie odstąpienia od wymierzenia właściwej kary dyscyplinarnej (z automatu) na zasadach 

określonych w § 1, organ dyscyplinarny wymierza karę zawodnikowi, który dopuścił się 

przewinienia dyscyplinarnego, adekwatną do stopnia naruszenia. 

 

Art. 49 

Wymierzenie kary za przewinienie związane z grą, niedostrzeżone przez sędziego 

 

§1. Organ dyscyplinarny może orzec karę za przewinienie związane z grą w przypadku, jeżeli 

zawodnik dopuścił się szczególnie ciężkiego czynu podlegającego karze wykluczenia (czerwona 

kartka), który nie został dostrzeżony przez sędziego. 

§2. Podstawą rozstrzygnięcia organu dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w § 1 może 

być pisemne sprawozdanie obserwatora lub delegata, zapis wideo z przebiegu meczu lub załącznik 

do sprawozdania sędziego podpisany przez upoważnione osoby (kierowników i kapitanów obu 

drużyn). 

 

Art. 50 

Recydywa 

 

§1. Jeżeli w okresie danego sezonu rozgrywkowego podlegający odpowiedzialności podmiot 

popełnia przewinienie dyscyplinarne podobne do tego, za które został prawomocnie ukarany, organ 

dyscyplinarny każdorazowo wymierza karę surowszą, chyba że zachodzi wypadek mniejszej wagi.  

§2. Zasady karalności przewinień dyscyplinarnych związanych z grą, popełnionych w warunkach 

recydywy, określają przepisy regulujące ten typ przewinienia dyscyplinarnego. 



 

Art. 51 

Przedawnienie karalności 

 

§1. Nie można orzec kary za przewinienia dyscyplinarne, jeżeli od jego popełnienia do czasu 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego upłynęły: 

a) 2 lata – za przewinienie dyscyplinarne nie zagrożone karą wykluczenia z PZPN,  

b) 10 lat – za inne przewinienie dyscyplinarne. 

§2. Nie podlega przedawnieniu przewinienia dyscyplinarne korupcji w piłce nożnej. 

§3. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego ciągłego, bieg przedawnienia karalności 

rozpoczyna się od ostatniego zachowania, składającego się na to przewinienie. 

§4. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na zaniechaniu spełnienia 

obowiązku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym obowiązek ten winien był zostać 

spełniony. 

 

Art. 52 

Zawieszenie biegu przedawnienia karalności 

 

Termin przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego ulega zawieszeniu: 

a) z mocy prawa - na czas trwania postępowania prowadzonego przed organami ścigania, 

sądami państwowymi, Sądem Najwyższym, trybunałami arbitrażowymi stałymi lub 

powołanymi ad hoc sądami arbitrażowymi, 

b) na mocy decyzji organu dyscyplinarnego o zawieszeniu wszczętego postępowania – do 

czasu jego podjęcia.  

 

Art. 53 

Zakaz ponownego karania za to samo przewinienie dyscyplinarne 

 

Nie wolno ponownie karać za to samo przewinienie dyscyplinarne, chyba że przepis szczególny 

stanowi inaczej. 

 

Art. 54 

Wymierzanie kar za niewykonywanie prawomocnych orzeczeń 

 

W przypadku niewykonywania prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych, wymierzenie 

kolejnej kary dyscyplinarnej za niewykonywanie tego samego orzeczenia organu jurysdykcyjnego 

nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 2 lat od dnia uprawomocnienia się poprzedniej 

kary.  

 



Art. 55 

Zakaz karania przez zarząd klubu 

 

Po złożeniu przez zawodnika wniosku o zmianę przynależności klubowej, w tym wniosku o 

rozwiązanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej odpowiadającego właściwym 

przepisom, zawodnik ten nie może zostać ukarany za popełnione przewinienie dyscyplinarne przez 

zarząd klubu. W takim przypadku postępowanie dyscyplinarne prowadzi właściwy organ 

dyscyplinarny na wniosek klubu.  

 

Art. 56 

Obowiązki  

 

Niezależnie od możliwości stosowania kar dyscyplinarnych przewidzianych w niniejszym 

regulaminie, organ dyscyplinarny może nałożyć na obwinionego obowiązki, w szczególności 

obowiązek naprawienia szkody w całości lub części, określając termin i sposób wykonania takiego 

obowiązku.  

 

DZIAŁ DRUGI. RODZAJE PRZEWINIEŃ DYSCYPLINARNYCH 

 

ROZDZIAŁ I. PRZEWINIENIA ZWIĄZANE Z GRĄ. 

 

Art. 57 

Naruszenie Art. 12 Przepisów Gry 

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

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

popełnienia przewinień, wskazanych w Art. 12 Przepisów Gry.  

§2. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) lub 

wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze 

pieniężnej. 

Art. 58 

Otrzymanie przez zawodnika napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów mistrzowskich  

– automatyczna kara dyskwalifikacji 

 

Z zastrzeżeniem Art. 58’ zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie 

(żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany: 

1) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

      2) przy ósmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

      3) przy dwunastym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 



4)przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą 

dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. 

 

Art. 58’  

Otrzymanie przez zawodnika lub osobę inną niż zawodnik, uprawnioną do przebywania na ławce 

rezerwowych napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów mistrzowskich prowadzonych przez 

PZPN i Ekstraklasa SA 

– automatyczna kara dyskwalifikacji 

 

§1.Zawodnik lub osoba inna niż zawodnik, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych, 

która w czasie zawodów mistrzowskich prowadzonych przez PZPN i Ekstraklasa SA otrzyma 

napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarana: 

1) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

      2) przy ósmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

      3) przy dwunastym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

4)przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą 

dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. 

 

§ 2. W sytuacji gdy ta sama osoba w danych rozgrywkach pełni zarówno funkcję zawodnika oraz 

inną funkcję uprawniającą do przebywania na ławce rezerwowych - w stosunku do tej osoby 

ewidencje napomnień prowadzone są odrębnie.  

 

Art. 59 

Otrzymanie przez zawodnika napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów mistrzowskich  

– automatyczna kara pieniężna 

 

§ 1. Dopuszczalność i przesłanki automatycznego ukarania zawodnika karą pieniężną w związku 

z otrzymaniem napomnienia (żółta kartka) oraz wysokość kar pieniężnych jest określona w 

regulaminach rozgrywek uchwalanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i wojewódzkie związki 

piłki nożnej. 

§ 2. Postanowienia § 1 nie dotyczą osób innych niż zawodnik, uprawnionych do przebywania na 

ławce rezerwowych. 

 

Art. 60 

Otrzymanie przez zawodnika napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów pucharowych 

 

§1. Z zastrzeżeniem Art. 60’ zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma 

napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany: 

1) przy drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

       2) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

       3)przy każdym kolejnym co drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacją w wymiarze 2 meczów. 



 

§2. Kary, o których mowa w § 1 są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych. 

 

Art. 60’ 

Otrzymanie przez zawodnika lub osobę inną niż zawodnik, uprawnioną do przebywania na ławce 

rezerwowych napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów pucharowych prowadzonych przez 

PZPN 

 

§1. Zawodnik lub osoba inna niż zawodnik, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych, 

która w czasie rozgrywek pucharowych prowadzonych przez PZPN otrzyma napomnienie (żółtą 

kartkę), zostanie automatycznie ukarana: 

1) przy drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

       2) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

       3)przy każdym kolejnym co drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacją w wymiarze 2 meczów. 

 

§ 2. W sytuacji gdy ta sama osoba w danych rozgrywkach pełni zarówno funkcję zawodnika oraz 

inną funkcję uprawniającą do przebywania na ławce rezerwowych - w stosunku do tej osoby 

ewidencje napomnień prowadzone są odrębnie.  

 

§3. Kary, o których mowa w § 1 są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych. 

 

Art. 61 

Wykluczenie zawodnika w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki 

 

§1. Z zastrzeżeniem § 2 i §3 niniejszego artykułu zawodnikowi, który w czasie zawodów 

mistrzowskich Ekstraklasy, innych zawodów mistrzowskich lub zawodów pucharowych został 

wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki, wymierza się automatycznie karę dwóch 

meczów dyskwalifikacji.  

§2.1.Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej 

czerwonej kartki polegało na: 

1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu, 

2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, 

- po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w 

wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.  

§2.2. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej 

czerwonej kartki polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu 

sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji 

w wymiarze nie niższym niż 5 meczów. 

§2.3. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej 

czerwonej kartki polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po 

przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie 

niższym niż 1 rok. 



§3. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej 

kartki polegało na: 

1) pozbawieniu realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika poruszającego się w 

kierunku bramki ukaranego zawodnika, za które to przewinienie podyktowano rzut karny 

lub rzut wolny, 

2) pozbawieniu drużyny przeciwnika bramki lub realnej szansy na jej zdobycie, poprzez 

zagranie piłki ręką, przy czym zagrywającym nie był bramkarz we własnym polu karnym, 

3) pozbawieniu drużyny przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki poprzez zachowanie 

bramkarza, polegające na zatrzymaniu piłki ręką poza własnym polem karnym,  

 

- wymierza się automatycznie karę dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu.  

§4. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest 

automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału 

w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku, o którym mowa w § 2 również w 

innych rozgrywkach.  

 

Art. 62 

Usunięcie z ławki rezerwowych 

Z zastrzeżeniem Art. 62’: 

§ 1. Jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych 
w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego w wyniku otrzymania dwóch 
napomnień (żółtych kartek), zostanie automatycznie ukarana karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 
meczu.  
 
§ 2. Jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych 
w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego w wyniku otrzymania samoistnej 
czerwonej kartki, z zastrzeżeniem § 3 niniejszego artykułu zostanie automatycznie ukarana  karą 
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.  
 
§ 3.1. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku naruszenia nietykalności cielesnej, 

znieważenia, zniesławienia lub innego, wysoce niesportowego zachowania, osobie tej po 

przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie 

niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.  

§ 3.2. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki 

otrzymanej w konsekwencji naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia lub zniesławienia 

sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji 

w wymiarze nie niższym niż 5 meczów.  

§ 3.3. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki 

otrzymanej w konsekwencji rażącego naruszenia nietykalności cielesnej sędziego – po 

przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie 

niższym niż 1 rok.  

 
§4. W stosunku do osób innych niż zawodnik nie stosuje się przepisów o automatycznej karze 
dyskwalifikacji za kolejne napomnienia (żółte kartki) w czasie meczów mistrzowskich i 
pucharowych, o których mowa w art. 58 i 60. 

 



§5. Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o której mowa 

w § 1- 3, karę dodatkową - karę pieniężną nie wyższą niż 5000 zł. 

§6. Do czasu orzeczenia kary dyscyplinarnej osoba inna niż zawodnik, uprawniona do przebywania 

na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, którą sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej 

czerwonej kartki nie może przebywać w strefie przylegającej do boiska oraz brać udziału w 

rozgrywkach, w których została wykluczona w jakimkolwiek charakterze, a w przypadku, o którym 

mowa w § 3 również w innych rozgrywkach. 

§7. Do osób innych niż zawodnik, uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie 

zawodów, art. 20, 21 oraz 48 stosuje się odpowiednio.  

 

Art. 62’ 

Przepisy dotyczące osób innych niż zawodnik uprawnionych do przebywania  na ławce 

rezerwowych w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN i Ekstraklasa SA 

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

w trakcie zawodów prowadzonych przez PZPN i Ekstraklasa SA, zostanie z niej usunięta przez 

sędziego w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki, z zastrzeżeniem § 2 niniejszego 

artykułu zostanie automatycznie ukarana  karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.  

 
§ 2.1. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku naruszenia nietykalności cielesnej, 

znieważenia, zniesławienia lub innego, wysoce niesportowego zachowania, osobie tej po 

przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie 

niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.  

§ 2.2. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki 

otrzymanej w konsekwencji naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia lub zniesławienia 

sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji 

w wymiarze nie niższym niż 5 meczów. 

§ 2.3. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki 

otrzymanej w konsekwencji rażącego naruszenia nietykalności cielesnej sędziego – po 

przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie 

niższym niż 1 rok. 

§3. Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o której mowa 

w § 1- 2, karę dodatkową - karę pieniężną nie wyższą niż 5000 zł. 

§4. Do czasu orzeczenia kary dyscyplinarnej osoba inna niż zawodnik, uprawniona do przebywania 

na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, którą sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej 

czerwonej kartki nie może przebywać w strefie przylegającej do boiska oraz brać udziału w 

rozgrywkach, w których została wykluczona w jakimkolwiek charakterze, a w przypadku, o którym 

mowa w § 2 również w innych rozgrywkach. 

§5. Do osób innych niż zawodnik, uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie 

zawodów, art. 20, 21 oraz 48 stosuje się odpowiednio.  

 

 

 



Art. 63 

Zasady szczególne, dotyczące kar za przewinienia związane z grą 

 

§1. Zawodnik ukarany karą pieniężną na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale, do czasu 

jej zapłaty nie może uczestniczyć w rozgrywkach, których dotyczy orzeczona kara, a pozostałe 

osoby fizyczne ukarane karą finansową na zasadach określonych w niniejszym rozdziale do czasu 

jej zapłaty nie mogą przebywać w strefie przylegającej do boiska oraz uczestniczyć w rozgrywkach, 

których dotyczy orzeczona kara. 

§2. Zapłata kary pieniężnej następuje na rachunek bankowy właściwego organu prowadzącego 

rozgrywki. 

§3 (skreślony) 

§4. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich Ekstraklasy, innych zawodów   

mistrzowskich lub zawodów pucharowych został wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku 

otrzymania dwóch ostrzeżeń (żółtych kartek), do rejestru ostrzeżeń wlicza się obie żółte kartki.  

§5. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, udzielone ostrzeżenia (żółte 

kartki) oraz wykluczenia (czerwone kartki) wlicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika.  

§6. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, uwzględnia się przy 

odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą.  

§7. Bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów, 

rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia (żółtej kartki) lub wykluczenia 

(czerwonej kartki). Od kar tych nie można wnieść odwołania. Kary te nie mogą być zmniejszone, 

zawieszone lub darowane.  

§8. Wymierzenie kary pieniężnej lub kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą jest 

dopuszczalne również w przypadku, gdy sędzia nie widział przewinienia dyscyplinarnego.  

§9. Kara może być również wymierzona zawodnikowi, który uczestnicząc w meczu towarzyskim w 

kraju lub za granicą był napomniany żółtą kartką bądź zostały wykluczony z gry czerwoną kartką. 

W tym przypadku orzeczenie kary może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania 

dyscyplinarnego.   

 

ROZDZIAŁ II 

UTRZYMANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU NA OBIEKCIE PIŁKARSKIM 

 

Art. 64 

Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie 

 

§1. Za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po 

zawodach, wymierza się klubowi karę: 

1) karę pieniężną, 

2) weryfikację zawodów jako walkower, 

3) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności, 



4) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem 

publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą 

klubu,  

5) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie, 

6) rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie, 

7) zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie, 

8) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach 

sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu, 

9) wykluczenie z rozgrywek, 

10) zawieszenie lub pozbawienie licencji. 

§2. Kary opisane w § 1, z wyjątkiem weryfikacji zawodów jako walkower, mogą być również 

nałożone na klub za niewykonywanie obowiązków, określonych w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, nawet jeżeli przed, w czasie lub po zawodach nie doszło 

do naruszeń porządku lub bezpieczeństwa.  

 

Art. 64 ¹ 

Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców 

Za brak porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz 

piłkarski wymierza się klubowi drużyny przyjezdnej karę zakazu wyjazdów zorganizowanych grup 

kibiców na mecze piłkarskie.  

 

Art. 65 

Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przez 

odpowiedzialne osoby fizyczne 

 

§1. Za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na 

stadionie przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się odpowiedzialnym osobom fizycznym 

karę: 

a) upomnienia,  

b) nagany, 

c) karę pieniężną od 500 zł, 

d) dyskwalifikacji czasowej od 1 miesiąca do 2 lat.  

§2. Jeżeli na skutek niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub 

bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach doszło do poważnych naruszeń 

porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach wymierza się karę: 

a) karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł 

b) dyskwalifikacji na czas nie krótszy niż 3 miesiące, 

c) zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną. 

 

Art. 66 

Odpowiedzialność kibiców 

 

§ 1. Za rażące naruszenie regulaminu obiektu sportowego lub regulaminu imprezy masowej przed, 

w trakcie lub bezpośrednio po meczu piłki nożnej, właściwy organ dyscyplinarny może orzec karę 

zakazu wstępu na stadion. 



§ 2. Za naruszenie bezpieczeństwa lub porządku w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców 

na mecz piłkarski organ dyscyplinarny może orzec karę zakazu wstępu na stadion. 

 

 

Art. 67 

Zachowania pogardliwe lub dyskryminacyjne 

 

§1. Za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających 

terroryzm, przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści 

politycznych, treści o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, 

koloru skóry, języka, religii bądź pochodzenia, za wznoszenie okrzyków lub popełnienie innego 

aktu o takim charakterze   w czasie, bezpośrednio przed lub po meczu, wymierza się kary: 

1) klubom 

a) karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł, 

b) weryfikacji zawodów jako walkower, 

c) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności 

d) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem 

publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej 

siedzibą klubu,  

e) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie, 

f) wykluczenie z rozgrywek, 

g) przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.  

2) kibicom – zakaz wstępu na stadion do 2 lat.  

3) innym osobom fizycznym: 

a) dyskwalifikacji na co najmniej 5 meczów lub co najmniej 3 miesiące, 

b) karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł, 

§2. Maksymalny wymiar kary dodatkowej pozbawienia punktów, orzekanej w stosunku do klubu za 

przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w § 1 wynosi: 3 punkty za pierwsze naruszenie, 6 

punktów za drugie naruszenie.  

§3. Kara zasadnicza wykluczenia z rozgrywek, o której mowa w § 1 pkt 1) lit f) niniejszego artykułu 

(orzekana w przypadku rozgrywek, w których nie przyznaje się punktów) oraz kara zasadnicza 

przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, o której mowa   w § 1 pkt 1) lit g) niniejszego 

artykułu, może zostać wymierzona w przypadku uprzedniego, dwukrotnego ukarania klubu za to 

przewinienie dyscyplinarne w danym sezonie. 

§4. W przypadku, jeżeli czynem, o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub 

innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez 

delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przerwanie meczu, zasadnicza kara pieniężna 

nie może być niższa niż 5.000 zł. 

§5. W przypadku, jeżeli czynem, o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub 

innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez 

delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przedterminowe zakończenie meczu, 

zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 10.000 zł. 

  

 

 



Art. 68 

Zasady szczególne dotyczące kar za naruszenie bezpieczeństwa i porządku na obiektach 

piłkarskich. 

 

§1. Wszystkie kary za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie, z wyjątkiem 

walkoweru i kar finansowych, są natychmiast wykonalne, chyba że organ dyscyplinarny postanowi 

inaczej.  

§2. W przypadku, jeżeli naruszenie opisane w niniejszym rozdziale jest wynikiem zachowania osób 

fizycznych, za które odpowiedzialność ponosi klub przyjezdny, karom podlega klub przyjezdny.  

§3. Domniemywa się, że kibice zajmujący sektor stadionu lub inne wydzielone miejsce, 

przeznaczone dla kibiców klubu przyjezdnego, są kibicami tego klubu.  

§4. W przypadku niemożności zidentyfikowania kibiców, dopuszczających się przewinień 

opisanych w niniejszym rozdziale, karze podlega klub, będący gospodarzem meczu.  

§ 5. Za przewinienia określone w art. 64, 65 i 67 można wymierzyć jednorazowo więcej niż jedną 

karę zasadniczą.   

 

ROZDZIAŁ III. NIESPORTOWE ZACHOWANIE 

  

Art. 69 

Używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe 

 

Za używanie w związku z zawodami piłkarskimi słów wulgarnych lub uznanych powszechnie za 

obraźliwe wymierza się karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną.  

 

Art.  70 

Podważanie decyzji sędziowskich 

 

Za podważanie decyzji sędziowskich lub kompetencji sędziów przez zawodników, trenerów 

/członków sztabu medycznego lub działaczy, wymierza się karę upomnienia, nagany lub karę 

pieniężną. 

 

Art. 71 

Samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowa dalszego  

rozgrywania meczu 

 

Za samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowę dalszego rozgrywania meczu 

wymierza się karę: 

 



a) klubom: 

a) karę pieniężną, nie niższą niż 5.000 zł, 

b) weryfikacji zawodów jako walkower, 

c) wykluczenie z rozgrywek, 

b) osobom fizycznym: 

a) karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł, 

b) karę dyskwalifikacji nie niższą niż 1 miesiąc. 

 

Art. 71 ¹ 

Opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, przerwa w meczu  

 

Za opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, a także za spowodowanie przerwy w meczu 

wymierza się karę: 

1) klubom: 

a) karę pieniężną, nie niższą niż 1.000 zł, 

2) osobom fizycznym: 

a) karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł, 

b) karę dyskwalifikacji nie niższą niż 1 miesiąc. 

 

Art.  72 

Groźba lub przemoc 

§1.1.Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w 

związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w 

szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań, podlega karze pieniężnej 

nie niższej niż 2.000 zł, karze dyskwalifikacji lub karze wykluczenia z PZPN.  

2. W przypadku, gdy groźba, przemoc lub naruszenie nietykalności cielesnej sędziego, o której 

mowa w par. 1 ust.1 ma charakter rażący– kara dyskwalifikacji nie może być niższa niż 1 rok.  

§2. Odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne o którym mowa w § 1 ponosi również klub, 

jeżeli co najmniej dwóch zawodników lub działaczy tego klubu dopuszcza się powyższego 

zachowania, organ dyscyplinarny może wymierzyć wtedy: 

a) karę pieniężną,  

b) weryfikacja zawodów jako walkower, 

c) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności, 

d) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem 

publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości, będącej 

siedzibą klubu,  

e) wykluczenie z rozgrywek, 

f) przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.  

§3. Karom określonym w § 2 podlega również ten, kto usiłuje bądź czyni przygotowania do 

popełnienia powyższych czynów. 

 

 



Art. 73 

Nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową 

 

Za nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową wymierza się karę pieniężną w 

wysokości od 500 zł.  

 

 

Art. 74 

Niesportowy tryb życia 

 

Za niesportowy tryb życia lub naruszenie zasad porządku publicznego wymierza się kary: 

a) dyskwalifikacji od 3 miesięcy, 

b) karę pieniężną, 

c) wykluczenia z PZPN.   

 

 

Art. 75 

Podżeganie do nienawiści 

 

Zawodnik lub działacz piłkarski, który publicznie lub za pośrednictwem środków masowego 

przekazu podżega do nienawiści lub przemocy w czasie nie związanym z meczem piłkarskim 

podlega:  

a) karze dyskwalifikacji od 3 miesięcy, 

b) karze pieniężnej, 

 

Art. 76 

Prowokowanie kibiców 

 

Za prowokowanie kibiców wymierza się karę dyskwalifikacji lub karę pieniężną nie niższą niż 2.000 

zł.  

 

Art. 77 

Wypowiedzi poniżające 

 

Za wypowiedzi lub inne działania, mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania, 

potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności w sporcie piłki 

nożnej lub znieważające: członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej, klubów, 



zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i innych osób, wskazanych w art. 2 

niniejszego regulaminu, wymierza się osobom fizycznym, z wyjątkiem kibiców karę: 

a) upomnienia,  

b) nagany, 

c) karę pieniężną w wysokości od 500 zł.  

d) dyskwalifikacji, 

e) wykluczenia z PZPN. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV. ZWALCZANIE DOPINGU 

 

Art. 78 

Zwalczanie dopingu 

 

§1. Przewinienia dyscyplinarne związane z dopingiem w piłce nożnej podlegają karze. 

§2. Katalog przewinień, tryb postępowania oraz kary określają Polskie Przepisy Antydopingowe, 

ustanowione przez POLADA, które mają zastosowanie z uwzględnieniem przepisów 

dyscyplinarnych FIFA I UEFA. W sprawach krajowych Panel Dyscyplinarny przy POLADA 

rozstrzyga o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping.  

§3. Odpowiedzialność dyscyplinarna za stosowanie dopingu w sporcie określona jest w 
Modelowych Regułach Antydopingowych stanowiących integralną część Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN, uchwalonego przez Zarząd PZPN, zgodnego z Kodeksami 
Dyscyplinarnymi FIFA i UEFA.  
 
§4. PZPN uznaje i respektuje reguły dyscyplinarne dot. dopingu w sporcie, o których mowa w art. 
5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zwalczaniu dopingu w sporcie, a także rolę 
Polskiej Agencji Antydopingowej w zakresie realizacji tych reguł. 
 
 
 
  

ROZDZIAŁ V. KORUPCJA W PIŁCE NOŻNEJ 

 

Art. 79 

Korupcja czynna i bierna 

 

§1. Kto czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub 

osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich 

podlega: 

a) karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 zł, 

b) karze dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy, 



c) wykluczeniu z PZPN 

§2. Karom opisanym w §1 podlega również ten kto czyni przygotowania, usiłuje przyjąć lub 

przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, 

mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich. 

§3. Za opisane w §1 lub §2 postępowania osób fizycznych, kluby podlegają: 

a) karze pieniężnej,  

b) weryfikacji zawodów jako walkower,  

c) anulowaniu wyniku meczu, 

d) zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,  

e) przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, 

f) pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu 

Ligi lub Superpucharu, 

g) wykluczeniu z PZPN. 

 

 

Art. 80 

Zaniechanie zawiadomienia o korupcji w piłce nożnej lub match-fixingu  

 

Za zaniechanie zawiadomienia organu dyscyplinarnego o zachowaniu, wyczerpującym znamiona 

przewinienia dyscyplinarnego korupcji w piłce nożnej lub match-fixingu, osobom fizycznym 

wymierza się: 

a)  karę pieniężną, 

b)  karę dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące. 

 

ROZDZIAŁ VI. 

PRZEWINIENIA SZCZEGÓLNE, 

DOTYCZĄCE SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW I DELEGATÓW 

 

Art. 81 

Zasada ogólna 

 

Karom przewidzianym w niniejszym rozdziale podlegają odpowiedzialni sędziowie, obserwatorzy i 

delegaci.  

 

 

 



Art. 82 

Nieterminowe przesłanie sprawozdania 

   

§1. Za nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo niewłaściwe lub 
nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji, wymierza się karę upomnienia.  
§2. Za ponowne w tym samym sezonie popełnienie przewinienia opisanego w § 1, wymierza się 

karę nagany, karę pieniężną w wysokości do 500 zł albo karę dyskwalifikacji.  

 

Art. 83 

Uniemożliwienie zamieszczenia zastrzeżeń 

 

Za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów złożonych przez 

kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń, w tym odnośnie udzielonych 

napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń (czerwone kartki) wymierza się sędziemu karę:  

a) nagany, 

b) karę pieniężną,  

c) dyskwalifikacji czasowej. 

 

 

Art. 84 

Publiczne wypowiedzi sędziego i obserwatora 

 

Za publiczne wypowiadanie się przez sędziego lub obserwatora w sprawach dotyczących 

przebiegu zawodów prowadzonych lub ocenianych przez innych sędziów lub obserwatorów, 

wymierza się karę: 

a) nagany, 

b) karę pieniężną,  

c) dyskwalifikacji czasowej do 2 miesięcy.  

 

 

Art. 85 

Nieusprawiedliwiona nieobecność 

 

Za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się w wyznaczonym terminie 

badaniom lekarskim, egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu, wymierza 

się karę: 

a) nagany, 

b) karę pieniężną,  



c) dyskwalifikacji czasowej do 2 miesięcy. 

 

Art. 86 

Prowadzenie zawodów bez asystentów 

 

Za prowadzenie zawodów bez asystentów lub zawinione przez sędziego niedoprowadzenie 

zawodów do końca, wymierza się karę: 

a) nagany, 

b) karę pieniężną,  

c) dyskwalifikacji czasowej, 

d) skreślenie z listy sędziów. 

 

Art. 87 

Umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z Przepisami Gry 

 

Za umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z Przepisami Gry wymierza się karę: 

a) dyskwalifikacji od 1 roku, 

b) skreślenia z listy sędziów  

c) wykluczenia z PZPN.   

 

Art. 88 

Niestawienie się do prowadzenia zawodów lub obserwacji. 

 

Za nieusprawiedliwione niestawienie się do prowadzenia zawodów, obserwacji albo pełnienia 

funkcji delegata lub za powtarzające się spóźnienia na zawody, wymierza się: 

a) karę pieniężną, 

b) karę dyskwalifikacji, 

c) skreślenie z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów. 

 

 

Art. 89 

Samowolne prowadzenie zawodów 

 

Za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów PZPN bądź 

wydziału sędziowskiego właściwego związku piłki nożnej lub prowadzenie zawodów 

niezgłoszonych do tych organów, wymierza się karę: 



a) nagany, 

b) karę pieniężną,  

c) dyskwalifikacji  

d) skreślenia z listy sędziów. 

 

Art. 90 

Spotkania (kontakty) sędziów i obserwatorów z klubami 

 

Za nieusprawiedliwione lub niezgodnie z przepisami spotkania (kontakty) sędziów i obserwatorów 

z przedstawicielami klubów od chwili wyznaczenia na sędziego lub obserwatora do chwili złożenia 

w PZPN lub związku piłki nożnej sprawozdania, wymierza się karę: 

a) dyskwalifikacji czasowej, 

b) skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów, 

c) wykluczenie z PZPN.   

 

 

Art. 91 

Spotkania (kontakty) sędziów z obserwatorami 

 

Za nieusprawiedliwione lub niezgodne z przepisami spotkanie (kontakt) obserwatora z sędziami 

przed meczem lub w czasie przerwy w meczu wymierza się kary: 

a) dyskwalifikacji, 

b) skreślenia z listy sędziów lub obserwatorów. 

 

Art. 92 

Dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń 

 

Za dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych przed, podczas i po prowadzeniu 

zawodów lub obserwacji, a także za zatajenie kar indywidualnych udzielonych uczestnikom meczu 

wymierza się: 

a) karę pieniężną 

b) karę dyskwalifikacji od 1 miesiąca do 2 lat,  

c) skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów.    

 

Art. 93 

Nienależne świadczenia 

 

Za świadome pobranie od klubów nienależnych świadczeń wymierza się karę: 



a) kara pieniężna, 

b) dyskwalifikacji na okres nie mniejszy niż 1 miesiąc, 

c) skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów, 

d) wykluczenie z PZPN.    

 

 

Art. 94 

Systematyczny brak aktywności 

 

 Za systematyczny brak aktywności, odmawianie prowadzenia zawodów, obserwacji lub pełnienia 

funkcji delegata wymierza się karę: 

a) dyskwalifikacji na okres od 1 miesiąca, 

b) skreślenie z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów, 

c) wykluczenia z PZPN.   

 

Art. 95 

Popełnienie przestępstwa umyślnego 

 

Za popełnienie przestępstwa umyślnego, w wyniku którego nastąpiło skazanie prawomocnym 

wyrokiem sądu w sprawie karnej lub skarbowej wymierza się kary: 

a) dyskwalifikacji, 

b) skreślenia z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów, 

c) wykluczenia z PZPN.   

 

 

Art. 96 

Ponowne naruszenie przepisów 

 

Jeżeli przewinienia dyscyplinarne, zawarte w niniejszym rozdziale nie są zagrożone karą skreślenia 

z listy sędziów i wykluczenia z PZPN, w przypadku ponownego popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, opisanego w niniejszym rozdziale można wymierzyć również karę skreślenia z 

listy sędziów lub wykluczenia z PZPN.  

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VII.  

PRZEWINIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKÓW TRANSAKCYJNYCH 

 

Art. 97 

Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez zawodnika 

  

Zawodnik, który nie dopełnia obowiązku, określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej 

lub FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z pośrednikami transakcyjnymi podlega 

karze: 

a) nagany, 

b) karze pieniężnej,  

c) dyskwalifikacji. 

 

Art. 98 

Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez klub 

  

Klub, który nie dopełnia obowiązku, określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub 

FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z pośrednikami transakcyjnymi podlega karze: 

a) karze pieniężnej,  

b) zakazu dokonywania transferów krajowych do klubów, 

  

 

Art. 99 

Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez pośrednika transakcyjnego 

  

Pośrednik transakcyjny który nadużywa przyznane mu uprawnienie, określone w przepisach 

Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA lub nie dopełnia obowiązków określonych w tych 

przepisach w zakresie podejmowania, wykonywania lub zaprzestania wykonywania czynności 

pośrednika transakcyjnego podlega karze: 

a)     nagany, 

b)     karze pieniężnej, w wysokości nie niższej niż 5.000 zł, 

c)     czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną 

  

 

 

 



Art. 100 

 Prowadzenie działalności pośrednika transakcyjnego niezgodnie z przepisami. 

 

Kto niezgodnie z przepisami prowadzi działalność pośrednika, w szczególności bez dokonania 

rejestracji w Polskim Związku Piłki Nożnej podlega: 

 
a)     karze pieniężnej, w wysokości nie niższej niż 20.000 zł, 

b)     karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną. 

  

Art. 101 

Niezamieszczenie informacji 

  

Za niedochowanie należytej staranności, aby w kontrakcie, którego klub i zawodnik jest stroną, lub 

w umowie transferowej pomiędzy klubami, znalazła się informacja o tym, czy przy jego zawieraniu 

zawodnik korzystał z usług pośrednika transakcyjnego, a w przypadku, jeżeli zawodnik korzystał z 

takich usług, również imię i nazwisko, podpis pośrednika transakcyjnego oraz datę zawarcia z nim 

umowy pośrednictwa klubom lub zawodnikom, wymierza się kary: 

a) nagany, 

b) kary pieniężne. 

 

ROZDZIAŁ VIII. 

NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU ZAWODNIKA W MECZU 

 

 

Art. 102 

Niedopełnienie obowiązków, określonych w przepisach o rozgrywkach 

 

Za brak kart zawodników, niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołu, podanie fałszywego 

wieku zawodnika lub niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach, 

wymierza się kary: 

1) klubom - kara pieniężna, 

2) innym osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom: 

a) upomnienie, 

b) nagany, 

c) kary pieniężnej, 

d) dyskwalifikacji. 

 



Art. 103 

Gra nieuprawnionego zawodnika 

   

Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego w prawach lub odbywającego 

karę dyskwalifikacji albo zawodnika pod obcym nazwiskiem, wymierza się karę: 

1) klubom: 

a) kara pieniężna,  

b) kwalifikacja zawodów jako walkower,  

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,    

2) zawodnikom: 

a) nagana,  

b) kara pieniężna,  

c) dyskwalifikacja czasowa w wymiarze od 1 do 6 miesięcy,   

3) innym osobom odpowiedzialnym: 

a) nagana,  

b) kara pieniężna,  

c) dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 1 roku,  

 

 

 

ROZDZIAŁ IX. 

INNE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE 

 

Art. 104 

Niewykonywanie orzeczeń 

 

§ 1. Za niewykonanie w terminie 30 dni lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji 

organów jurysdykcyjnych PZPN, wymierza się kary:   

1)klubom: 
a) karę pieniężną do 50.000zł  
b) zakaz dokonywania transferów krajowych (definitywnych i czasowych) do klubu, 
c)przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,  
d)czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,  
e) wykluczenie z PZPN,   

2)zawodnikom, trenerom, sędziom i działaczom piłkarskim: 
a) karę dyskwalifikacji czasowej, 

b) wykluczenie z PZPN.    

§2. Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w § 1 jest Komisja Dyscyplinarna 
PZPN. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu oraz 
Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego prawo do wniesienia odwołania do Najwyższej Komisji 
Odwoławczej w terminie 7 dni od doręczenia odpisu decyzji wraz z uzasadnieniem. 
§3. Kary wymierzane na podstawie § 1 mogą być zawieszone, obniżone lub uchylone przez organ, 
który wydał decyzję w ostatniej instancji w przypadku wykonania orzeczenia. 
 

 

 



Art. 105 

Niewykonywanie zobowiązań 

 

Za niewykonywanie zobowiązania wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub 

związków piłki nożnej wymierza się kary: 

1) klubom:    

a) kara pieniężna, 

b) zakaz dokonywania transferów do klubu,  

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,  

d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, 

e) wykluczenie z PZPN,   

2) zawodnikom:  

a) upomnienie, 

b) nagana, 

c) kara pieniężna do 15000 zł, a w przypadku zawodników Ekstraklasy do 50.000 zł, 

d) dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące, 

3) innym osobom fizycznym: 

a) kara pieniężna w wysokości do 15000 zł, 

b) dyskwalifikacja od 3 miesięcy. 

 

 

Art. 105¹ 

Nieterminowe wykonywanie zobowiązań finansowych przez kluby wobec zawodników oraz 

innych klubów 

 

§1. Kluby są zobowiązane do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych wobec 

zawodników i innych klubów zgodnie z warunkami określonymi w umowach podpisanych z 

zawodnikami oraz w umowach transferowych. 

 

§2. Na klub, w stosunku do którego w prawomocnym wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego 

stwierdzono zwłokę z płatnością o ponad 30 dni bez podstawy wynikającej z umowy, nakłada się 

następujące kary: 

a) upomnienia; 

b) nagany; 

c) karę pieniężną; 

d) zakazu dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 2 lata.  

 



§3. Aby klub mógł zostać uznany za posiadającego zaległe zobowiązania w rozumieniu niniejszego 

artykułu 105¹ i ukarany na podstawie §2 powyżej, zawodnik lub inny klub musi na piśmie wezwać 

dłużny klub do zapłaty i wyznaczyć temu klubowi co najmniej dziesięciodniowy termin na 

wywiązanie się ze swoich zobowiązań finansowych. 

 

 

 

Art. 105² 

Naruszenie stabilności kontraktowej przez zawodnika 

 

§1. W przypadku, gdy rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy klubem a zawodnikiem w sektorze 

zawodowej piłki nożnej ("Kontrakt") podpisanej przed ukończeniem przez zawodnika 28 roku życia 

nastąpi z winy zawodnika w ciągu pierwszych trzech lat jego obowiązywania i Piłkarski Sąd 

Polubowny ("PSP") w prawomocnym wyroku stwierdzi podstawy do orzeczenia kary, zawodnikowi 

wymierza się następujące kary: 

a) karę pieniężną od kwoty 100 zł. do kwoty 100.000 zł.; 

b) karę dyskwalifikacji czasowej nie niższą niż 3 miesiące i nie wyższą niż 1 rok; 

§2. Przepis §1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy rozwiązanie Kontraktu 

podpisanego po ukończeniu przez zawodnika 28 roku życia nastąpi z winy zawodnika w ciągu 

pierwszych dwóch lat jego obowiązywania. 

§3. Nie podlega ukaraniu zawodnik, w stosunku do którego zostanie stwierdzone rozwiązanie 

Kontraktu z jego winy w innych terminach niż wskazane w § 1 i 2. 

§4. W przypadku gdy prawomocnym orzeczeniem Piłkarskiego Sądu Polubownego zostanie 

stwierdzone, że złożenie przez zawodnika oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu Kontraktu z 

winy klubu było bezpodstawne, w wyniku postępowania wszczętego na wniosek klubu, wymierza 

się następujące kary: 

a) karę pieniężną do kwoty 100.000 zł; 

b) karę dyskwalifikacji czasowej nie niższą niż 3 i nie wyższą niż 12 miesięcy. 

 

§5. Niezależnie od treści art. 5 § 6 nin. Regulaminu przy wymierzaniu kary uwzględnia się w 

szczególności skalę naruszenia przepisów, stosunek zawodnika do naruszenia przepisów, 

wysokość osiąganych dochodów z profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, właściwości i warunki 

osobiste zawodnika oraz sposób jego postępowania po naruszeniu przepisów. 

 

 

Art. 105³ 

Naruszenie stabilności kontraktowej przez klub 

 

§1. W przypadku, gdy rozwiązanie Kontraktu nastąpi z winy klubu i Piłkarski Sąd Polubowny w 

prawomocnym wyroku stwierdzi podstawy do orzeczenia kary, wymierza się następujące kary: 

a) pieniężna nie niższa niż 1.000 zł i nie wyższa niż 500.000 zł.; 



b) zakazu dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 1 rok. 

 

§2. W przypadku złożenia przez klub bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu 

Kontraktu, gdy fakt ten zostanie stwierdzony orzeczeniem Piłkarskiego Sądu Polubownego, na 

wniosek zawodnika, zostaną wobec klubu zastosowane kary, o których mowa w § 1.  

 

§3. Niezależnie od treści art. 5 § 6 Regulaminu przy wymierzaniu kary uwzględnia się w 

szczególności sposób naruszenia przepisów, stosunek klubu do naruszenia przepisów oraz 

sposób postępowania po naruszeniu przepisów. 

 

 

Art. 105⁴ 

Jednostronne rozwiązanie kontraktu przez klub z powodu ciąży zawodniczki 

 

Za jednostronne rozwiązanie przez klub Kontraktu zawartego z zawodniczką z powodu jej ciąży, 

zajścia w ciążę, nieobecności z powodu macierzyństwa lub korzystania z praw związanych z 

macierzyństwem, klubom wymierza się następujące kary: 

a) pieniężna nie niższa niż 1.000 zł i nie wyższa niż 500.000 zł.; 

b) zakazu dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 2 lata. 

 

Art. 105⁵ 

Kary zasadnicze za przewinienia określone w art. 104 – 105¹ 

Za przewinienia określone w art. 104 – 105¹ można wymierzyć jednorazowo więcej niż jedną karę 

zasadniczą. 

 

Art. 106 

Popełnienie czynów, mających na celu bezprawne osiągnięcie korzyści 

 

Za czynienie przygotowań, usiłowanie lub dokonanie czynów mających na celu bezprawne 

osiągnięcie korzyści materialnych lub osobistych w związku z działalnością sportową wymierza się 

kary: 

1) klubom:    

a) kara pieniężna w wysokości   od 10.000 zł,    

b) zawieszenie lub pozbawienie licencji,    

c) wykluczenie z PZPN,    

2) osobom fizycznym:  

a) kara pieniężna,    

b) dyskwalifikacja powyżej jednego roku,     



c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,    

d) skreślenie z listy sędziów, 

e) wykluczenie z PZPN. 

 

 

Art. 107 

Match-Fixing i niedozwolone zakłady bukmacherskie 

 

§ 1. Kto czyni przygotowania, usiłuje lub dopuszcza się nieuczciwego zachowania, mogącego mieć 

wpływ na przebieg zawodów piłkarskich lub zdarzenia będące przedmiotem zakładów 

bukmacherskich, podlega 

a) karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 zł, 

b) karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze 

nie niższym niż 6 miesięcy, 

c) wykluczeniu z PZPN. 

  

§2. Za opisane w § 1 postępowania osoby fizycznej, kluby podlegają: 

a) karze pieniężnej,  

b) weryfikacji zawodów jako walkower,  

c) anulowaniu wyniku meczu, 

d) zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,  

e) przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, 

f) pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu 

Ligi lub Superpucharu, 

g) wykluczeniu z PZPN. 

  

§3. Za uczestnictwo osób podlegających niniejszemu regulaminowi dyscyplinarnemu w zakładach 

bukmacherskich, zawieranych w kraju lub zagranicą, odnoszących się do wszystkich meczów 

piłkarskich, rozgrywanych z udziałem drużyn krajowych w kraju i zagranicą wymierza się kary: 

a) kara pieniężna od 1.000 zł,    

b) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 

c) skreślenie z listy sędziów, delegatów lub obserwatorów,  

d) karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną   

e) wykluczenie z PZPN. 

 

 



Art. 108 

Przewinienia związane z grą w reprezentacji Polski 

 

§1. Za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach kadry powołanej do 

reprezentowania barw Polski w zawodach sportowych, rozgrywanych w oficjalnych terminach 

FIFA, wymierza się kary: 

1) klubowi - karę pieniężną od 20.000 zł,    

2) działaczom – karę pieniężną od 2.000 zł,    

3) trenerom – karę pieniężną od 5.000 zł. 

§2. Za nieusprawiedliwione niestawienie się na zgrupowanie kadry narodowej wymierza się 

zawodnikowi karę pieniężną w wysokości nie niższej niż 5.000 lub karę dyskwalifikacji, chyba że 

zostało ono usprawiedliwione przez trenera kadry lub dyrektora sportowego PZPN. 

§3. Za zachowanie niegodne reprezentanta Polski, popełnione w kraju lub zagranicą wymierza się 

zawodnikowi karę: 

a) upomnienia, 

b) naganę, 

c) karę pieniężną, nie niższą niż 5.000 zł, 

d) dyskwalifikację do lat 2, 

e) skreślenie z kadry. 

 

Art. 109 

Naruszenie przepisów związanych ze zmianą przynależności klubowej 

 

Za naruszenie przepisów związanych ze zmianą przynależności klubowej, w szczególności za 

podpisanie w sposób sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami, wymierza się 

następujące kary: 

1) klubom:    

a) kara pieniężna od 3000 zł,    

b) zakaz dokonywania transferów do klubu,    

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,    

d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,    

e) wykluczenie z PZPN,   

2) zawodnikom:   

a) upomnienie,   

b) nagana,   

c) kara pieniężna od 1000 zł do 15000 zł, a w przypadku zawodników Ekstraklasy do 50.000 zł, 



d) dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące,   

e) anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry. 

3) działaczom:    

a) kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 15000 zł,    

b) dyskwalifikacja od 3 miesięcy, 

c) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną. 

 

 

Art. 110 

Inne rażące naruszenie przepisów prawa związkowego lub norm etyczno – moralnych, 

obowiązujących w piłce nożnej. 

 

§1. Za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie 

Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, naruszenie norm moralno – etycznych obowiązujących w piłce nożnej  a także 

niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji 

publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej,  wymierza się kary: 

1) klubom: 

a) karę pieniężną, nie niższą niż 5.000 zł, 

b) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 

c) wykluczenie z PZPN, 

2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, pośrednikom transakcyjnym, członkom sztabu 

medycznego, licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich, sędziom, delegatom i 

obserwatorom oraz działaczom piłkarskim: 

a) karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł, 

b) dyskwalifikacji, 

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji, 

d) wykluczenie z PZPN. 

§2. Karom za przewinienie, wskazane w § 1 podlegają podmioty tylko wtedy, gdy naruszenie jest 

rażące i nie jest możliwe przypisanie odpowiedzialności na podstawie innego przepisu, opisującego 

naruszenie, zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej.  

 

 

 

 

 



DZIAŁ TRZECI.  POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE 

 

ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA 

 

Art. 111 

Niezależność. Tajemnica i szybkość postępowania 

 

§1. Organy dyscyplinarne działają niezależnie, a ich członkowie są i niezawiśli.  

§2. Członkowie organów dyscyplinarnych są niezawiśli w sprawowaniu funkcji i podlegają jedynie 

Statutowi PZPN, niniejszemu regulaminowi i innym przepisom związkowym. Nie mogą być oni 

pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z uczestnictwem i działalnością w tych 

organach, z wyjątkiem naruszeń obowiązków, będących wynikiem umyślnego działania lub 

rażącego zaniedbania. 

§3. Członek organu dyscyplinarnego winien wyłączyć się od rozpoznania sprawy, jeżeli istnieją 

uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.  

§4. Członek organu dyscyplinarnego zobowiązany jest zachować w tajemnicy przebieg 

posiedzenia a w szczególności narady i głosowania. Nie dotyczy to sentencji rozstrzygnięcia, jego 

motywów oraz uzasadnienia treści rozstrzygnięcia. 

§5. Postępowanie winno być prowadzone bez nieuzasadnionej zwłoki, w sposób zapewniający 

należytą koncentrację materiału dowodowego i zapobiegający przewlekaniu postępowania. 

 

Art.  112 

Strona 

 

§1. Stroną postępowania dyscyplinarnego jest obwiniony, zainteresowany oraz Rzecznik Ochrony 

Prawa Związkowego i Rzecznik Dyscyplinarny.  

§2. Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, a nie jest 

obwinionym w sprawie.  

 

 

Art.  113 

Zasada jawności 

 

Postępowanie jest jawne dla stron, z wyłączeniem narady i głosowania nad orzeczeniem. Zasada 

jawności nie dotyczy to postępowań w sprawach: zastosowania środka zapobiegawczego, 

darowania kary, zatarcia ukarania, a także postępowania przed organem II instancji w przedmiocie 

zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności oraz w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od 

zarządzeń Przewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej. 

 



 

Art.  114 

Prawo czynnego udziału w postępowaniu 

       

§1. W toku postępowania każda ze stron ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu, w tym 

składać wyjaśnienia, żądania i wnioski. 

§2. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, 

dotyczących okoliczności sprawy.  

§3. Strony postępowania obowiązane są współdziałać w celu wyjaśnienia sprawy.  

§4. Na żądanie organu dyscyplinarnego strony obowiązane są przedstawiać dowody i udzielać 

pisemnych odpowiedzi organom dyscyplinarnym. W przypadku niewykonywania lub opieszałego 

wykonywania tych obowiązków, organ dyscyplinarny może nałożyć karę porządkową w wysokości 

do 1.000 zł. Kary te mogą być uchylane, stosownie do okoliczności.  

 

Art.  115 

Pełnomocnik 

 

§1. Strona postępowania może w czasie jego trwania ustanowić pełnomocnika. 

§2. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być adwokat, radca prawny, zstępni, małżonek, rodzice, 

rodzeństwo, a także działacz lub pracownik klubu, którego jest członkiem. 

§3. Pełnomocnikiem osoby prawnej może być adwokat, radca prawny, a ponadto działacz lub jej 

pracownik.  

 

                                                                       

Art.  116 

Dowody 

 

§1. Dowodem w sprawie może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem i może przyczynić 

się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być zeznania świadków i stron, 

dokumenty, w tym protokoły zeznań lub wyjaśnień, sporządzone w toku innych postępowań, 

prowadzonych przez organy jurysdykcyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej, FIFA, 

UEFA oraz organy władzy publicznej.  

§2. Fakty zawarte w sprawozdaniach osób delegowanych do wzięcia udziału w meczu objęte są 

domniemaniem prawdziwości. Nie wyłącza to możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwnego. 

§3. W przypadku rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami (raportami), których nie można usunąć, 

sprawozdanie sędziego uznaje się za przedstawiające prawdziwy stan faktyczny odnośnie 

przebiegu zdarzeń na boisku a raport delegata odnośnie przebiegu zdarzeń poza boiskiem.  

§4. Fakty oraz wnioski zawarte w raportach wyspecjalizowanych instytucji dotyczące możliwości 

umyślnego dopuszczenia się przewinienia match-fixingu, w braku dowodu przeciwnego, objęte są 

domniemaniem prawdziwości. 



 

 

Art. 117 

Ciężar dowodu 

 

§1.Ciężar dowodu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego spoczywa na organie 

dyscyplinarnym, z zastrzeżeniem przewinień związanych z dopingiem lub match-fixingiem. 

§2. Zasady postępowania dowodowego w przewinieniach związanych z dopingiem określają 
Polskie Przepisy Antydopingowe. 
 

 

Art.  118 

Zasada swobodnej oceny dowodów 

 

Organy dyscyplinarne w toku rozpoznania sprawy kierują się zasadą swobodnej oceny dowodów. 

Zasady tej nie stosuje się w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i 

ksenofobii.  

 

Art.  119 

Sędzia piłkarski 

  

§1. Sankcje sportowe związane z przebiegiem meczu nakłada sędzia piłkarski. 

§2. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, decyzje sędziego piłkarskiego są ostateczne.  

 

Art. 120 

Zasada dwuinstancyjności 

 

W postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi obowiązuje zasada dwuinstancyjności, o ile 

przepis szczególny nie stanowi inaczej. 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ II. WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW DYSCYPLINARNYCH 

 

Art. 121 

Organy I instancji 

 

§1. Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w I instancji 

są: 

1) zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i 

działaczy piłkarskich w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i 

nagród klubu oraz w stosunku do kibiców za przewinienia dyscyplinarne, popełnione w 

związku z meczem.  

2) właściwa miejscowo komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – w 

stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego, 

obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień 

dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek wojewódzkiego związku piłki 

nożnej, 

3) właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. - w stosunku do klubów, 

zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich 

w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek, 

prowadzonych przez spółkę Ekstraklasa S.A. z zastrzeżeniem treści art. 124, 

4) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych na rzecz organów, wskazanych w pkt 1-3, a w szczególności: 

a) przewinień dyscyplinarnych, określonych w art. 104 Regulaminu (niewykonywanie 

orzeczeń), art. 79 Regulaminu (korupcja czynna i bierna), art. 80 Regulaminu 

(zaniechanie zawiadomienia o korupcji lub match-fixingu w piłce nożnej), art. 107 

Regulaminu (match-fixing i niedozwolone zakłady bukmacherskie), 

b) przewinień dyscyplinarnych kibiców, o których mowa w art 148 §1 pkt 2 Regulaminu w 

związku z rozgrywkami, organizowanymi przez Polski Związek Piłki Nożnej. 

 

§2. Na zasadach określonych przez Zarząd Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej – WZPN może 

przekazać część swoich uprawnień dyscyplinarnych podległym mu jednostkom organizacyjnym (w 

szczególności: oddziałom, delegaturom, podokręgom). 

§3. Na zasadach określonych w Statucie zarząd klubu może przekazać część swoich uprawnień 

dyscyplinarnych powołanemu lub wskazanemu przez klub wewnętrznemu organowi 

dyscyplinarnemu. Orzeczenia takiego organu muszą być zatwierdzone przez klub. 

 

Art.  122 

Organy II instancji 

 

§1. Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji w sprawach odwołań od 

orzeczeń organów I instancji są: 

1)komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów, 

uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej, 

2)Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – od orzeczeń klubów, 

uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi; 



3)Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w 

rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę, 

4)komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń komisji 

dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej, o których mowa w art. 121 § 1 pkt 2 

regulaminu oraz od orzeczeń organów dyscyplinarnych podległych jednostek 

organizacyjnych WZPN (w szczególności: oddziałów, delegatur, podokręgów), 

5)Najwyższa Komisja Odwoławcza – od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Polskiego 

Związku Piłki Nożnej, organu dyscyplinarnego spółki Ekstraklasa, Komisji ds. Licencji 

Klubowych, Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w zakresie określonym odrębnymi 

przepisami. 

§2. Z uwzględnieniem przepisów odrębnych, Najwyższa Komisja Odwoławcza rozpatruje ponadto 

odwołania od decyzji organów PZPN, uprawnionych do orzekania w I instancji na podstawie 

odrębnych przepisów, oraz skarg kasacyjnych od orzeczeń organów dyscyplinarnych 

wojewódzkich związków piłki nożnej wydanych w II instancji, jeżeli nie przysługuje od nich inny 

środek zaskarżenia. 

 

Art. 123 

 

§1. Z zastrzeżeniem wyjątków, określonych poniżej, organ dyscyplinarny uprawniony jest do 

wymierzenia kary dyscyplinarnej do górnej wysokości zagrożenia, przewidzianej za dany typ 

przewinienia dyscyplinarnego. 

§2. Górna granica kary pieniężnej nie może przekraczać: 

1) kwoty, określonej w regulaminie nagród i kar klubu – jeżeli karę wymierza klub, 

2) kwoty 20.000 zł – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego 

związku piłki nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej, 

§3. Górna granica kary dyskwalifikacji czasowej nie może przekraczać: 

1) 6 miesięcy – jeżeli karę wymierza zarząd klubu, 

2) 5 lat – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki 

nożnej oraz komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej, 

§4. Górna granica kary zakazu udziału w zawodach określonego szczebla, jeżeli dotyczy zawodów 

piłkarskich, organizowanych i podlegających innym związkom piłki nożnej nie może przekraczać: 

1) 1 rok – jeżeli karę wymierza zarząd klubu, 

2) 4 lata – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki 

nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej. 

 

 

Art.  124 

 

Do wymierzania kar określonych w niniejszym artykule uprawnione są jedynie następujące organy 

dyscyplinarne: 

1) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, skreślenie z listy sędziów, 

zawieszenie lub pozbawienie licencji, przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej 

– Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa Komisja Odwoławcza, 

komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej, komisja odwoławcza 

wojewódzkiego związku piłki nożnej, 



2) skreślenie z listy sędziów, skreślenie z kadry narodowej, wykluczenie z PZPN, pozbawienie 

tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub 

Superpucharu - Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa 

Komisja Odwoławcza. 

 

Art.  125 

 

§ 1. Zarząd lub inny organ klubu jest uprawniony do wymierzenia kary upomnienia, nagany, kary 

pieniężnej, kary dyskwalifikacji oraz zakazu udziału w zawodach określonego szczebla w granicach 

określonych w regulaminie nagród i kar klubu. 

§ 2. Zarząd klubu po nałożeniu sankcji dyscyplinarnych wobec swoich działaczy lub zawodników 

niezwłocznie przesyła odpis decyzji właściwemu organowi dyscyplinarnemu związku piłki nożnej. 

 

 

Art.  126 

 

§ 1. Jeżeli organ dyscyplinarny I instancji przewiduje orzeczenie kary wyższej niż przyznane mu 

uprawnienia, przekazuje całość sprawy organowi uprawnionemu do wymierzenia kary wyższej. 

§2. Organ wyższej instancji, któremu sprawa została przekazana, może przyjąć sprawę do 

rozpoznania bądź zwrócić ją w celu dalszego prowadzenia. 

 

 

ROZDZIAŁ III. RZECZNIK DYSCYPLINARNY 

 

Art. 127 

 

§1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach odrębnych, Rzecznik 
Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej jest powoływany w celu prowadzenia postępowań 
wyjaśniających, składania i udzielania poparcia dla wniosków o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego w sprawach przewinień dyscyplinarnych oraz odwołań od decyzji organów 
dyscyplinarnych PZPN wydanych odnośnie tych przewinień w związku z ich popełnieniem na 
wszystkich poziomach rozgrywek, w szczególności w zakresie korupcji, dopingu, niedozwolonych 
zakładów bukmacherskich oraz rażących przypadków rasizmu i chuligaństwa związanych z 
meczami piłki nożnej. 
 

§2. W sprawach korupcji, nieuczciwych zakładów bukmacherskich oraz dopingu, wyłącznie 

uprawnionym do wszczynania i prowadzenia postępowania wyjaśniającego jest Rzecznik 

Dyscyplinarny.  

§3. W rażących przypadkach rasizmu, ksenofobii i chuligaństwa, związanych z meczami piłki 

nożnej, Rzecznik Dyscyplinarny, po zapoznaniu się z treścią raportu delegata lub obserwatora, 

uprawniony jest do przejęcia sprawy w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub 

przekazania do prowadzenia właściwemu organowi dyscyplinarnemu.  



§4. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik Dyscyplinarny przedstawia 

właściwemu organowi dyscyplinarnemu akta sprawy wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego lub o odmowę jego wszczęcia.  

§5. Rzecznik Dyscyplinarny ma prawo udziału w postępowaniach dyscyplinarnych w charakterze 

strony oraz prawo zaskarżania orzeczeń organów dyscyplinarnych 

§6. Rzecznik Dyscyplinarny ponadto podejmuje inne czynności, określone w Regulaminie 

Dyscyplinarnym i przepisach szczególnych. 

 

 

ROZDZIAŁ IV. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

 

Art. 128 

Zasada ogólna 

 

Środek zapobiegawczy stosuje się w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego 

wobec osób fizycznych oraz klubów. 

 

 

Art.  129 

Rodzaje środków zapobiegawczych 

 

Wobec niżej wymienionych osób można stosować następujące środki zapobiegawcze: 

a) zawodnika – zakaz uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, 

b) klubu – zakaz uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, zakaz dokonywania 
transferów, zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem 
publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu, 
zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie, zakaz wyjazdów zorganizowanych grup 
kibiców na mecze piłkarskie 
 
c) trenera – zakaz prowadzenia drużyny w czasie meczów pucharowych i mistrzowskich, 

d) działacza klubowego – zakaz reprezentowania klubu, 

e) działacza związkowego – zakaz sprawowania funkcji w PZPN i związku piłki nożnej, 

f) sędziego – zakaz prowadzenia zawodów piłkarskich, 

g) obserwatora i delegata – zakaz prowadzenia obserwacji i innej działalności obserwacyjnej i 

kwalifikacyjnej. 

h) pośrednika transakcyjnego – zakaz prowadzenia działalności pośrednika transakcyjnego 

lub zakaz zawierania nowych umów pośrednictwa z zawodnikami i klubami. 

 

 



Art.  130 

Przesłanki stosowania, zmiany i uchylenia środka zapobiegawczego 

      

§1. Z zastrzeżeniem § 2 i 3, środki zapobiegawcze stosuje właściwy organ dyscyplinarny lub 

Rzecznik Dyscyplinarny, gdy wymaga tego dobro sportu, a zwłaszcza porządek   i dyscyplina 

związkowa. 

§2. Środek zapobiegawczy wobec klubu, polegający na zakazie uczestniczenia w rozgrywkach 

pucharowych i mistrzowskich, oraz zakazie rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości 

meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, 

będącej siedzibą klubu stosuje Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, właściwy 

organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. oraz Najwyższa Komisja Odwoławcza.  

§3. Środek zapobiegawczy wobec klubu, polegający na zakazie dokonywania transferów 

krajowych do klubu stosuje Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, właściwy organ 

dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A., Najwyższa Komisja Odwoławcza, komisje dyscyplinarne 

wojewódzkich związków piłki nożnej oraz komisje odwoławcze wojewódzkich związków piłki 

nożnej.  

§4. Organ, który zastosował środek zapobiegawczy niezwłocznie go uchyla lub zmienia, gdy ustała 

przyczyna jego zastosowania lub ujawniła się przyczyna jego zmiany. 

§5. Osoba, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy może wnosić o jego uchylenie, 

jednakże nie częściej niż raz na 6 miesięcy.  Wniosek niedopuszczalny pozostawia się w aktach 

sprawy bez rozpoznania.  

 

 

Art.  131 

Czas trwania środka zapobiegawczego 

        

§1. Organ dyscyplinarny, stosując środek zapobiegawczy, zmieniając lub przedłużając go, określa 

każdorazowo czas jego trwania.  

§2. Środek zapobiegawczy zastosowany przez Rzecznika Dyscyplinarnego trwa do czasu 

pierwszego posiedzenia organu dyscyplinarnego poświęconego rozpatrzeniu sprawy. Na 

posiedzeniu tym organ dyscyplinarny może przedłużyć stosowanie środka zapobiegawczego. W 

przypadku nie podjęcia przez organ dyscyplinarny decyzji w sprawie stosowania środka 

zapobiegawczego, środek ten wygasa z dniem następującym po dniu odbycia pierwszego 

posiedzenia w sprawie.   

§3. Środek zapobiegawczy ustaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o: odmowie wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, odstąpieniu od 

wymierzenia kary, wymierzeniu kary dyscyplinarnej, uwzględnieniu wniosku o dobrowolnym 

poddaniu się odpowiedzialności.  

 

 

 

 



Art.  132 

Zażalenie na zastosowanie środka zapobiegawczego 

     

§1. Podmiotowi, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy, przysługuje prawo złożenia 

zażalenia na tę decyzję w terminie 3 dni od jego zastosowania do organu dyscyplinarnego II 

instancji za pośrednictwem organu I instancji.  

§2. Zażalenie od decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego składa się do Komisji Dyscyplinarnej PZPN 

za pośrednictwem Rzecznika Dyscyplinarnego. 

 

 

ROZDZIAŁ V.  

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA I DALSZE CZYNNOŚCI 

 

Art. 133 

Wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania 

 

§1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez 

oznaczoną osobę fizyczną lub prawną, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne. 

§2. Postępowanie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, w celu 

ustalenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz 

w celu ustalenia osób obwinionych.  

§3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego następuje z urzędu lub na wniosek 

uprawnionego podmiotu. 

§4. Uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania jest zainteresowany, Rzecznik 

Dyscyplinarny, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznik Etyki, Zarząd Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, organy wykonawcze wojewódzkich związków piłki nożnej i podległych im jednostek 

organizacyjnych (w szczególności: oddziałów, delegatur, podokręgów). 

 

§5. W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego 

został złożony przez nieuprawnioną osobę, organ dyscyplinarny winien rozważyć zasadność 

wszczęcia postępowania z urzędu. W przypadku, gdy organ dyscyplinarny uznaje, że wszczęcie 

postępowania jest bezzasadne, okoliczność ta winna zostać stwierdzona notatką, załączaną do 

zawiadomienia i składaną do akt sprawy. 

§6. W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest oczywiście 

bezzasadny lub po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, że nie zachodzi 

uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, organ dyscyplinarny odmawia 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

 

 

 



Art.  134 

Zawiadomienia. Posiedzenia. 

 

§1. Osoba przewodnicząca posiedzeniu organu dyscyplinarnego wyznacza termin rozpoznania 

sprawy, zarządza wezwanie strony i świadków.  

§2. Zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego i działaczy wzywa się za pośrednictwem 

macierzystego klubu. 

§3. Sędziów, obserwatorów, delegatów i działaczy wzywa się za pośrednictwem macierzystego 

związku piłki nożnej.  

§4. Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionej strony nie stoi na przeszkodzie rozpoznaniu 

sprawy i wydaniu orzeczenia.  

§5. Osoba przewodnicząca posiedzeniu organu dyscyplinarnego może zezwolić na udział w 

posiedzeniu innych osób. 

§ 6. Osobę, która ustanowiła pełnomocnika wzywa się zgodnie z zasadami, określonymi w § 2 i 3 

lub na adres pełnomocnika.  

§ 7. Zawiadomienia oraz korespondencja do klubów, biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy, 

I ligi i II ligi mężczyzn może być przesyłana na znany organowi dyscyplinarnemu adres mailowy 

tego klubu. Do pozostałych uczestników postępowania zawiadomienie oraz korespondencja może 

być wysyłana na adres mailowy jeżeli strona wyrazi na to zgodę i wskaże taki adres.  

§ 8. W sprawach niecierpiących zwłoki, zawiadomienie o terminie rozpoznania sprawy może być 

dokonane telefonicznie.  

 

Art.  135 

Pominięcie wniosku dowodowego 

 

Organ dyscyplinarny pomija wniosek dowodowy, jeżeli przeprowadzenie dowodu napotyka na 

trudne do przezwyciężenia przeszkody, bądź też nie ma on znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.  

 

Art.  136 

Forma przeprowadzenia dowodu z wyjaśnień stron i zeznań świadków 

 

§1. Każda ze stron postępowania oraz świadkowie uprawnieni są do złożenia wyjaśnień lub zeznań 

w formie pisemnej lub ustnej.  

§2. Organ dyscyplinarny może zaniechać czynności, o których mowa w § 1 oraz wydać orzeczenie 

bez uprzedniego wzywania strony: 

1) jeżeli podstawą orzeczenia jest raport sędziego głównego, sędziego asystenta, 

obserwatora lub delegata, 

2) w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii, 



3) w sprawach dotyczących braku porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu 

zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski, 

4) jeżeli obwiniony składał już wyjaśnienia w formie pisemnej lub ustnej w toku postępowania 

wyjaśniającego lub dyscyplinarnego a zawiadomienie o terminie posiedzenia i/lub 

wezwanie do złożenia wyjaśnień organ dyscyplinarny uzna za niecelowe.  

§3. Organ dyscyplinarny może uznać za niewystarczające złożenie wyjaśnień lub zeznań w formie 

pisemnej i nakazać osobiste stawiennictwo uczestnika bądź świadka.  

 

Art.  137 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej 

 

§1. Do chwili zakończenia postępowania dyscyplinarnego obwiniony może złożyć organowi 

dyscyplinarnemu wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

zawierający skonkretyzowaną propozycję wymiaru kary.  

§2. Organ dyscyplinarny może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia 

nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną osiągnięte a wysokość kary będzie adekwatna 

do wagi przewinienia dyscyplinarnego.  

§3. Organ dyscyplinarny może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim wskazanej 

przez siebie zmiany. 

§4. Od orzeczenia uwzględniającego wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 

dyscyplinarnej obwinionemu nie przysługuje odwołanie. 

 

Art.  138 

Zawieszenie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego 

 

Organ dyscyplinarny zawiesza postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne w razie zaistnienia 

przeszkody uniemożliwiającej dalsze prowadzenie postępowania.  

 

Art.  139 

Narada i głosowanie 

 

§1. Jeżeli przewodniczący uznaje sprawę za wyjaśnioną, zarządza naradę i głosowanie nad 

orzeczeniem  

§2. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków organu dyscyplinarnego nie 

może odmówić udziału w głosowaniu, jak również wstrzymać się od głosu, chyba że wyłączył się 

od rozpoznania tej sprawy (art. 111§3 regulaminu). 

 

 

 



Art. 140 

Rodzaje rozstrzygnięć 

 

§1. W przypadku, jeżeli organ dyscyplinarny przyjmuje odpowiedzialność dyscyplinarną 

obwinionego, wymierza mu karę dyscyplinarną. 

§2. Jeżeli organ dyscyplinarny uwzględnia wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności, wymierza uzgodnioną z obwinionym karę dyscyplinarną.  

§3. Przyjmując odpowiedzialność dyscyplinarną obwinionego organ dyscyplinarny odstępuje od 

wymierzenia kary, jeżeli wymierzenie nawet najłagodniejszej kary byłoby niecelowe, a w 

szczególności niewspółmierne do wagi popełnionego przewinienia dyscyplinarnego  

§4. Jeżeli organ dyscyplinarny nie przyjmuje odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionego, 

wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.  

 

Art. 141 

Rygor natychmiastowej wykonalności 

 

§1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających niezwłocznej realizacji orzeczenia, 

organ dyscyplinarny może nadać rygor natychmiastowej wykonalności.  

§2. Wszystkie kary dotyczące przewinień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku 

na obiekcie piłkarskim są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem kary weryfikacji zawodów jako 

walkower i kary pieniężnej, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej.  

 

Art. 142 

Zaliczenie środka zapobiegawczego na poczet kary 

 

§1. Na poczet orzeczonej kary dyscyplinarnej zalicza się tożsame lub zbliżone do orzeczonej kary 

dyscyplinarnej środki zapobiegawcze, zastosowane przez Rzecznika Dyscyplinarnego lub organy 

dyscyplinarne. 

§2. Na poczet orzeczonej kary dyscyplinarnej nie zalicza się środków zapobiegawczych oraz kar, 

zastosowanych w stosunku do obwinionego przez państwowe organy ścigania lub sądy 

powszechne w toku prowadzonych postępowań karnych, pozostających w bezpośrednim związku 

z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym. Organ dyscyplinarny może jednak uwzględnić w 

całości lub części tę okoliczność przy wymiarze kary dyscyplinarnej.  

 

Art.  143 

Publikacja i uzasadnienie 

 

§1. Po zakończonej naradzie organu, osoba przewodnicząca posiedzeniu niezwłocznie ogłasza 

orzeczenie i przedstawia krótkie uzasadnienie rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje 

ogłoszenia.  



§ 2. Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem, sporządzonym w terminie 7 dni od ogłoszenia, 

doręcza się obwinionemu lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi, pouczając go o 

sposobie i terminie odwołania. Orzeczenie powinno zawierać oznaczenie organu dyscyplinarnego 

i składu zespołu orzekającego w sprawie, datę wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy, 

kwalifikację prawną przypisanego przewinienia dyscyplinarnego oraz rodzaj i wysokość 

wymierzonej kary. Uzasadnienie powinno zawierać zwięzły opis przewinienia dyscyplinarnego i 

wskazanie dowodów, na podstawie których przypisano obwinionemu to przewinienie.  

§ 3. Orzeczeń dotyczących przewinień dyscyplinarnych związanych z grą (automat) oraz orzeczeń 

uwzględniających wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej nie 

uzasadnia się. 

§4. Orzeczenia doręcza się ponadto Rzecznikowi Dyscyplinarnemu i zainteresowanemu, jeżeli 

brali udział w sprawie oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. 

§5. Z uwagi na zawiłość sprawy, organ dyscyplinarny może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na 

czas do 14 dni. 

 

ROZDZIAŁ VI. ODWOŁANIA 

 

Art.  144 

Podmioty uprawnione i termin wniesienia odwołania 

 

§1. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, 

przysługuje odwołanie do organu II instancji.  

 

§2. Odwołanie przysługuje stronom, w tym Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, jeżeli brał udział   w 

postępowaniu oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. 

 

§3. Strona wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

W przypadku niemożności doręczenia orzeczenia na adres strony zawarty w aktach sprawy, 

doręczenie uznaje się za skuteczne w dacie dokonania adnotacji doręczyciela o niemożności 

doręczenia.  

§4. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

mu odpisu orzeczenia z uzasadnieniem przez organ dyscyplinarny I instancji. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego może wnieść odwołanie w 

oparciu o samą treść decyzji.  

§5. Odwołanie wnosi za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne. 

§6. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że orzeczenie objęte jest rygorem 

natychmiastowej wykonalności.  

 

 

 

 



Art. 145 

Kaucja 

 

§1. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia wraz ze złożonym odwołaniem kaucji 

pieniężnej w wysokości: 

1) 2 000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 4 000 zł od orzeczeń innych 

organów - dla klubów Ekstraklasy, 

2) 1 000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 2 000 zł od orzeczeń innych 

organów –dla klubów I ligi, 

3) 750 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 1 500 zł od orzeczeń innych 

organów –dla klubów II ligi, 

4) 500 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 1 000 zł od orzeczeń innych 

organów -dla związków piłki nożnej i klubów III ligi, 

5) 350 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 700 zł od orzeczeń innych organów 

-dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 

6) 200 zł–dla kibiców, 

7) 150 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 300 zł od orzeczeń innych organów 

-dla pozostałych klubów.  

 

§2. Od wniesienia kaucji zwolniony jest Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Rzecznik 

Dyscyplinarny.  

§3. Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania w całości. 

§4. Odwołanie złożone po upływie terminu na jego wniesienie lub w tym czasie nie opłacone 

podlega odrzuceniu. 

§5. Przepisu §4 nie stosuje się do odwołania od decyzji, jeżeli decyzja organu nie zawierała 

pouczenia odnośnie do sposobu i zasad wniesienia odwołania. W takim przypadku organ II 

instancji przywraca termin do wniesienia odwołania lub wniesienia kaucji.  

 

Art. 146 

Rodzaje orzeczeń organu dyscyplinarnego II instancji 

 

§ 1. Organ dyscyplinarny II instancji po rozpoznaniu odwołania może: 

1) oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne lub złożone przez osobę 

nieuprawnioną, 

2) zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,  

3) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego 

rozpatrzenia przez właściwy organ,  



4) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i postępowanie umorzyć albo uchylić zaskarżone 

orzeczenie w części i w tym zakresie postępowanie umorzyć, a w pozostałej części przekazać 

sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ bądź orzec co do istoty sprawy,  

5) umorzyć postępowanie odwoławcze. 

§ 2. Organ dyscyplinarny II instancji może w sposób odmienny opisać przewinienie dyscyplinarne, 

zmienić lub uzupełnić kwalifikację prawą przypisanego przewinienia dyscyplinarnego bez względu 

na kierunek zaskarżenia orzeczenia. Organ dyscyplinarny II instancji nie może zaostrzyć kary 

dyscyplinarnej, chyba że odwołanie wniesiono na niekorzyść obwinionego. 

§3. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i przekazanie sprawy do 

ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, w 

których konieczne jest przeprowadzenie postępowania co do istoty sprawy lub przeprowadzenie 

wielu dowodów.  

Art. 147 

Doręczenie orzeczenia organu II instancji 

 

Organ II instancji sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie 

rozpoznania odwołania w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając orzeczenie wraz z 

uzasadnieniem organowi I instancji, stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. 

Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego 

I instancji zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte w odwołaniu nie zostały 

uwzględnione.      

 

ROZDZIAŁ VII. 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZAKAZÓW STADIONOWYCH ORZEKANYCH 

W STOSUNKU DO KIBICÓW PIŁKARSKICH 

 

Art. 148 

Organ właściwy do orzeczenia zakazu stadionowego 

 

§1. Karę zakazu wstępu na stadion (zakazu stadionowego) w stosunku do kibica piłkarskiego może 

orzec:  

1) uprawniony organ dyscyplinarny klubu, będącego organizatorem meczu,  

2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej lub organ dyscyplinarny innego 

podmiotu prowadzącego rozgrywki, jeżeli jest organizatorem meczu piłki nożnej,                                     

§2. Zakaz stadionowy musi zawierać pouczenie o trybie, terminie oraz sposobie wniesienia środka 

zaskarżenia oraz organie właściwym do jego rozpoznania.  

      

 

 

  



Art. 149 

Środki zaskarżenia zakazu stadionowego 

 

§1. Od zakazu stadionowego orzeczonego przez uprawniony organ dyscyplinarny klubu 

przysługuje obwinionemu kibicowi odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki 

Nożnej lub do organu dyscyplinarnego Spółki Ekstraklasa S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

orzeczenia wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem organu, który orzekł zakaz stadionowy.  

§2. Jeżeli zakaz stadionowy orzekła Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej lub 

uprawniony organ dyscyplinarny innego podmiotu prowadzącego rozgrywki, obwinionemu kibicowi 

przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy   w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

orzeczenia wraz z uzasadnieniem.  

§3. Rozpoznanie odwołania jak również wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, uzależnione jest 

od uiszczenia w terminie 7 dni od otrzymania zakazu stadionowego kaucji w wysokości 200 zł na 

rachunek bankowy organu rozpatrującego odwołanie.  

§4. Organ uprawniony do rozpoznania odwołania oraz wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy 

pozostawia je bez rozpoznania, jeżeli zostało wniesione po upływu terminu lub nienależycie 

opłacone.  

§5. Wniesienie należycie opłaconego odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 

wstrzymuje wykonanie zakazu klubowego.  

 

Art. 150 

Termin posiedzenia 

 

§1. Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania środka zaskarżenia od zakazu stadionowego odbywa 

się nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia uprawnionemu organowi 

dyscyplinarnemu, chyba że rozpoznanie odwołania nie jest możliwe z przyczyn trudnych do 

przezwyciężenia.  

§2. O posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania środka zaskarżenia zawiadamia się klub oraz 

obwinionego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Art. 151 

Treść środka zaskarżenia 

 

Wnoszący odwołanie oraz składający wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zobowiązany jest 

do przedstawienia w złożonym środku zaskarżenia zakazu stadionowego wszystkich twierdzeń i 

dowodów na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa ich powoływania w dalszym postępowaniu, 

jak również numer telefonu i adres poczty elektronicznej, pod który organ uprawniony do 

rozpoznania środka zaskarżenia będzie zawiadamiał obwinionego kibica o terminie posiedzenia w 

sprawie. Brak wskazania tych danych lub wskazanie niewłaściwych danych nie wstrzymuje 

rozpoznania sprawy.  

 

 



Art. 152 

Przepisy szczegółowe w sprawie odwołania od zakazu stadionowego 

 

§1. Klub niezwłocznie przekazuje Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej odwołanie 

od zakazu stadionowego wraz z aktami sprawy oraz regulaminem obiektu sportowego, na którym 

klub rozgrywał mecz. Do akt sprawy klub załącza swoje pisemne stanowisko w przedmiocie 

odwołania oraz przekazuje potwierdzenie wpłaty kaucji od odwołania, jeżeli ją uiszczono.  Ponadto 

klub obowiązany jest wskazać numer telefonu i adres poczty elektronicznej, pod który organ 

uprawniony do rozpoznania środka zaskarżenia będzie zawiadamiał klub o terminie posiedzenia w 

sprawie, przy czym brak wskazania tych danych nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.  

§2. Po przeprowadzeniu postępowania Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej 

wydaje orzeczenie,w którym: 

1) utrzymuje zakaz stadionowy w mocy,  

2)  zmienia zakaz stadionowy, orzekając co do istoty sprawy,  

3)  uchyla zakaz stadionowy i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania, jeżeli 

rozstrzygnięcie sprawy było przedwczesne i wymaga zebrania dodatkowych dowodów. 

 

Art.  153 

Przepisy szczegółowe w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. 

 

 Po ponownym rozpoznaniu sprawy organ dyscyplinarny wydaje orzeczenie, w którym: 

1) utrzymuje zakaz stadionowy w mocy,  

2)  zmienia zakaz stadionowy, orzekając co do istoty sprawy.  

 

 

ROZDZIAŁ VIII. SKARGA KASACYJNA 

 

Art. 154 

Przepis ogólny 

 

§1. Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia wnoszonym od decyzji organów 

dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej w zakresie przewidzianym przez odrębne 

przepisy.  

§2. Skargę kasacyjną może wnieść strona podstępowania oraz Rzecznik Ochrony Prawa 

Związkowego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

§3. Najwyższa Komisja Odwoławcza może wstrzymać wykonanie zaskarżonego skargą kasacyjną 

orzeczenia do czasu jego rozstrzygnięcia.  

 

 

 



Art.  155 

Tryb wnoszenia 

 

Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem właściwego organu dyscyplinarnego 

wojewódzkiego związku piki nożnej. Organ ten zobowiązany jest przesłać skargę kasacyjną wraz 

z aktami sprawy do Najwyższej Komisji Odwoławczej w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania wraz ze 

swoim stanowiskiem dotyczącym złożonej skargi.  

 

 

Art. 156 

Kaucja pieniężna 

 

§1. Rozpatrzenie skargi kasacyjnej uzależnione jest od wpłacenia w terminie do wniesienia skargi 

kasacyjnej kaucji pieniężnej w wysokości: 

1) 3500 zł – gdy skarżącym jest klub, 

2) 1500 zł – gdy skarżącym jest osoba fizyczna.” 

§2. W razie uwzględnienia skargi kasacyjnej kaucja podlega zwrotowi.  

§3.  Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego nie wnosi kaucji pieniężnej. 

§4. Skarga kasacyjna złożona po terminie lub w tym czasie nie opłacona podlega odrzuceniu. 

 

 

Art.  157 

Uzasadnienie 

 

Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia w 

następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając 

orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego. 

Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego 

wojewódzkiego związku piłki nożnej zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte 

w skardze kasacyjnej nie zostały uwzględnione. 

 

Art.  158 

Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących odwołań 

 

Przy rozpoznaniu skargi kasacyjnej mają odpowiednio zastosowanie przepisy niniejszego 

regulaminu dotyczące odwołań, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie regulują odmiennie 

postępowania w sprawie.   

 



ROZDZIAŁ IX 

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH CHULIGAŃSTWA, RASIZMU I 

KSENOFOBII 

 

Art.  159 

 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do postępowania w sprawach rażących przypadków 

chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii, w którym wniosek o wszczęcie postępowania złożył Rzecznik 

Dyscyplinarny. 

    

Art.  160 

 

Jeżeli okoliczności zdarzenia w sprawach rażących przypadków chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii 

nie budzą wątpliwości i nie wymagają zbierania dodatkowych dowodów, Rzecznik Dyscyplinarny 

niezwłocznie zwraca się do obwinionego z pisemną propozycją wymierzenia oznaczonej kary 

dyscyplinarnej (zasadniczej i dodatkowej), zakreślając 24- godzinny termin na złożenie pisemnej 

odmowy. Brak negatywnej pisemnej odpowiedzi w terminie uznaje się za zgodę obwinionego na 

dobrowolne poddanie się tej karze bez przeprowadzenia dalszego postępowania. 

 

 

Art.  161 

 

Rzecznik Dyscyplinarny, w terminie 24-godzin po uzyskaniu zgody obwinionego na 

zaproponowaną karę lub upływie terminu na złożenie pisemnej odmowy, przedstawia właściwemu 

do wydania orzeczenia organowi dyscyplinarnemu wniosek o wymierzenie uzgodnionej kary bez 

przeprowadzenia dalszego postępowania. 

 

Art. 162 

 

Organ dyscyplinarny jest związany treścią wniosku o ukaranie, uzgodnionym przez Rzecznika 

Dyscyplinarnego z obwinionym, chyba że orzeczenie zaproponowanej kary byłoby 

niedopuszczalne z mocy prawa. 

Art.  163 

 

Od orzeczenia uwzględniającego uzgodniony wniosek o ukaranie odwołanie nie przysługuje. 

 

 

 



Art.  164 

 

W przypadku nie uzgodnienia z obwinionym wniosku o ukaranie bez przeprowadzenia dalszego 

postępowania, Rzecznik Dyscyplinarny przekazuje sprawę właściwemu organowi 

dyscyplinarnemu.  

 

ROZDZIAŁ X.  

INNE POSTĘPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA 

 

Art.  165 

Zawieszenie i darowanie prawomocnej kary dyscyplinarnej 

 

§1. Na wniosek ukaranego podmiotu, Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznika 

Dyscyplinarnego lub Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach organ dyscyplinarny, który wydał prawomocną decyzję, może zawiesić wykonanie lub 

darować prawomocnie orzeczoną karę dyscyplinarną. Od rozstrzygnięcia organu w tym 

przedmiocie odwołanie nie przysługuje. 

 
§2. Zawieszenie lub darowanie kary dyscyplinarnej, w przypadku wniosku złożonego przez ukarany 

podmiot, nie może nastąpić wcześniej, niż po wykonaniu połowy kary.  

§3. Zawieszenie wykonania prawomocnej kary dyscyplinarnej może nastąpić na okres próby nie 

krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 5 lat i może być połączone z nałożeniem na ukaranego 

obowiązków. 

§4. W przypadku nie wykonania obowiązków lub popełnienia w okresie próby podobnego 

przewinienia dyscyplinarnego, zawieszona kara podlega wykonaniu. 

§5. Jeżeli wniosek został złożony przez ukarany podmiot, a rozstrzygniecie organu 

dyscyplinarnego było zgodne z tym wnioskiem, uzasadnienia nie sporządza się.  

 

Art. 166 

Wznowienie postępowania 

 

§ 1. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego 

w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, nieznanych organowi dyscyplinarnemu w czasie 

orzekania lub rażącego naruszenia przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej przez organ 

dyscyplinarny w toku rozpoznania sprawy. 

§ 2. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego składając wniosek o wznowienie postępowania działa 

z urzędu lub na pisemną prośbę strony postępowania.  

§ 3. Prośba strony postępowania podlega opłacie, obowiązującej w postępowaniu kasacyjnym i 

jest uiszczania w przypadku uwzględnienia przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego prośby 

strony. Opłata podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia wniosku przez właściwy organ 

dyscyplinarny.  



§ 4. Organem dyscyplinarnym właściwym w sprawie rozpoznania wniosku o wznowienie 

postępowania jest organ, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji. 

§ 5. Złożenie wniosku o wznowienie postępowania powoduje wstrzymanie wykonania 

prawomocnego orzeczenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku.  

§ 6. Organ dyscyplinarny utrzymuje dotychczasowe orzeczenie w mocy, jeżeli stwierdzi brak 

podstaw do wznowienia bądź też je uchyla i wydaje nowe orzeczenie, jeżeli stwierdzi istnienie 

podstaw do jego uchylenia.  

§ 7. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego orzekającego w I instancji przysługuje stronom 

odwołanie na zasadach ogólnych. Jeżeli wniosek o wznowienie postępowania rozpoznawał organ 

odwoławczy, orzeczenie tego organu jest ostateczne. 

 

Art.  167 

Zatarcie ukarania 

 

§ 1. Zatarcie ukarania następuje na wniosek ukaranego i polega ono na wykreśleniu kary z 

ewidencji kar. Z chwilą wykreślenia ukaranie uważa się za niebyłe. Od rozstrzygnięcia organu w 

tym przedmiocie odwołanie nie przysługuje. 

§ 2. Wniosek o wykreślenie kary z ewidencji może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 3 

lat od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona. 

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zatrzeć ukaranie na 

wniosek ukaranego złożony po upływie 1 roku od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki 

kara została zawieszona.  

 

ROZDZIAŁ XI. EWIDENCJA KAR 

 

Art.  168 

 

§1. Organy dyscyplinarne prowadzą ewidencję wymierzonych kar. 

§2.Zarząd klubu oraz właściwy organ wojewódzkiego związku piłki nożnej i podległych mu 

jednostek organizacyjnych, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Polskiego Związku 

Piłki Nożnej o wszystkich przypadkach nałożenia kar dyscyplinarnych na zawodników kadry 

narodowej oraz zawodników, sędziów i trenerów biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub 

II ligi. Jeżeli kara dyscyplinarna zostaje nałożona na zawodnika, biorącego udział w rozgrywkach 

Ekstraklasy, o nałożeniu kary zawiadamia się również właściwy organ dyscyplinarny Spółki 

Ekstraklasy S.A. 

 

 

 

 

 



IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 

Art.  169 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem organy dyscyplinarne orzekają zgodnie 

z przyjętymi zwyczajami, uwzględniając poglądy doktryny oraz orzeczenia wydane przez Trybunały 

Sportowe i sądy powszechne. 

 

Art.  170 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. 

 

Art.  171 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Dyscyplinarny PZPN 

przyjęty Uchwałą nr IV/87 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 

Art. 172 

 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

 

         

Niniejszy Regulamin Dyscyplinarny uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN z dnia 23 lutego 2016 roku oraz Uchwałami Zarządu 
PZPN z dnia 7 grudnia 2018 roku, 12 lipca 2019 roku, 6 grudnia 2019 roku, 24 lipca 2020 roku, 6 
października 2020 roku, 17 lipca 2021 roku, 13 czerwca 2022 roku i 17 października 2022 roku. 
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Uchwała nr XI/160 z dnia 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce 

 

 

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

 

I. Przyjmuje się Uchwałę w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce o następującej treści: 
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I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Art. 1 

Niniejsza uchwała określa zasady/procedury: przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, 

wstrzymania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez trenerów 

zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce (rozgrywki PZPN i Wojewódzkich 

Związków Piłki Nożnej).  

 

Art. 2 

Prowadzenie zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce bez posiadania ważnej 

licencji trenerskiej jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. Obowiązek 

posiadania ważnej licencji trenerskiej, odpowiedniej do ligi i klasy rozgrywkowej, spoczywa na 

trenerze.  

 

Art. 3 

Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwoleniem udzielonym trenerowi na prowadzenie 

zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, który uzyskał uprawnienia zgodnie 

ze strukturą licencjonowania trenerów obowiązującą w PZPN, przy uwzględnieniu postanowień 

Konwencji Trenerskiej UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich oraz 

właściwej uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej. 

  

Art. 4 

Trenerem prowadzącym zespół uczestniczący w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce, może być 

osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

1. Posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu w danej lidze/klasie 

rozgrywkowej wydaną przez PZPN lub Wojewódzki ZPN w trybie niniejszej Uchwały. 

2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Korzysta z pełni praw publicznych. 

4. Nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w 

art. 46-50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku  o sporcie, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z 

wyjątkiem art. 192 i art.193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks 

karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zmian.), chyba że nastąpiło zatarcie skazania.  

5. Nie jest osobą: wobec której został prawomocnie orzeczony środek karny w postaci zakazu 

działalności w piłce nożnej (wykonywania określonej działalności), chyba że nastąpiło zatarcie 

skazania lub nie jest osobą, która podlega karze bezwzględnej dyskwalifikacji orzeczonej przez 

organy dyscyplinarne PZPN za przewinienie korupcji w sporcie. 

6. Nie jest osobą, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne za przewinienia określone w 

art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

7. Nie jest osobą, która jest wpisana na listę pośredników transakcyjnych prowadzoną zgodnie                                         

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

 

II. RODZAJE LICENCJI TRENERSKICH  

 

Art. 5  

1. Ścieżka kształcenia trenerów obejmuje drogę główną oraz licencje specjalistyczne. Schemat 

ścieżki kształcenia trenerów PZPN zawiera rysunek nr 1.  

Niżej wymienione licencje uprawniają do prowadzenia zespołów, zgodnie z tabelą 2 poniżej:  



1. Licencja UEFA PRO - licencja z drogi głównej. 

2. Licencja UEFA Elite Youth A - licencja specjalistyczna.  

3. Licencja UEFA A - licencja z drogi głównej.  

4. Licencja UEFA Goalkeeper A - licencja specjalistyczna - uprawnia do pełnienia funkcji trenera 

bramkarzy, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas 

rozgrywkowych.  

5. Licencja UEFA B - licencja z drogi głównej.  

6. Licencja UEFA Futsal B - licencja specjalistyczna.  

7. Licencja UEFA Goalkeeper B - licencja specjalistyczna - uprawnia do pełnienia funkcji trenera 

bramkarzy, z uwzględnieniem wymogów podręczników licencyjnych dla poszczególnych klas 

rozgrywkowych.  

8. UEFA Youth B - licencja specjalistyczna.  

9. Licencja Futsal C - licencja specjalistyczna. 

10. Licencja UEFA C – licencja z drogi głównej. 

11. Licencja Grassroots C - licencja z drogi głównej.  

12. Licencja Grassroots D - licencja z drogi głównej. 

 

Art. 6 

1) W przypadku trenerów posiadających dyplom: 

- Klasy Mistrzowskiej,  

- Klasy I, 

- Klasy II,  

wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia 

instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom 

został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach 

nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów 

sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest 

zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego 

datę rozpoczęcia tego kursu. 

2) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy, o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia 

trenera UEFA C / Grassroots C. 

3) W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, 

wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia 

instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że 

legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym 

w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów 

i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest 

zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego 

datę rozpoczęcia tego kursu. 

4) Od 1 stycznia 2020 roku trenerzy, o których mowa w ust.1) będą mogli uzyskać uprawnienia 

trenera UEFA C / Grassroots C. 

 

Art. 7 

1. Osoby, które do końca sezonu 2005/2006 uzyskały uprawnienia trenera klasy mistrzowskiej, I 

klasy lub II klasy, mogą wystąpić do Polskiego Związku Piłki Nożnej o uznanie uzyskanych 

kompetencji i przyznanie licencji trenerskiej z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

• posiadający uprawnienia/dyplomy klasy mistrzowskiej, I lub II klasy trenerskiej mogą ubiegać się                               

o przyznanie następujących rodzajów licencji trenerskich po spełnieniu nw. przesłanek: 

• przyznanie licencji UEFA PRO - w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy 

trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach piłki nożnej męskiej na I lub II poziomie                                                                                                                                                                                                                                                  

przyznanie licencji UEFA A w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy 

trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach piłki nożnej męskiej na III lub IV poziomie 



rozgrywkowym lub w klubach piłki nożnej damskiej na I i II poziomie rozgrywkowym przez okres co 

najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych, 

• przyznanie licencji UEFA B - w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy 

trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na co najmniej V poziomie rozgrywkowym 

lub w klubach piłki nożnej damskiej na III poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch 

pełnych rund rozgrywkowych. 

2. Wnioski o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich należy składać do Polskiego 

Związku Piłki Nożnej - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod 

adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba zainteresowana uzyskaniem licencji trenerskiej 

zobowiązana jest dołączyć następujące dokumenty: 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię/odpis dyplomu ukończenia studiów 

wyższych i uzyskania stosownych uprawnień, 

• życiorys wraz przebiegiem kariery trenerskiej,  

• zaświadczenia o wymaganym uchwałą stażu pracy trenerskiej w klubach piłkarskich,  

• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego – ważne 6 miesięcy od daty wystawienia, 

• oświadczenie o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie 

korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za 

przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego oraz oświadczenie o 

niekaralności w rozumieniu art. 21 stawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadani pełnej 

zdolności do czynności prawnych. 

4. Wnioski rozpoznaje Komisja Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. uznawania uprawnień 

trenerskich w składzie: Dyrektor Sportowy PZPN, Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

PZPN, przedstawiciel Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej, przedstawiciel macierzystego WZPN 

wnioskodawcy oraz 2 Członków Rady Szkoły Trenerów PZPN. 

5. Komisja PZPN podejmuje decyzję o przyznaniu wnioskowanej przez kandydata licencji 

trenerskiej po dokonaniu analizy złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy 

kwalifikacyjnej z wnioskodawcą. 

6. Decyzje Komisji PZPN, o której mowa w ust. 6 uznające kompetencje uzyskane przez 

wnioskodawcę i przyznające licencje trenerskie będą przekazywane do wiadomości Panelowi Jira 

UEFA, zgodnie z treścią Art. 7 ust. 5 Konwencji Trenerskiej UEFA. Postanowienia Art. 7 ust. 8 

Konwencji stosuje się odpowiednio.  

7. Decyzje Komisji PZPN w przedmiocie odmowy uznania kompetencji wnioskodawcy i 

nieprzyznania mu licencji trenerskiej wymagają pisemnego uzasadnienia. Wnioskodawcy 

przysługuje w terminie prawo złożenia odwołania od decyzji do Jira Panel UEFA, przy zachowaniu 

zasad wynikających z Konwencji Trenerskiej UEFA. 

 

Rysunek 1 
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1 Ekstraklasa X          

2 I liga X          

3 II liga X X         

4 III liga X X         

5 
Klasa/Liga 
Okręgowa 

X X X        

6 Klasa A X X X X X      

7 Klasa B X X X X X X     

8 Klasa C X X X X X X     

9 CLJ U-19 X      X    

10 CLJ U-17 X      X    

11 CLJ U -15 X X     X X   

12 Junior A1 X X X    X X   

13 Junior A2 X X X    X X   

14 Junior B1 X X X    X X   

15 Junior B2 X X X    X X   

16 Junior C1 X X X    X X   

17 Junior C2 X X X    X X   

18 Junior D1 X X X X X  X X   

19 Junior D2 X X X X X  X X   

20 Junior E1 X X X X X  X X   

21 Junior E2 X X X X X  X X   

22 Junior F1 X X X X X  X X   

23 Junior F2 X X X X X  X X   

23 Junior G1 X X X X X  X X   

24 Junior G2 X X X X X  X X   

25 
Ekstraliga 
kobiet 

X X         

26 I liga kobiet X X X        

27 II liga kobiet X X X X X      

28 III liga kobiet X X X X X      



 

Tabela nr 1 

 

*Dotyczy WZPN prowadzących rozgrywki na poziomie pomiędzy IV ligą i klasą/ligą 

Okręgową. 

**Dotyczy WZPN prowadzących rozgrywki na danym poziomi 

 

 

Art. 8 

1. Licencje specjalistyczne UEFA Elite Youth A i UEFA Youth B uprawniają do pracy na poziomach 

rozgrywek krajowych zgodnie z regulaminami rozgrywek:  

29 IV liga kobiet X X X X X      

30 V liga kobiet ** X X X X X      

31 
CLJ U-17 
dziewcząt (dz.) 

X X X    X    

32 CLJ U-15  dz. X X X    X    

33 MP U-13   dz. X X X    X    

34 Junior A1  dz. X X X X X  X    

35 Junior A2  dz. X X X X X  X    

36 Junior B1  dz. X X X X X  X    

37 Junior B2  dz. X X X X X  X    

38 Junior C1  dz. X X X X X  X    

39 Junior C2  dz. X X X X X  X    

40 Junior D1  dz. X X X X X  X    

41 Junior D2  dz. X X X X X  X    

42 Junior E1  dz. X X X X X  X    

43 Junior E2  dz. X X X X X  X    

44 Junior F1  dz. X X X X X  X    

45 Junior F2  dz. X X X X X  X    

46 Junior G1  dz. X X X X X  X    

47 Junior G2  dz. X X X X X  X    

48 
Futsal 
Ekstraklasa 

        X  

49 I Liga PLF X X X X X    X X 

50 II Liga PLF X X X X X    X X 

51 III Liga PLF X X X X X    X X 

52 
Ekstraliga PLF 
kobiet 

X X X X X    X X 

53 
I Liga PLF 
kobiet 

X X X X X    X X 

54 
II Liga PLF 
kobiet 

X X X X X    X X 



- licencja UEFA Elite Youth A – CLJ U-19/CLJ U-17/CLJ U-15; 

- licencja UEFA Youth B - CLJ U-15; zgodnie z regulaminami rozgrywek we wszystkich poziomach 

wojewódzkich piłki dziecięco-młodzieżowej. 

2. Licencje specjalistyczne UEFA Goalkeeper A i UEFA Goalkeeper B uprawniają do pracy na 

poziomach rozgrywek krajowych zgodnie z podręcznikami licencyjnym dla poziomów Ekstraklasa, 

I liga, II liga, III liga oraz na poziomach niższych. 

 

 

III. TRYB I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O LICENCJĘ 

 

Art. 9  

Osoba ubiegająca się o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej składa - za pośrednictwem 

systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  - wniosek, 

zawierający: 

1. Imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail 

wnioskodawcy, 

2. Określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem 

miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,  

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni 

praw publicznych, 

4. Zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków 

trenera piłki nożnej, 

5. W przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej. 

 

Art. 10 

Do wniosku, o którym mowa w art.6, muszą być dołączone:  

1. Skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji. 

2. Skany zaświadczeń/dane z systemu PZPN24 o uczestnictwie w trenerskich konferencjach 

szkoleniowych organizowanych przez PZPN, Wojewódzkie ZPN oraz UEFA - minimum 15 h z 3 

ostatnich lat. /maksimum 5 pkt/godzin w trybie on-line/. Konferencje PZPN oraz WZPN otrzymują 

liczbę punktów/godzin do przedłużenia danej licencji. Na swoim koncie PZPN24 trenerzy mają 

możliwość podglądu liczby godzin uzyskanych z poszczególnych wydarzeń (tabela nr 2). 

3. Skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia. 

Trenerzy są obowiązani do posiadania aktualnych zaświadczeń o niekaralności przez cały okres 

posiadania licencji trenerskiej i/lub w trakcie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o 

przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej.  

4. Skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za 

przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w 

szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego 

oraz oświadczenia o niekaralności w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o 

przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz o korzystaniu z pełni praw 

publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (oświadczenie imienne 

generowanie podczas aplikacji na profilu trenera na pzpn24.pzpn.pl). 

5. Uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na koncie PZPN24. 

 

Art. 11 

Wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, 

UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA Goalkeeper B, UEFA Youth B należy składać do 

Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. 

 

 

 

 

http://www.pzpn24.pzpn.pl/


Art. 12 

Wnioski w sprawie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA B, Futsal C, UEFA C/Grassroots C,  

Grassroots D należy składać do właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania 

trenerów. 

 

IV. PROCEDURA PRZYZNAWANIA/PRZEDŁUŻANIA LICENCJI W TRYBIE ZWYCZAJNYM 

 

A) Polski Związek Piłki Nożnej 

 

Art. 13 

O przyznaniu/przedłużeniu, odmowie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA 

Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA Goalkeeper B, UEFA Youth B - decyduje 

- w formie decyzji - Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, działający w ramach 

Komisji Technicznej PZPN, na podstawie jej regulaminu. Podstawą do przedłużenia licencji 

specjalistycznej (UEFA Elite Youth A, UEFA Youth B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Goalkeeper B) 

jest posiadanie licencji z drogi głównej.  

  

Art. 14 

1. Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do 

Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN przed datą wygaśnięcia terminu jej 

ważności  w nieprzekraczalnym terminie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, w którym kończy 

się ważność licencji. 

2. Wnioski złożone poza terminem, o którym mowa w ust.1, będą rozpatrywane w trybie 

nadzwyczajnym. 

 

Art. 15 

1. Licencje są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia. 

Licencje z dróg specjalistycznych (UEFA Elite Youth A, UEFA Youth B, UEFA Goalkeeper A, UEFA 

Goalkeeper B) są przyznawane/przedłużane maksymalnie do końca ważności licencji z drogi 

głównej.  

2.Absolwenci wszystkich kursów trenerskich otrzymują licencje trenerskie na okres minimum 3 lat 

pod warunkiem ukończenia kursu w pierwotnym terminie zgodnie z harmonogramem kursu, z 

terminem ważności licencji do dnia 31 grudnia. 

W przypadku zakończenia kursu trenerskiego/uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w 

późniejszym terminie – okres ważności przyznanej licencji ulega proporcjonalnemu skróceniu. 

 

Art. 16 

Na podstawie decyzji o przyznaniu/przedłużeniu licencji trenerskiej, PZPN wydaje identyfikator 

licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA 

Goalkeeper B, UEFA Youth B, który jest zgodny ze wzorami zawartymi w Dyrektywach UEFA do 

Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich, zgodnie z załącznikiem nr 2 

do niniejszej Uchwały. 

 

Art. 17 

O przyznaniu/przedłużeniu, odmowie przyznania/przedłużenia licencji: UEFA B, Futsal C, UEFA 

C,Grassroots C,  Grassroots D – decyduje – w formie decyzji – właściwy dla danego WZPN organ                                    

ds. licencjonowania trenerów na podstawie regulaminu.  

  

B) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej  

 

Art. 18 

1.Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do 

właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów przed datą wygaśnięcia 



terminu jej ważności w nieprzekraczalnym terminie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, w którym 

kończy się ważność licencji. 

2. Wnioski złożone poza terminem, o którym mowa w ust.1, będą rozpatrywane w trybie 

nadzwyczajnym. 

 

Art. 19 

1. Licencje są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia.  

2. Absolwenci wszystkich kursów trenerskich otrzymują licencje trenerskie na okres minimum 3 lat, 

pod warunkiem ukończenia kursu w pierwotnym terminie zgodnie z harmonogramem kursu, z 

terminem ważności licencji do dnia 31 grudnia. 

W przypadku zakończenia kursu trenerskiego/uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w 

późniejszym terminie – okres ważności przyznanej licencji ulega proporcjonalnemu skróceniu.  

 

Art. 20 

1. Na podstawie decyzji o przyznaniu/przedłużeniu licencji trenerskiej, Wojewódzki ZPN wydaje 

identyfikator Licencji: UEFA B, Futsal C, UEFA C, Grassroots C, Grassroots D, zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 

2. Identyfikator Licencji trenerskiej wykonany jest z plastiku i opatrzony jest na stronie przedniej 

logo UEFA i PZPN, zaś w pozostałych przypadkach logotypem PZPN, nazwą kategorii licencji, 

zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i 

datą ważności licencji, a na stronie tylnej podpisem Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. 

Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN. 

 

V. OPŁATY ZA PRZYZNANIE/PRZEDŁUŻENIE LICENCJI 

 

Art. 21 

1. Opłaty za przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej pobierane są za okres maksymalnie 3 

lat. 

2. Wprowadza się następujące opłaty od przyznania/przedłużenia licencji w trybie zwyczajnym: 

 

1) przyznanie/przedłużenie licencji: 

 

UEFA PRO - bezpłatnie 

UEFA A - bezpłatnie 

UEFA Elite Youth A - bezpłatnie 

UEFA Goalkeeper A - bezpłatnie 

UEFA Goalkeeper B - bezpłatnie 

UEFA Youth B - bezpłatnie 

UEFA Futsal B - bezpłatnie 

 

2) przyznanie/przedłużenie licencji: 

UEFA B - 300 zł 

Futsal C - 150 zł 

UEFA C - 150 zł 

Grassroots D - 75 zł 

 

3). Koszty administracyjne wydania licencji (obsługa, wydruk, przesyłka) ponosi PZPN.  

 



 

VI. PROCEDURA PRZYZNAWANIA/PRZEDŁUŻANIA LICENCJI W TRYBIE 

NADZWYCZAJNYM  

 

Art. 22 

1. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej złożone poza terminami, o których mowa 

w art. 11 i art. 15 niniejszej Uchwały, będą rozpatrywane w trybie nadzwyczajny 

2. Wprowadza się następujące opłaty od przyznania/przedłużenia licencji w trybie nadzwyczajnym: 

  

UEFA PRO - 5000 zł  

UEFA A - 2000 zł  

UEFA B - 900 zł 

UEFA C -  450 zł 

Grassroots D - 225 zł 

UEFA Elite Youth A - zwolniony z opłaty w przypadku posiadania ważnej licencji UEFA A lub w 
przypadku posiadania licencji UEFA Youth B  UEFA Youth B - zwolniony z opłaty w przypadku 
posiadania ważnej 
licencji UEFA PRO, UEFA A lub UEFA B  
UEFA Goalkeeper A - zwolniony z opłaty w przypadku posiadania ważnej licencji UEFA PRO, 

UEFA A lub UEFA B  

UEFA Goalkeeper B - zwolniony z opłaty w przypadku posiadania ważnej licencji UEFA PRO, 

UEFA A, UEFA B lub UEFA C/Grass C 

UEFA Futsal B - 1000 zł  

Futsal C - 450 zł 

3. Wnioski o przyznanie/przedłużenie licencji złożone w trybie nadzwyczajnym będą rozpatrzone 

przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN / właściwy dla danego WZPN organ                                               

ds. licencjonowania trenerów - w terminie 7 dni od daty ich złożenia.  

4. Licencje w trybie nadzwyczajnym są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, 

zawsze do dnia 31 grudnia, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 4 i 5 niniejszej 

Uchwały. 

5.Trener, który otrzymuje licencję w trybie nadzwyczajnym nie ponosi opłat określonych w art. 21 

za wydanie licencji trenerskiej. 

 

VII. ODMOWA PRZYZNANIA/PRZEDŁUŻENIA, WSTRZYMANIE, ZAWIESZENIE I 

POZBAWIENIE LICENCJI  

 

A) Polski Związek Piłki Nożnej 

 

Art. 23 

1. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może odmówić przyznania lub 

przedłużenia licencji trenerskiej, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w art. 6 i 7 

niniejszej Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo wezwania w 

wyznaczonym terminie. 

2. Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej wymaga pisemnego uzasadnienia, a 

także powiadomienia wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru. 

3. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może wstrzymać obowiązującą licencję 

trenerską na okres 1 roku, w przypadku naruszenia przez trenera postanowienia art. 9 ust. 1 i 2 

Uchwały Zarządu PZPN dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem 

piłki nożnej. 

4. Wstrzymanie obowiązującej licencji trenerskiej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania 

Trenerów PZPN, nie ogranicza prawa Komisji Technicznej PZPN do wystąpienia do Komisji 

Dyscyplinarnej PZPN o nałożenie na trenera kary dyscyplinarnej, w związku z naruszeniem 



postanowień Uchwały Zarządu PZPN dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem 

sportowym a trenerem piłki nożnej. 

5. Od decyzji Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w sprawie odmowy 

przyznania lub przedłużenia licencji, a także w sprawie wstrzymania licencji na okres 1 roku 

przysługuje trenerowi odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, wniesione w terminie 

14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

Art. 24 

1. Działając na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów / Komisji Technicznej 

/Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN, bądź z urzędu – Komisja Dyscyplinarna PZPN, może, w 

drodze decyzji, zawiesić korzystanie przez trenera z licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite 

Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA Goalkeeper B, UEFA Youth B w 

szczególności w razie: 

a) naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, 

b) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu  trenera, 

c) naruszenia przysługującego prawa osobistego prowadzenia zespołu w trakcie meczu z 

wyznaczonej regulaminem rozgrywek strefy technicznej przy linii bocznej boiska, tj. dopuszczania 

innego trenera do faktycznego prowadzenia zespołu w trakcie meczu, nie wpisanego do protokołu 

meczowego jako pierwszy trener, 

d) naruszenia regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia, 

e) stwierdzonego orzeczeniem właściwego organu jednostronnego, nieuzasadnionego 

rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu trenerskiego. 

2. W przypadku ponownego naruszenia przez trenera podstawowych obowiązków wynikających                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

z przepisów wewnętrznych PZPN, Komisja Dyscyplinarna PZPN działając na wniosek organów, o 

których mowa w ust. 1, bądź z urzędu może zawiesić licencję na okres do 5 lat. 

 

 

Art. 25 

Działając na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów / Komisji Technicznej 

/Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN, bądź z urzędu – Komisja Dyscyplinarna PZPN, w drodze 

decyzji, pozbawia trenera licencji: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA GoalkeeperA, 

UEFA Futsal B, UEFA Goalkeeper B, UEFA  Youth B w razie: 

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub 

ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu trenera, 

c) stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji pośrednika transakcyjnego, 

d) naruszenia obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych PZPN. 

 

Art. 26  

1. Decyzja w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji trenerskiej wymaga pisemnego 

uzasadnienia, a także powiadomienia trenera za potwierdzeniem odbioru. 

2. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji 

przysługuje trenerowi odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN wniesione w terminie 

14 dni od daty otrzymania decyzji 

 

B) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 

 

Art. 27 

Działając na wniosek właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów / 

Rzecznika Dyscyplinarnego WZPN, bądź z urzędu – Wydział Dyscypliny WZPN PZPN, może, w 

drodze decyzji, zawiesić korzystanie przez trenera z licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, 

UEFA C, Grassroots C,  Grassroots D, trenera w szczególności w razie: 

a) naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,  



b) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu trenera piłki nożnej,  

c) naruszenia przysługującego prawa osobistego prowadzenia zespołu w trakcie  

meczu z wyznaczonej regulaminem rozgrywek strefy technicznej przy linii bocznej boiska,                                                       

tj. dopuszczania innego trenera do faktycznego prowadzenia zespołu w trakcie meczu, nie 

wpisanego do protokołu meczowego jako pierwszy trener, 

d) naruszenia regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia, 

e) stwierdzonego orzeczeniem właściwego organu jednostronnego, nieuzasadnionego 

rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu trenerskiego.  

 

Art. 28  

Działając na wniosek właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów / 

Rzecznika Dyscyplinarnego WZPN, bądź z urzędu – Wydział Dyscypliny ZPN, w drodze decyzji, 

pozbawia trenera licencji: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, UEFA C, Grassroots C, Grassroots D 

w następujących przypadkach:  

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub 

ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,  

b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu,  

c) stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji pośrednika transakcyjnego,  

d) naruszenia obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych PZPN i WZPN. 

 

 

Art. 29 

1. Decyzja w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji trenera wymaga pisemnego 

uzasadnienia, a także powiadomienia trenera za potwierdzeniem odbioru. 

2. Od decyzji Wydziału Dyscypliny ZPN w sprawie zawieszenia lub decyzji w sprawie pozbawienia 

licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPN wniesione w terminie 14 dni 

od daty otrzymania decyzji. 

3. Komisja Licencji Trenerskich WZPN może odmówić przyznania lub przedłużenia licencji 

trenerskiej, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w art. 6 i 7 niniejszej Uchwały, 

a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo wezwania w wyznaczonym terminie.  

4. Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej wymaga pisemnego uzasadnienia, a 

także powiadomienia wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru. 

5. Od decyzji Komisji Licencji Trenerskich WZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia 

licencji, przysługuje trenerowi odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej WZPN wniesione w 

terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

VIII. ZASTĘPSTWO PIERWSZEGO TRENERA 

 

Art. 30  

1. W przypadku zaprzestania prowadzenia danego zespołu przez pierwszego trenera, klub ma 

prawo zastąpić go przez dotychczasowego pierwszego asystenta pierwszego trenera lub innego 

trenera pracującego w tym klubie, posiadającego licencję uprawniającą do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach o jedną klasę rozgrywkową niżej. Powyższe uprawnienie 

obowiązuje do czasu zatrudnienia przez klub trenera posiadającego wymaganą dla danej klasy 

rozgrywkowej licencję, nie dłużej jednak niż na okres 3 kolejnych, oficjalnych meczy (pucharowych 

i ligowych) rozgrywanych przez ten klub. Powyższe zastępstwo musi zostać zgłoszone drogą e-

mailową do organu prowadzącego rozgrywki, a także do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania 

Trenerów PZPN/ właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów. 

2. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN / właściwy dla danego WZPN organ                                         

ds. licencjonowania trenerów może, na wniosek klubu, wyrazić zgodę na prowadzenie pierwszego 

zespołu przez pierwszego asystenta pierwszego trenera na okres przekraczający 3 kolejne 

oficjalne mecze rozgrywane przez ten klub, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca lub 31 grudnia 

danego roku (wzór zgody stanowi załącznik nr 1/2 do niniejszej Uchwały). 



3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wykorzystane jeden raz w ciągu rocznego 

sezonu rozgrywkowego. 

4. W przypadku niemożności prowadzenia przez pierwszego trenera zespołu, w szczególności z 

powodu choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, zawieszenia przez Komisję 

Dyscyplinarną PZPN/WZPN bądź innej przeszkody losowej - klub występujący w rozgrywkach 

Ekstraklasy, I, II ligi, CLJ U-19, CLJ U-17 oraz Ekstraligi kobiet i Ekstraklasy Futsalu może wystąpić 

do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN o wyrażenie zgody na prowadzenie 

pierwszego zespołu przez dotychczasowego pierwszego asystenta pierwszego trenera lub innego 

trenera pracującego w tym klubie posiadającego licencję co najwyżej o jeden stopień niższą od 

licencji wymaganej dla danej klasy rozgrywkowej na okres trwania zwolnienia lekarskiego / na 

okres do ustania przeszkody losowej. Kluby występujące w pozostałych klasach rozgrywkowych 

kierują wniosek w przedmiotowym zakresie do właściwego dla danego WZPN organu ds. 

licencjonowania trenerów (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały). 

W przypadku braku obowiązku posiadania pierwszego asystenta pierwszego trenera w danej 

drużynie, zespół może poprowadzić inny trener pracujący w klubie posiadający licencję co najwyżej 

o jeden stopień niższą od licencji wymaganej w danej klasie rozgrywkowej na okres trwania 

zwolnienia lekarskiego, zawieszenie/ na okres do ustania przeszkody losowej. 

 

 

IX.  ZASTĘPSTWO TRENERA Z LICENCJĄ SPECJALISTYCZNĄ 

 

Art. 31 

1. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zawodach sportowych trenera z wymaganą 

licencją specjalistyczną UEFA Elite Youth A, UEFA Youth B, UEFA Goalkeeper A, UEFA 

Goalkeeper B klub ma prawo zastąpić go przez innego trenera pracującego w tym klubie 

spełniającego jedno z kryteriów:   

a) zastępujący jest uczestnikiem kursu specjalistycznego na poziomie uprawnień osoby 

zastępowanej. 

b) zastępujący legitymuje się uprawnieniami ze ścieżki głównej upoważniającymi go do 

rozpoczęcia kursu na poziomie uprawnień osoby zastępowanej. 

 

X. KARY 

 

Art. 32  

1. Naruszenie postanowień niniejszej Uchwały, w postaci prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II 

ligi, CLJ U-19, CLJ U-17, U15 kobiet i mężczyzn) oraz Ekstraklasy Futsalu Mężczyzn i Ekstraligi 

kobiet podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych PZPN przez trenera nie posiadającego 

ważnej licencji trenerskiej powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku 

do: 

a. klubu Ekstraklasy  

I. pierwszy mecz - kara pieniężna 100 000 złotych  

II. drugi mecz  - kara pieniężna 200 000 złotych 

III. trzeci mecz i kolejne - dwukrotność ostatniej nałożonej na klub kary 

 

b. klubu I ligi. 

I. pierwszy mecz -  kara pieniężna 50 000 złotych  

II drugi mecz - kara pieniężna 100 000 złotych dla klubu I ligi, 

III. trzeci mecz - dwukrotność ostatniej nałożonej na klub kary 

 

c. klubu II ligi. 

I. pierwszy mecz -  kara pieniężna 25 000 złotych  

II drugi mecz - kara pieniężna 500 000 złotych dla klubu I ligi, 

III. trzeci mecz - dwukrotność ostatniej nałożonej na klub kary 



 

d. klubów: CLJ U-19, CLJ U-17, (kobiet i mężczyzn) Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi 

kobiet. 

I. pierwszy mecz -  kara pieniężna 10 000 złotych  

II drugi mecz - kara pieniężna 20 000 złotych dla klubu I ligi, 

III. trzeci mecz - dwukrotność ostatniej nałożonej na klub kary 

 

e. klubu III ligi: 

I. pierwszy mecz – kara pieniężna 10 000 złotych, 

II. drugi mecz – kara pieniężna 20 000 złotych,  

III. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla  zespołu przeciwnego. 

 

c. Klubu uczestniczącego w rozgrywkach: CLJ U-15 (kobiet i mężczyzn): 

i. pierwszy mecz – kara pieniężna 2000 złotych, 

II. drugi mecz – kara pieniężna 4000 złotych, 

III. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla  zespołu przeciwnego. 

 

2.Realizacja treści ust. 1 należy do Komisji Dyscyplinarnej PZPN. 

 

Art. 33 

1. Naruszenie postanowień niniejszej Uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej pozostałych, 

niż wymienione w art. 28 ust. 1 klas rozgrywkowych, podczas rozgrywek mistrzowskich i 

pucharowych przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej powoduje zastosowanie 

następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do: 

 

 

b. Klubu uczestniczącego w rozgrywkach: IV ligi: 

I. pierwszy mecz – kara pieniężna 2000 złotych, 

II. drugi mecz – kara pieniężna 4000 złotych, 

III. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla  zespołu przeciwnego.  

 

c. Klubu ligi/klasy Okręgowej, ligi wojewódzkiej juniorów starszych (A1 i A2) i młodszych (B1 i B2),  

I ligi, II ligi kobiet, I, II ligi futsalu mężczyzn i kobiet: 

I. pierwszy mecz – kara pieniężna 1000 złotych, 

II. drugi mecz – kara pieniężna 2000 złotych, 

III. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego. 

 

d. Klubu seniorów  klasy A,  klasy B,  klasy C, zespołów dziecięcych i młodzieżowych (od C1 do 

G2), III, IV ligi kobiet oraz Makroregionalnej LJM Kobiet oraz pozostałych lig futsalu mężczyzn i 

kobiet: 

I. pierwszy mecz – kara pieniężna 500 złotych, 

II. drugi mecz – kara pieniężna 1000 złotych, 

III. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla  zespołu przeciwnego.  

 

2. Realizacja treści ust. 1 należy do Wydziału Dyscypliny WZPN.  

 

3.. Kwoty kar w rozgrywkach organizowanych przez WZPN są kwotami maksymalnymi.  

 

 

 

 

 

 



XI. DUPLIKATY DYPLOMÓW I LICENCJI 

 

Art.34 

1. Wydanie duplikatu dyplomu trenerskiego: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B, 

UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA Grassrots C, UEFA  Youth B, UEFA C, Grassroots C, 

UEFA Goalkeeper B lub Grassroots D podlega opłacie w wysokości 200 zł. 

2. Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu należy zgłosić do organizatora kursu, na którym uzyskano 

wymagany dyplom (PZPN lub poszczególne WZPN).  

3. Wydanie duplikatu licencji trenerskiej: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B, UEFA 

Goalkeeper A, UEFA Futsal B, Futsal C, UEFA C, UEFA  Youth B, UEFA Goalkeeper B, Grassroots 

C lub Grassroots D, podlega opłacie w wysokości 100 zł. 

4. Wniosek o wydanie duplikatu licencji: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B, UEFA 

Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA Youth B oraz UEFA Goalkeeper B należy kierować do PZPN 

poprzez formularz kontaktowy na platformie PZPN24. 

5. Wniosek o wydanie duplikatu licencji: UEFA C, Futsal C, Grassroots C, Grassroots D należy 

kierować do Wojewódzkiego ZPN poprzez formularz kontaktowy na platformie PZPN24. 

 

XII.TRENER ZAGRANICZNY 

Art. 35 

1. Trener posiadający zagraniczną licencję przed podjęciem pracy w klubie uczestniczącym                                               

w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce musi przedstawić do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania 

Trenerów PZPN/ właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów ważną 

licencję uprawniającą do prowadzenia zespołu na właściwym poziomie rozgrywek, wydaną przed 

macierzystą federację, będącą stroną konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji 

Trenerskich.  

2. Trener posiadający zagraniczną licencję przed przystąpieniem do prowadzenia zespołu 

uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce musi zarejestrować się na platformie PZPN 

24, składając w szczególności skan posiadanej licencji. Klub zatrudniający trenera posiadającego 

zagraniczną licencje ma obowiązek udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy przy procesie 

rejestracji w systemie PZPN. 

3. Trener posiadający licencję zagraniczną, za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 

dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – występuje  do Zespołu Kształcenia i 

Licencjonowania Trenerów PZPN/ właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania 

trenerów o wyrażenie zgody na zatrudnienie go w klubie (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej Uchwały). 

4. Za wydanie zgody, o której mowa w ust. 4, pobrana zostanie opłata administracyjna w wysokości: 

a. dla klubów Ekstraklasy - 10 000 zł, 

b. dla klubów I ligi - 5 000 zł, 

c. dla klubów II ligi - 2 500 zł, 

d. dla klubów lig niższych - 1 250 zł.  

5. Zgoda, o której mowa w ust. 3, zostaje wydana na okres ważności licencji udzielonej trenerowi 

zagranicznemu przez jego macierzystą federację. 

6. Trener z zagraniczną licencją posiadający polskie obywatelstwo zwolniony jest z opłat z ust. 4. 

 

 



XIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

Art.36 

1.Trenerzy, którzy kontynuują pracę na podstawie licencji/zgody z prowadzonym przez siebie 

zespołem w poprzednim sezonie w dalszym ciągu mają możliwość prowadzenia tego zespołu w 

danej klasie rozgrywkowej bez posiadania wymaganej dla danej klasy rozgrywkowej licencji. W 

takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi warunkowo zgoda na prowadzenie zespołu w 

danej klasie rozgrywkowej na okres jednego roku. W przypadku piłki młodzieżowej zgoda ta może 

być przedłużana (każdorazowo na okres 1 roku) do poziomu Junior C1/Junior C2 w danym klubie 

(wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały).  

3. Zasada, o której mowa w ust. 1 ma zastosowanie w drużynach młodzieżowych od A1 do C2 (za 

wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17, CLJ U-15) – w 

przypadku kontynuacji pracy trenerów zmieniających drużyny w strukturach danego klubu. 

Art. 37 

Trenerzy, którzy uzyskali z prowadzonym przez siebie zespołem awans do ligi wymagającej od 

trenera posiadania wyższej licencji, w dalszym ciągu mają możliwość prowadzenia tego zespołu w 

wyższej klasie rozgrywkowej. W takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi warunkowo 

zgoda na prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego roku.  Zgoda ta 

może być przedłużana (każdorazowo na okres do końca sezonu) do momentu zakończenia pracy 

trenera w klubie, w którym uzyskał awans (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

Uchwały). 

Art. 38 

Trenerzy, którzy uczestniczą w kursie UEFA PRO mogą wystąpić do Zespołu ds. Kształcenia                                                 

i Licencjonowania Trenerów o wydanie zgody na prowadzenie zespołu uczestniczącego w 

rozgrywkach I ligi. W takim przypadku trenerowi może zostać wydana warunkowo zgoda na 

prowadzenie danego zespołu I ligi na okres trwania kursu (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej Uchwały). Zgoda może zostać wydana na czas trwania kursu i dotyczyć może wyłącznie 

jednego zespołu I ligi. Zespół  ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów cofa wydaną zgodę w 

przypadku usunięcia trenera z kursu lub jego rezygnacji z udziału w kursie. 

Art. 39 

Trenerzy, którzy uczestniczą w kursie UEFA A mogą wystąpić do Zespołu ds. Kształcenia                                                                

i Licencjonowania Trenerów o wydanie zgody na prowadzenie zespołu uczestniczącego w 

rozgrywkach III lub IV ligi. W takim przypadku trenerowi może zostać wydana warunkowo zgoda 

na prowadzenie danego zespołu III lub IV ligi na okres trwania kursu (wzór zgody stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszej Uchwały). Zgoda może zostać wydana na czas trwania kursu i dotyczyć może 

wyłącznie jednego zespołu III lub IV ligi. Zespół ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów cofa 

wydaną zgodę w przypadku usunięcia trenera z kursu lub jego rezygnacji z udziału w kursie. 

Art. 40 

Trenerzy, którzy uczestniczą w kursie UEFA B mogą wystąpić do odpowiedniego WZPN o wydanie 

zgody na prowadzenie zespołu uczestniczącego w rozgrywkach ligi/klasy Okręgowej lub 

młodzieżowych rozgrywkach w kategoriach junior A1 – Junior C2. W takim przypadku trenerowi 

może zostać wydana warunkowo zgoda na prowadzenie danego zespołu rozgrywkach ligi/klasy 

Okręgowej lub młodzieżowych rozgrywkach w kategoriach junior A1 – Junior C2 na okres trwania 

kursu (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały). Zgoda może zostać wydana na 

czas trwania kursu i dotyczyć może wyłącznie jednego zespołu rozgrywkach ligi/klasy Okręgowej 

lub młodzieżowych rozgrywkach w kategoriach junior A1 - Junior C2. WZPN cofa wydaną zgodę w 

przypadku usunięcia trenera z kursu lub jego rezygnacji                                                                                                                                                                                                                                                                                 

z udziału w kursie. 



 

Art. 41 

Zgody, o których mowa w art. 36 i 37, są wydawane przez Zespół ds. Kształcenia i Licencjonowania 

Trenerów PZPN w przypadku klubów: Ekstraklasy, I, II ligi, Futsal Ekstraklasy, CLJ U-19, CLJ U-

17  i Ekstraligi kobiet. W przypadku pozostałych klas rozgrywkowych – zgody są wydawane przez 

właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów. 

Tabela nr 2 

 

II. Traci moc uchwała 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.  

                                                                                                                                                                                                                                                         

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Prezes PZPN Cezary Kulesza 



                                                                                                                                                                                   

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                       

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

161 
Uchwała XI/161 z dnia 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu XXIII edycji Turnieju Piłki Nożnej  
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd PZPN przyjmuje Regulamin XXIII edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o 
Puchar Tymbarku”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 
 
 
 

  



Warszawa, 17.10.2022 r. 

 

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

DEPARTAMENT PIŁKI AMATORSKIEJ (GRASSROOTS) 

 

 

 

REGULAMIN XXIII EDYCJI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU” 

 

§ 1  

ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem XXIII edycji Turnieju „Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku” (zwanego 

dalej „Turniejem”) jest Polski Związek Piłki Nożnej (zwany dalej również „PZPN”). 

2. Nadzór nad Turniejem prowadzi Departament Piłki Amatorskiej (Grassroots) Polskiego Związku 

Piłki Nożnej. 

3. Turniej rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną (Przepisów Gry), zgodnie 

z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz obowiązującymi 

postanowieniami i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

4. Turniej odbywa się w terminach wskazanych w oficjalnym harmonogramie Turnieju, który jest 

ustalany i publikowany przez Departament Piłki Amatorskiej (Grassroots) Polskiego Związku 

Piłki Nożnej na oficjalnej stronie Turnieju www.zpodworkanastadion.pl (zwanym dalej 

„Harmonogramem”). Harmonogram stanowi integralną część Regulaminu. Polski Związek Piłki 

Nożnej zastrzega sobie prawo do aktualizacji, uzupełnienia lub zmiany Harmonogramu w 

każdym czasie, w zależności od zaistniałych okoliczności, w tym w szczególności liczby 

zarejestrowanych drużyn, zaistnienia nadzwyczajnych lub nieprzewidywanych sytuacji, np. 

zdarzeń o charakterze siły wyższej, stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii. Aktualizacje, uzupełnienia lub zmiany Harmonogramu będą publikowane na 

oficjalnej stronie Turnieju www.zpodworkanastadion.pl. 

 

§ 2 

 CEL TURNIEJU 

 

1. Celem Turnieju jest: 

a. Promowanie piłki nożnej wśród dzieci, zasad fair play, wychowanie poprzez sport, 

kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywizacja lokalnych środowisk sportowych. 

http://www.zpodworkanastadion.pl/
http://www.zpodworkanastadion.pl/


b. Wyłonienie najzdolniejszych piłkarek i piłkarzy z n/w roczników. 

c. Wyłonienie zwycięzców - drużyn chłopców i dziewczynek w kategoriach U-8, U-10 i U-

12. 

2.  Turniej rozgrywa się w następujących kategoriach wiekowych: 

• U-8: rocznik 2015 i 2016, 

• U-10: rocznik 2013 i 2014, 

• U-12: rocznik 2011 i 2012. 

 

§ 3 

DEFINICJE 

 

1. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

a. Przepisy Gry – dokument wydany przez Polski Związek Piłki Nożnej opisujący aktualnie 

obowiązujące zasady gry w piłkę nożną w bieżącym sezonie. Dokument jest dostępny 

na stronie www.pzpn.pl. 

b. Przepisy gry w Turnieju – zasady gry zdefiniowane dla aktualnej edycji Turnieju. 

c. Szkoła – jednostka oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem  

i wychowaniem - zgodnie z podstawą programową i ustawą o oświacie. 

 

§ 4 

FORMUŁA TURNIEJU 

 

1. W Turnieju mogą wziąć udział wyłącznie drużyny, które reprezentują Szkoły Podstawowe. 

2. Regulamin obowiązuje na czas trwania rozgrywek wszystkich etapów XXIII edycji Turnieju. 

Turniej rozgrywany będzie według poniższego schematu: 

 

Dla kategorii U-10 oraz U-12: 

a. etapy gminne, 

b. etapy powiatowe, 

c. etapy wojewódzkie, 

d. etap ogólnopolski. 

 

Dla kategorii U-8: 

a. etapy gminne, 

b. etapy powiatowe, 

c. etapy wojewódzkie, gdzie zostanie wyłoniony Mistrz Województwa. 

 

Każdy z poszczególnych etapów kończy się finałem. 

 

http://www.pzpn.pl/


3. Departament Piłki Amatorskiej (Grassroots) Polskiego Związku Piłki Nożnej decyduje o 

schemacie rozgrywek w ramach Turnieju w danym województwie. 

4. Rozgrywki na etapie gminnym i powiatowym organizują i przeprowadzają Wojewódzkie 

Związki Piłki Nożnej. 

5. Finały Wojewódzkie przeprowadza Departament Piłki Amatorskiej (Grassroots) PZPN 

z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej. 

6. Finały Wojewódzkie wyłonią Mistrzów Województwa w kategorii U-8. 

7. Finały Wojewódzkie wyłonią najlepsze drużyny województwa w kategoriach U-10 i U-12, które 

będą reprezentować dane województwo w Finale Ogólnopolskim. 

8. Finał Ogólnopolski przeprowadza Departament Piłki Amatorskiej (Grassroots) Polskiego 

Związku Piłki Nożnej. 

9. Finał Ogólnopolski wyłoni zwycięzców wśród dziewczynek i chłopców w kategoriach U-10 i U-

12. 

10. Każdy zawodnik biorący udział w Turnieju musi być uczniem szkoły podstawowej lub oddziału 

przedszkolnego przy szkole podstawowej. W rozgrywkach w ramach Turnieju wszystkich 

szczebli mogą brać udział wyłącznie zespoły składające się z zawodników: 

• urodzonych od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 - (dla kategorii U- 8), 

• urodzonych od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 - (dla kategorii U-10), 

• urodzonych od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 - (dla kategorii U-12). 

11. Zgłaszana drużyna musi składać się z minimum 5 i maksymalnie 10 zawodników dla kategorii  

U-8 oraz minimum 6 i maksymalnie 10 zawodników dla kategorii U-10 i U-12. 

12. Dopuszcza się tylko i wyłącznie w drużynach w kategorii U-12 – 2 osoby z roczników: 2013 i 

2014 i w kategorii U-10 – 2 osoby z rocznika 2015. 

13. Dopuszcza się do rejestracji, a tym samym do udziału w rozgrywkach w ramach Turnieju, 

2 dziewczynek w drużynie chłopców w kategorii U-8 oraz 3 dziewczynek w drużynie chłopców 

w kategoriach U-10 i U-12. 

14. Regulamin dopuszcza uzupełnianie składu drużyny pomiędzy etapami do maksymalnej liczby 

zawodników przewidzianej w danej kategorii. 

 

§ 5  

HARMONOGRAM I WYMOGI 

 

1. Zgłoszenie drużyn do udziału w Turnieju odbywa się na podstawie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na www.zpodworkanastadion.pl do dnia wskazanego 

w Harmonogramie. 

2. Trenerzy i koordynatorzy, wypełniając systemowy formularz zgłoszeniowy, wyrażają zgody 

oraz składają oświadczenia niezbędne do organizacji Turnieju. Akceptując zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych, Trener wyraża również zgodę na publikację swoich 

danych kontaktowych tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail na stronie 

www.zpodworkanastadion.pl, do celów informacyjnych oraz organizacyjnych Turnieju. Treść 

zgód obligatoryjnych, zgód dobrowolnych oraz oświadczeń składanych przez trenerów i 

koordynatorów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Trener po zgłoszeniu drużyny do Turnieju, musi potwierdzić jej udział w XXIII edycji Turnieju 

poprzez zarejestrowanie listy zawodników w internetowym formularzu rejestracyjnym 

kompatybilnym z systemem Extranet PZPN, dostępnym na www.laczynaspilka.pl.  

4. Zgłoszenia zawodnika do Turnieju dokonuje rodzic/opiekun prawny za pośrednictwem 

formularza dostępnego na stronie www.zpodworkanastadion.pl. 

http://www.zpodworkanastadion.pl/
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5. Na liście mogą zostać umieszczeni wyłącznie zawodnicy i zawodniczki, zarejestrowani w 

systemie PZPN, przez rodziców bądź opiekunów prawnych.  

6. Rejestrując zawodnika lub zawodniczkę, rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz 

rejestracyjny oraz wyraża zgody i składa oświadczenia umożliwiające 

zawodnikowi/zawodniczce udział w Turnieju, a także przetwarzanie danych osobowych. 

Rodzic/Opiekun prawny może również zostać poproszony o wyrażenie innych 

nieobowiązkowych zgód, których treść zostanie przedstawiona w formularzu. Treść zgód 

obligatoryjnych, zgód dobrowolnych oraz oświadczeń składanych przez rodzica / opiekuna 

prawnego zawodnika stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

7. Etapy gminne i powiatowe odbędą się w dniach określonych w Harmonogramie. Miejsca 

rozgrywania finałów gminnych i powiatowych podane zostaną na stronie internetowej 

www.zpodworkanastadion.pl oraz przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej w osobie 

wyznaczonego Koordynatora Wojewódzkiego Turnieju na minimum 5 dni przed wyznaczonym 

terminem. 

8. Finały Wojewódzkie odbędą się w okresie wskazanym w Harmonogramie. Miejsca 

rozgrywania Finałów Wojewódzkich podane zostaną na stronie internetowej Turnieju 

www.zpodworkanastadion.pl do dnia określonego w Harmonogramie. 

9. Finał Ogólnopolski odbędzie się w dniach określonych w Harmonogramie w Warszawie.  

10. Harmonogram finałów gminnych, powiatowych oraz finałów wojewódzkich (stanowiący 

integralną część Harmonogramu całego Turnieju) zostanie ustalony na podstawie liczby 

zarejestrowanych drużyn i opublikowany na oficjalnej stronie Turnieju 

www.zpodworkanastadion.pl. 

11. Trener odpowiada za śledzenie informacji odnośnie terminów poszczególnych etapów 

rozgrywek w ramach Turnieju. 

12. Zespół biorący udział w Turnieju na każdym szczeblu rozgrywek w ramach Turnieju oraz każdy 

z jego członków winien zostać ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą drużynę do Turnieju 

od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających sport, a Organizator ma prawo 

weryfikacji tego faktu i żądania przedstawienia przez Trenera dokumentu właściwej polisy. 

13. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest przedstawienie listy zawodników 

wydrukowanej  

z systemu rejestracji do Turnieju, potwierdzonej pieczątką instytucji oraz podpisanej przez 

dyrektora szkoły. 

14. Lista zawodników, o której mowa w ust. 13 podpisana przez przedstawiciela dyrektora szkoły 

oraz Trenera stanowi również potwierdzenie uprawnienia Trenera do reprezentowania drużyny 

danego podmiotu oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji zasad niniejszego 

regulaminu przez podpisujących. Regulamin Turnieju dostępny jest na stronie 

www.zpodworkanastadion.pl. 

15. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do meczu na każdym etapie rozgrywek w ramach 

Turnieju jest: 

a. posiadanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem: legitymacji szkolnej lub dowodu 

osobistego lub paszportu lub, w przypadku dzieci grających w kategoriach U-8, 

nieposiadających żadnego z wymienionych dokumentów, oświadczenia dyrektora 

placówki oraz opiekuna o uczęszczaniu dziecka do danej szkoły. 

b. wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego zgód, dotyczących XXIII edycji Turnieju, 

w systemowym formularzu rejestracyjnym. 

16. Formularz rejestracyjny wypełnia jeden z rodziców/opiekunów prawnych 

zawodnika/zawodniczki po uzyskaniu zgody drugiego rodzica/opiekuna prawnego. 

17. Zawodnik zgłoszony do udziału w Turnieju, może reprezentować barwy tylko jednej drużyny  

we wszystkich etapach rozgrywek i przez cały czas trwania Turnieju. 

http://www.zpodworkanastadion.pl/
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18. Reprezentacja szkoły składa się tylko z uczniów danej szkoły i oddziału przedszkolnego przy 

danej szkole, za wyjątkiem sytuacji w § 5 pkt 19. Zawodnicy z potwierdzeniem lub 

uprawnieniem ligowym w systemie Extranet mogą wziąć udział w Turnieju jako reprezentanci 

swojej szkoły. 

19. Kilka szkół z jednej gminy ma możliwość wystawienia jednej wspólnej drużyny w 

poszczególnych kategoriach wiekowych, pod warunkiem że wszystkie te podmioty (szkoły) 

mają łącznie nie więcej niż 300 uczniów w klasach, których Turniej dotyczy (klasy 1-6). 

Dodatkowym warunkiem dopuszczenia tak stworzonej drużyny jest przekazanie do biura 

zawodów, na każdym etapie Turnieju, oświadczeń od dyrektorów wszystkich placówek 

wystawiających wspólną drużynę o liczbie uczniów danej szkoły.  

 

§ 6  

REJESTRACJA DRUŻYNY 

 

1. Zgłoszenia drużyny do Turnieju może dokonać trener / opiekun drużyny reprezentującej 

Szkołę Podstawową, który ma lub założy swoje konto na portalu www.laczynaspilka.pl i 

wypełni internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny na www.zpodworkanastadion.pl w 

czasie wskazanym w § 5 punkt 1.  

2. Rejestracja listy zawodników i ewentualne wprowadzenie zmian jest możliwe do końca dnia 

poprzedzającego pierwsze rozgrywki danej drużyny w Turnieju. 

3. Do udziału w Turnieju na każdym jego etapie niezbędne jest przekazanie przed rozpoczęciem 

rozgrywek do Biura Turnieju następujących dokumentów: 

a. formularz rejestracyjny drużyny wydrukowany z konta na portalu www. 

zpodworkanastadion.pl wraz z listą zawodników potwierdzoną zgodnie z § 5 punkt 13. 

Lista musi być wygenerowana najwcześniej na 5 dni przed datą rozgrywek, 

b. ważne dokumenty tożsamości zawodników ze zdjęciem: legitymacje szkolne, dowody 

osobiste lub paszporty; 

4. Brak złożenia aktualnych dokumentów przed rozpoczęciem rozgrywek powoduje 

niedopuszczenie drużyny lub zawodnika do rozgrywek. 

5. Trenerzy biorący udział w finale wojewódzkim zobowiązani są do potwierdzenia udziału 

drużyny w finale wojewódzkim u Koordynatora Wojewódzkiego do dnia określonego w 

Harmonogramie. 

6. W finale wojewódzkim może wziąć udział tylko jedna drużyna reprezentująca dany powiat. 

7. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w finale wojewódzkim prawo do gry uzyskuje 

drużyna, która zajęła kolejne miejsce w danym regionie.  

8. Zwycięzca finału wojewódzkiego w kategoriach U-10 i U-12 jest automatycznie uczestnikiem 

finału ogólnopolskiego.  

9. Zwycięzcy finałów wojewódzkich zobowiązani są w ciągu trzech dni roboczych po jego 

zakończeniu do potwierdzenia udziału drużyny w finale ogólnopolskim poprzez przesłanie 

maila na adres turniej@pzpn.pl. 

10. Na finał ogólnopolski drużyna musi dostarczyć nowy, aktualny formularz zgłoszeniowy z listą 

zawodników. 

11. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w finale ogólnopolskim prawo do gry uzyskuje 

drużyna, która zajęła kolejne miejsce w danym województwie.  

 

 

http://www.laczynaspilka.pl/
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§ 7 

PUNKTACJA 

 

1. Stosuje się następującą punktację: 

a. za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty; 

b. za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) 1 punkt; 

c. za przegraną 0 punktów. 

2. W Turnieju (na każdym jego etapie) kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych 

punktów. 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu 

decyduje w kolejności: 

a. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi zespołami; 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w meczach między tymi zespołami; 

c. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach w 

rozgrywkach grupy; 

d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w 

rozgrywkach grupy; 

e. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach w rozgrywkach 

grupy; 

f. przy dalszej równości, rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez trzy drużyny lub więcej drużyn, o zajętym 

miejscu decyduje w kolejności: 

a. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi zespołami; 

b. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w meczach między tymi zespołami; 

c. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w meczach między tymi 

zespołami; 

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach w 

rozgrywkach grupy; 

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w 

rozgrywkach grupy; 

f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw w rozgrywkach grupy; 

g. przy dalszej równości, rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

5. Jeżeli do ustalenia kolejności między trzema lub więcej zespołami niezbędne są rzuty karne 

pomiędzy zainteresowanymi zespołami rozgrywa się je według następujących wytycznych: 

a. zainteresowane zespoły rozgrywają bezpośrednie konkursy rzutów karnych; 

b. w każdym pojedynczym konkursie rzutów karnych biorą udział dwie drużyny; 

c. kolejność rozgrywania konkursów rzutów karnych jest ustalana na podstawie losowania; 

d. w każdym konkursie rzutów karnych oba zespoły wykonują po trzy rzuty z uwzględnieniem 

procedur i warunków opisanych w Przepisach Gry; 

e. po rozegraniu rzutów karnych pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi zespołami tworzy 

się tabelę uwzględniającą wyniki rzutów karnych, w której kolejność zespołów jest ustalana 

według liczby wygranych konkursów rzutów karnych; 

f. w przypadku równej liczby wygranych konkursów rzutów karnych pomiędzy dwoma lub 

więcej zespołami rzuty karne pomiędzy tymi zespołami powtarza się; 

g. poza powyższymi modyfikacjami rzuty karne wykonuje się wg wytycznych zawartych 

w Przepisach Gry. 



6. Jeżeli na danym etapie Turnieju przewidziana jest faza pucharowa zawsze awansują do niej 

4, 8 lub 16 drużyn. 

7. W przypadku gdy w celu wyłonienia zespołów awansujących do fazy pucharowej potrzebne 

jest porównanie bilansów zespołów, które zajęły takie same miejsca w swoich grupach tworzy 

się dodatkową tabelę, gdzie o ich miejscach decydują w kolejności:  

a. liczba zdobytych punktów w rozgrywkach grupowych, 

b. przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek, 

c. przy dalszej równości większa liczba strzelonych bramek, 

d. przy dalszej równości większa liczba zwycięstw, 

e. przy dalszej równości rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

8. Jeżeli konieczne jest porównanie bilansów zespołów zajmujących to samo miejsce w grupach 

różniących się liczbą drużyn, na potrzeby utworzenia tabeli, o której mowa w § 7 punkcie 7, 

drużynom z grup liczących więcej drużyn odejmuje się wynik za spotkanie rozegrane z 

drużyną, która w tej grupie zajęła ostatnie miejsce. 

 

§ 8 

DYSKWALIFIKACJA Z TURNIEJU 

 

Drużyna nieprzestrzegająca postanowień Regulaminu zostanie wykluczona z rozgrywek na 

podstawie decyzji Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots) PZPN. W takim przypadku 

spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem 

bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również 

rażąco niesportowe zachowanie zawodnika lub niewychowawcze zachowanie trenera lub innej 

osoby związanej z daną drużyną. 

 

§ 9 

PRZEPISY GRY W TURNIEJU 

 

1. POLE GRY 

a. Nawierzchnia pola gry 

Mecze rozgrywane mogą być na boiskach trawiastych lub ze sztuczną nawierzchnią, 

również na boiskach typu „Orlik”. 

b. Dopuszcza się rozgrywanie Turnieju na etapie gminnym i powiatowym w halach 

sportowych lub na boiskach pod „balonem” (w przypadku niesprzyjających warunków 

atmosferycznych). 

c. Wymiary pola gry 

- dla kategorii U-8: szer. 26 m, dł. 39-41 m, 

- dla kategorii U-10 i U-12: szer. 26 m, dł. 48-50 m. 

Szczegółowe wymiary boisk dla wszystkich kategorii stanowią załącznik nr 3 do 

Regulaminu. 

d. Oznaczenia pola gry 

Pole gry może być oznaczone liniami ciągłymi, liniami przerywanymi bądź przy użyciu 

płaskich „stożków”. 



e. Wymiary bramek:  

- dla kategorii U-8: szerokość 3 m, wysokość 1,55 m; 

- dla kategorii U-10 i U-12: szerokość 5 m, wysokość 2 m. 

f. Dopuszczalne jest zastosowanie bramek tzw. teleskopowych. 

g. W sytuacji, o której mowa w § 9, punkt 1b, w przypadku braku możliwości dopełnienia 

wymogów regulaminowych dotyczących wymiarów boiska (§ 9, punkt 1c) i bramek (§ 9, 

punkt 1e) dopuszcza się grę na mniejszych boiskach z wykorzystaniem bramek o 

wymiarach 3x2 m. 

 

2. PIŁKA 

Mecze w każdej kategorii wiekowej rozgrywa się piłkami w rozmiarze 4. 

 

 

 

3. ZAWODNICY 

a. Liczba zawodników 

Drużyna biorąca udział w Turnieju składa się z: 

• dla kategorii U-8: minimum 5 i maksimum 10 zawodników. 

• dla kategorii U-10 i U-12: minimum 6 i maksimum 10 zawodników. 

• maksymalnie dwóch osób (opiekunów) dorosłych w tym Trenera. 

b. W meczu biorą udział dwie drużyny, a na boisku w składzie każdej z nich jednocześnie 

gra nie więcej niż:  

• dla kategorii U-8: 5 zawodników, 

• dla kategorii U-10 i U-12: 6 zawodników. 

c. Minimalna liczba zawodników każdej drużyny na boisku, aby zawody mogły być 

rozpoczęte i kontynuowane: 

• dla kategorii U-8: 4 zawodników, 

• dla kategorii U-10 i U-12: 4 zawodników. 

d. W czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne dokonywane na własnej połowie boiska 

przy linii środkowej boiska. 

e. W sytuacji, o której mowa w § 9, pkt 1b, w przypadku braku możliwości dopełnienia 

wymogów regulaminowych dotyczących wymiarów boiska (§ 9 punkt 1c) i bramek (§ 9 

punkt 1e) dopuszcza się grę z mniejszą liczbą zawodników. Decyzję o liczbie zawodników 

podejmuje Koordynator Finału wraz z sędziami. 

 

4. UBIÓR ZAWODNIKÓW 

a. Zawodnicy muszą brać udział w poszczególnych etapach rozgrywek w strojach mogących 

odróżnić ich od drużyny przeciwnej. W trakcie finału ogólnopolskiego zawodnicy muszą 

posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów oraz mają obowiązek 

występować z tymi samymi numerami przez cały czas trwania ogólnopolskich rozgrywek. 

b. W przypadku dostarczenia przez Organizatora strojów sportowych lub oznaczników dla 

uczestników rozgrywek danego szczebla, zawodnicy są zobowiązani do rozgrywania 

wszystkich spotkań w tych strojach. 

c. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim o miękkiej podeszwie (lanki, 

turfy, korkotrampki). Obowiązuje zakaz gry we wkrętach. 

d. W przypadku rozgrywania meczów na halach sportowych obowiązuje obuwie z płaską 

podeszwą. 

 

 



5. SĘDZIA 

W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia. Mecze mogą być sędziowane 

przez dwóch sędziów na podstawie decyzji koordynatora danego etapu Turnieju. 

 

6. CZAS TRWANIA ZAWODÓW 

a. Czas trwania jednego meczu wynosi 2 x 10 minut. 

b. Przerwa między częściami zawodów wynosi nie więcej niż 5 minut. 

 

7. ROZPOCZĘCIE I WZNOWIENIE GRY 

Z rozpoczęcia gry z punktu środkowego nie można bezpośrednio zdobyć bramki. 

 

8. PIŁKA W GRZE I POZA GRĄ 

Zgodnie z Przepisami Gry. 

 

9. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY 

W przypadku zakończenia meczu wynikiem remisowym w fazie pucharowej drużyny wykonują 

serię po 3 rzuty karne każda. Jeżeli po rozegraniu serii rzutów karnych żadna z drużyn nie 

osiągnęła przewagi bramkowej, wówczas przeprowadza się serię następnych rzutów karnych 

z tym, że odbywają się one na przemian do momentu zdobycia przewagi po danej rundzie 

rzutów karnych. Za każdym razem rzut karny wykonuje inny zawodnik. Wyjątek stanowi 

sytuacja, kiedy każdy  

z zawodników wykonał już rzut karny, a wynik nadal pozostaje nierozstrzygnięty. 

 

10. SPALONY 

Nie obowiązuje. 

 

11. GRA NIEDOZWOLONA I NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE 

a. Stosuje się następujące kary dyscyplinarne:  

• pierwsze czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w 

komplecie), a w miejsce ukaranego zawodnika wchodzi zawodnik z ławki 

rezerwowych, 

• drugie czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w 

komplecie), a w miejsce ukaranego zawodnika wchodzi zawodnik z ławki 

rezerwowych, 

• czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z gry do końca danego spotkania 

(zespół gra w komplecie). 

• Oznacza to, że zawodnik winien być wykluczony z powodu trzeciej dwuminutowej 

kary. 

• Za naprawdę poważne przewinienia (np. poważny rażący faul, gwałtowne 

agresywne zachowanie, oplucie przeciwnika/innej osoby, używanie ordynarnego, 

obelżywego, obraźliwego języka/gestów) sędzia winien od razu stosować karę 

wykluczenia (zespół gra w komplecie). 

• Sędzia zaczyna mierzenie czasu trwania kary wychowawczej od momentu 

wznowienia gry. 

 

12. RZUTY WOLNE 

a. Wszystkie rzuty wolne na własnej połowie są rzutami wolnymi pośrednimi. 

b. Rzuty wolne na połowie przeciwnika są bezpośrednie lub pośrednie według wskazania 

sędziego. 



c. Zanim piłka zostanie wprowadzona do gry, wszyscy przeciwnicy muszą znajdować się  

w odległości co najmniej 5 metrów od piłki. 

 

13. RZUT KARNY 

a. Rzut karny wykonuje się z odległości: 

• dla kategorii U-8: 7 metrów 

• dla kategorii U-10 i U-12: 9 metrów 

b. Zawodnicy inni niż wykonawca rzutu muszą znajdować się w odległości co najmniej 5 

metrów od piłki. 

 

14. WRZUT 

a. Procedura:  

Zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą. Pierwsze dotknięcie piłki stojącej 

nieruchomo na linii bądź poza boiskiem to wprowadzenie jej na boisko, następnie piłka 

jest w grze i ten sam zawodnik może wykonać dowolne zagranie. 

b. Współpartner wykonującego wrzut nie może zagrać piłki dopóki wykonujący nie dotknie 

jej po raz drugi. W takim przypadku wrzut uznaje się za nieprawidłowo wykonany i 

nakazuje jego wykonanie przez drużynę przeciwną. 

c. Nie można zdobyć gola w pierwszym kontakcie z piłką. 

d. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej 3 metry od piłki. Od 

momentu pierwszego zagrania wprowadzającego piłkę na boisko przeciwnik może 

odebrać piłkę wykonującemu. 

 

 

 

15. RZUT OD BRAMKI 

a. Rzut od bramki musi być wykonany z nieruchomo ustawionej piłki, nogą, przez dowolnego 

zawodnika uprawnionej drużyny, poza pole karne. 

b. Przeciwnicy muszą znajdować się poza polem karnym aż do momentu wprowadzenia 

piłki do gry. 

c. Po prawidłowo wykonanym rzucie od bramki piłka musi zostać dotknięta przez innego 

zawodnika jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie stanie, sędzia 

podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest szansa na 

zastosowanie korzyści). 

 

16. RZUT ROŻNY 

Zgodnie z Przepisami Gry. 

 

17. Inne Przepisy gry w Turnieju 

a. Zwolnienie piłki z rąk przez bramkarza po chwycie w trakcie gry następuje w sposób 

dowolny. Piłka będąca w grze, wyrzucona (wykopana) przez bramkarza, musi być 

dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na tej połowie pola gry. Jeżeli przeleci na drugą 

połowę, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba 

że jest szansa na zastosowanie korzyści). 

b. Sędzia ma prawo w trakcie meczu wyróżnić zawodnika, trenera, opiekuna lub kibica 

zespołu ZIELONĄ KARTKĄ za wybitne zachowania fair play wobec rywala. 

c. Trener drużyny w trakcie rozgrywania meczu może znajdować się wyłącznie wzdłuż linii 

bocznej boiska przy własnej połowie boiska i w przestrzeni pomiędzy boiskami. Wejście 

na boisko może nastąpić wyłącznie na wyraźne polecenie sędziego meczu. 



 

18. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się zasady ogólne, wynikające 

z aktualnie obowiązujących Przepisów Gry. 

 

§ 10 

OBSADA SĘDZIOWSKA 

 

Do rozgrywek gminnych, powiatowych i wojewódzkich w ramach Turnieju obsadę sędziowską 

zapewniają odpowiednie Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, dla Finału Ogólnopolskiego – Polski 

Związek Piłki Nożnej. 

 

§ 11 

NAGRODY 

 

1. Zwycięzcy XXIII edycji Turnieju  w kategorii chłopców oraz kategorii dziewcząt U-10 i U-12 

otrzymają Puchar Tymbarku, nagrodę główną, nagrody rzeczowe oraz medale w kolorze 

złotym. 

2. Zwycięzcy XXIII edycji Turnieju na poziomie wojewódzkim, w kategorii chłopców oraz kategorii 

dziewcząt U-8 otrzymają tytuł Mistrza Województwa w swojej kategorii wiekowej, puchar, 

nagrody rzeczowe oraz medale w kolorze złotym. 

3. W finale wojewódzkim oraz finale ogólnopolskim drużyny, we wszystkich kategoriach 

wiekowych, które zajmą II miejsca otrzymają medale w kolorze srebrnym, a drużyny z III miejsc 

– medale w kolorze brązowym.  

4. Wszystkie drużyny biorące udział w finale ogólnopolskim otrzymają pamiątkowe medale, 

puchary, dyplomy oraz upominki. 

5. Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników, najlepszych bramkarzy i najlepszych 

strzelców zostaną przyznane, we wszystkich kategoriach wiekowych zarówno wśród 

dziewczynek, jak i chłopców na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskim. 

6. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników zdobyło tę samą, najwyższą liczbę bramek, to nagrodę 

dla najlepszego strzelca zdobywa zawodnik, którego drużyna zajęła najwyższe miejsce w 

Turnieju. 

7. Nagrodą główną dla zwycięzców Turnieju w kategorii U-10 i U-12 jest uczestnictwo jako kibice 

w meczu Reprezentacji Polski. 

8. Podczas rozgrywek w ramach Turnieju zostanie wyłoniony „Najlepszy Trener Turnieju”, który 

zostanie nagrodzony przez Departament Szkolenia i Reprezentacji Narodowych Polskiego 

Związku Piłki Nożnej szkoleniem w zakresie podniesienia kwalifikacji trenerskich. 

 

 

 

 



§ 12 

PROTESTY 

 

1. Wszelkie protesty na poszczególnych szczeblach rozpatrywane będą przez Koordynatora 

Turnieju z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej na danym szczeblu rozgrywek w ramach 

Turnieju. 

2. Będą one rozpatrywane tylko w sytuacji, gdy zostaną złożone na piśmie, przed rozpoczęciem 

spotkania zainteresowanych zespołów lub w trakcie jego trwania. 

3. Protesty złożone po zakończeniu meczu nie będą rozpatrywane. 

4. Protesty należy składać w Biurze Zawodów na ręce Koordynatora Turnieju z ramienia 

Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

5. Weryfikacja dowolnego zawodnika (wiek, przynależność szkolna) przez Trenera innej drużyny 

może nastąpić w Biurze Zawodów tylko i wyłącznie w trakcie trwania fazy grupowej rozgrywek 

w ramach Turnieju. 

6. Weryfikacja dowolnego zawodnika (wiek, przynależność szkolna) przez Trenera innej drużyny 

może nastąpić w Biurze Zawodów w trakcie trwania fazy pucharowej rozgrywek w ramach 

Turnieju, o ile dane zespoły nie rozegrały ze sobą spotkania w fazie grupowej.  

 

§ 13 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych w celu organizacji Turnieju,  

Organizator Turnieju informuje, że administratorem danych osobowych Państwa, Państwa 

dziecka oraz Trenerów i innych osób, których dane są przetwarzane w ramach organizacji 

Turnieju, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą one 

przetwarzane jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 

roku 7, 02-366 Warszawa. 

2. Inspektor ochrony danych to osoba, z którą mogą się Państwo skontaktować mając pytania 

lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez PZPN. Mogą to Państwo uczynić na 

dwa sposoby: 

a. poprzez e-mail:   daneosobowe@pzpn.pl 

b. korespondencyjnie:  Polski Związek Piłki Nożnej,  

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7,  

02-366 Warszawa 

 

3. Przetwarzamy dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego, aby mogło wziąć udział  

w Turnieju, na podstawie zaakceptowanego przez Państwa Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; zwanego dalej „RODO”), wyrażonej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), oraz danych osobowych 

wrażliwych (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Udział w Turnieju nierozerwalnie wiąże się z 

koniecznością wykorzystania danych uczestnika Turnieju na potrzebę elektronicznej rejestracji 

w systemie Extranet oraz na portalu www.laczynaspilka.pl, które stanowią usługę drogą 

elektroniczną świadczoną przez PZPN (art. 6 lit. b RODO). 

mailto:daneosobowe@pzpn.pl


Będziemy przetwarzali dane również w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu 

realizowanego przez administratora, w tym związanego z umową zawartą pomiędzy PZPN  

a Ministerstwem Sportu i Turystyki (dalej „MSiT”) dotyczącej dofinansowania programu „Sport 

Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 

upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (art. 6 lit. f RODO). W tym zakresie dane osobowe 

mogą zostać przekazane do MSiT. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego 

mogą być także przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia roszczeń z tytułu jego udziału 

w Turnieju, co stanowi prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 lit. f RODO). 

Ponadto, niektóre z danych osobowych mogą być przetwarzane dla celów archiwalnych  

w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Jeżeli wyraził/a Pani/Pan na to stosowną zgodę, dane osobowe Państwa i Państwa dziecka 

mogą być przetwarzane również w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i 

handlowych PZPN (art. 6 lit. a RODO).  

Państwa dane osobowe mogą również być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym 

interesem Administratora, jakim jest przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem 

fanpage'a Turnieju 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 PZPN (Organizatora), promowanie różnych 

wydarzeń, budowanie i utrzymanie społeczności związanej z piłką nożną oraz komunikacja za 

pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów w formie komentarzy i wiadomości (art. 

6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Odbiorcy to inne organizacje, którym PZPN może ujawnić dane osobowe Państwa oraz/lub 

dane Państwa dziecka/podopiecznego na podstawie przepisów prawa. Należą do nich: 

a. MSiT,  

b. inne organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby 

prowadzonych przez nie postępowań, 

c. krajowe struktury piłki nożnej (poszczególne Związki Piłki Nożnej), 

d. podmioty zewnętrzne wspierające PZPN w świadczeniu usług, czyli takim, które 

zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe, prawne lub 

audytowe, lub współpracują z PZPN w ramach kampanii marketingowych.  

5. Dane osobowe Państwa oraz/lub Państwa dziecka/podopiecznego będziemy przetwarzać 

przez czas jego udziału w Turnieju, a po jego zakończeniu:  

a. do momentu posiadania konta w portalu Łączy Nas Piłka lub/oraz Extranet, 

b. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Turnieju (do 6 lat), 

c. w terminach określonych przez przepisy prawa, w szczególności w zakresie umowy 

dotyczącej dofinansowania programu „Sport Wszystkich Dzieci”, 

d. do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach reklamowych, 

promocyjnych, marketingowych i handlowych PZPN, 

e. przez czas dostępności tych danych w serwisach Facebook, Instagram, Twitter oraz 

TikTok, 

f. w pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane będą 

przetwarzane w sposób ciągły (np. skład zwycięskiej drużyny). 

6. Ponieważ przetwarzamy dane Państwa oraz/lub Państwa dziecka, mają Państwo wobec nas 

prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, 

b. sprostowania danych,  

c. usunięcia danych, 



d. ograniczenia przetwarzania,  

e. przenoszenia danych,  

f. wniesienia sprzeciwu,  

g. cofnięcia zgody na członkostwo w Klubie Kibica w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, 

h. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Podanie Państwa danych osobowych oraz/lub danych Państwa dziecka/podopiecznego 

jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Turnieju.  

8. Nie będziemy przekazywali danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw 

leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

9. Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać 

żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację. 

10. Profilowanie danych osobowych przez PZPN polega na przetwarzaniu danych Państwa 

dziecka (również w sposób zautomatyzowany) w celu stworzenia statystyk i profili 

zawodniczych. 

 

§ 14 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. 

2. O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w Turnieju, a nieobjętych przepisami 

Regulaminu decyzje podejmuje Departament Piłki Amatorskiej (Grassroots) Polskiego 

Związku Piłki Nożnej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

  



Formularz rejestracji 
ZGODY TRENERA 
 
ZGODY OBLIGATORYJNE:  
 

Akceptuję postanowienia regulaminu Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 
(dalej Turniej). 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną Turnieju, zgodną z art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(dalej RODO). 

 
W rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski 
Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-
366 Warszawa (dalej PZPN), moich danych osobowych w związku z udziałem w XXIII edycji 
Turnieju, w tym w celach elektronicznej rejestracji do Turnieju w systemie Extranet oraz 
portalu www.laczynaspilka.pl, prowadzenia komunikacji elektronicznej związanej z 
Turniejem, a także w celu informowania mnie o projektach PZPN realizowanych w ramach 
działań statutowych. 
 
W rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim  
i prawach pokrewnych (dalej Prawo autorskie), wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego 
wizerunku podczas rozgrywek XXII edycji Turnieju oraz udzielam nieodpłatnej licencji nie 
ograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku 
dla celów organizacji Turnieju oraz działalności statutowej PZPN, poprzez umieszczenie 
zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej.  

 
Zgodnie z Prawem autorskim powyższa zgoda oznacza zezwolenie na używanie, 
obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i 
filmowych zawierających mój wizerunek i moje wypowiedzi, utrwalonych podczas 
rozgrywek Turnieju jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 
fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji 
Turnieju oraz na potrzeby działalności statutowej PZPN.  
 
Pana/Pani wizerunek może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i 
poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z 
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 
natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z  Pana/Pani udziałem 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, mediach społecznościowych oraz w Internecie. 
 
 

Podając swoje dane i rejestrując drużynę potwierdzam, że jestem osobą uprawnioną i 
odpowiedzialną za reprezentację Podmiotu piłkarskiego uczestniczącego w Turnieju. 
Oświadczam również, że podane dane, w tym dane osobowe, są wiarygodne i zgodne z 
prawdą. 

 
 
  

http://www.laczynaspilka.pl/


Formularz rejestracji 
ZGODY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
ZGODY OBLIGATORYJNE:  
 

Wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny** na udział mojego dziecka w XXIII edycji 
Turnieju  
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” (dalej Turniej) i oświadczam, iż 
zapoznałem/am się  
z Regulaminem Turnieju i akceptuję jego postanowienia. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną Turnieju, zgodną z art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(dalej RODO). 
 
Oświadczam również, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego 
dziecka w XXIII edycji Turnieju oraz jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej 
pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje. 

 
W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski 
Związek Piłki Nożnej  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa (dalej 
PZPN) moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w Turnieju, w tym 
w celach elektronicznej rejestracji mojego dziecka do Turnieju w systemie Extranet oraz 
portalu www.laczynaspilka.pl., prowadzenia komunikacji elektronicznej związanej z 
Turniejem, a także w celu informowania mnie  
o projektach PZPN realizowanych w ramach działań statutowych. 
 
W rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZPN danych 
osobowych mojego dziecka w związku z udziałem mojego dziecka w Turnieju w tym w 
celach elektronicznej rejestracji mojego dziecka do Turnieju w systemie Extranet oraz portalu 
www.laczynaspilka.pl. 
 
W rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim  
i prawach pokrewnych (dalej: Prawo autorskie), wyrażam zgodę na rejestrowanie 
wizerunku mojego dziecka podczas rozgrywek Turnieju oraz udzielam nieodpłatnej licencji, 
nie ograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie na rejestrowanie wizerunku mojego 
dziecka podczas rozgrywek Turnieju oraz na bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku na 
potrzeby organizacji Turnieju oraz działalności statutowej PZPN, poprzez umieszczenie 
zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. 

 
Zgodnie z Prawem autorskim powyższa zgoda oznacza zezwolenie na używanie, 
obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i 
filmowych zawierających wizerunek  
i wypowiedzi mojego dziecka, utrwalonych podczas rozgrywek Turnieju jakąkolwiek 
techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub 
dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji Turnieju oraz na potrzeby działalności 
statutowej PZPN.  
 
Wizerunek dziecka, dla potrzeb realizacji działań informacyjno-promocyjnych programu 
Turnieju oraz działalności statutowej PZPN, może być użyty w różnego rodzaju formach 
elektronicznego  
i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z 
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 
natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z udziałem dziecka, mogą być cięte, 
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 
Turnieju - 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, mediach społecznościowych oraz w Internecie. 

 
Będąc pouczony/a o treści art. 97 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy (Dz.U. 2020 poz. 1359 z późn. zm.), oświadczam, że uzyskałem/am zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dziecka od drugiego rodzica/opiekuna prawnego, 
bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez drugiego 
rodzica/opiekuna prawnego nie jest możliwe z przyczyn mi znanych. 
 

„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.” 

 
ZGODY DOBROWOLNE: 
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie przeze mnie od PZPN informacji handlowych drogą 
elektroniczną.  
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie przeze mnie informacji handlowych od podmiotów, z 
którymi PZPN ma podpisane stosowne umowy, w tym także na świadczenie usług drogą 
elektroniczną. 

  



  



162 
Uchwała nr XI/162 z dnia 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych zawodnikom i 

zawodniczkom uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek i 
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin nadawania klas sportowych zawodnikom i zawodniczkom 
uczestniczącym  
w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i Wojewódzkie Związki Piłki 
Nożnej  
w następującym brzmieniu:    

 
REGULAMIN 

NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM 
UCZESTNICZĄCYM W ROZGRYWKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ I WOJEWÓDZKIE ZWIĄZKI PIŁKI NOŻNEJ 
 

§1 
 
1. Klasy sportowe nadaje się zawodnikom (-czkom) uczestniczącym w rozgrywkach 
prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej w piłce nożnej 
mężczyzn i kobiet,     w halowej piłce nożnej mężczyzn i kobiet i plażowej piłce nożnej mężczyzn i 
kobiet oraz zawodnikom (-czkom) reprezentującym Polskę w spotkaniach międzypaństwowych, 
Mistrzostwach Świata i Europy i w Igrzyskach Olimpijskich oraz zawodnikom (-czkom) szkolonym 
w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży (OSSM). 
2. Podstawowym dokumentem weryfikującym uzyskane normy są oryginały protokołów zawodów 
oraz zestawienia zbiorcze dla poszczególnych rozgrywek, sporządzone przez właściwe organy 
PZPN oraz Wojewódzkich ZPN odpowiedzialne za prowadzenie rozgrywek i szkolenie (tj. Komisja 
Rozgrywek, Wydział Gier, Komisja  Szkolenia itp.) 
 

§ 2 
 
1. Ustala się następujące stopnie klas sportowych: 

a. Mistrzowska międzynarodowa, 
b. Mistrzowska, 
c. Pierwsza, 
d. Druga, 
e. Trzecia. 

 
§ 3 

 
1. Klasy sportowe: mistrzowską międzynarodową, mistrzowską oraz pierwszą wymienione  w 
par.2 ust. 1 lit a, b, c nadaje Polski Związek Piłki Nożnej na pisemny wniosek Klubu lub 
zainteresowanego zawodnika, zawierający: nazwisko i imię, datę urodzenia, sezon oraz rodzaj 
zawodów – rozgrywek, będących podstawą uzyskania klasy sportowej, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
2. Klasy sportowe: drugą i trzecią, wymienione w par. 2 ust. 1 lit. d, e nadają Wojewódzkie Związki 
Piłki Nożnej na pisemny wniosek klubu lub zainteresowanego zawodnika, zawierający: nazwisko i 
imię, datę urodzenia, sezon oraz rodzaj zawodów – rozgrywek, będących podstawą uzyskania 
klasy sportowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 
Warunkiem uzyskania klasy trzeciej jest ponadto uzyskanie minimum 482 pkt  w 
Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej. 
3. Zaświadczenie o nadaniu klasy sportowej wydaje się na oryginalnym druku, zawierającym 
kolejny numer oraz podpisy osób upoważnionych z PZPN lub Wojewódzkiego ZPN.  



4.Ewidencja wydanych zaświadczeń prowadzona jest przez Wydziały Szkolenia Wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej. 
5. Wniosek o którym mowa w ust. 1  musi być złożony nie później niż 36 miesięcy od uzyskania 
normy określonej dla danej klasy sportowej. 
 
6. Wniosek o którym mowa w ust. 2  musi być złożony nie później niż 12 miesięcy od uzyskania 
normy określonej dla danej klasy sportowej. 
 
7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminach wskazanych w ust. 5-6 będą rozpatrywane 
negatywnie. 
 

§4 
 
 1. Okres ważności klas sportowych wynosi: 

a. Klasa mistrzowska międzynarodowa, klasa mistrzowska i klasa pierwsza - 2 lata od 
wydania zaświadczenia, 

b. Klasa druga i trzecia - 1 rok od wydania zaświadczenia. 
 

 
§ 5 

 
  1. Ustala się następujące normy dla poszczególnych klas sportowych: 
 
 

Klasa mistrzowska międzynarodowa 

▪ Udział w finałach mistrzostw świata kobiet lub mężczyzn     
▪ Udział w Igrzyskach Olimpijskich                                 
▪ Udział w finałach mistrzostw Europy kobiet lub mężczyzn      
▪ Udział w klubowych Pucharach Europy (od fazy grupowej) 
▪ Udział w rozgrywkach UEFA Youth League             

Klasa mistrzowska 

▪ Udział w Mistrzostwach Europy kobiet lub mężczyzn  (II runda eliminacyjna) 
▪ Udział w meczach Reprezentacji Polski: 

− minimum 1 mecz w Reprezentacji Polski A mężczyzn 

− minimum 15 meczów w Reprezentacji Polski A mężczyzn w futsalu lub piłce plażowej 

− minimum 15 meczów w Reprezentacji Polski A kobiet lub A kobiet w futsalu 

− minimum 20 meczów w Reprezentacji Polski juniorów i juniorek 

 
Udział w rozgrywkach Ekstraklasy lub Ekstraklasy w futsalu 
 

miejsca 1 – 3 (zawodnik musi rozegrać 
minimum 60% spotkań) 

Udział w rozgrywkach Ekstraligi lub Ekstraligi w futsalu 
miejsca 1 – 3 (zawodniczka musi 
rozegrać minimum 60% spotkań 
mistrzowskich), 

Udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U19 oraz U17 
1 miejsce (zawodnik musi rozegrać 
minimum 60% spotkań w całym cyklu 
rozgrywek) 

Udział w rozgrywkach I ligi mężczyzn 
1 miejsce (zawodnik musi rozegrać 
minimum 60% spotkań) 

Udział w Pucharze Polski kobiet lub mężczyzn  
miejsca 1 – 2 (zawodnik (-czka) musi 
rozegrać 60% spotkań w rozgrywkach), 

Udział w Halowym Pucharze Polski futsalu kobiet lub 
mężczyzn  

miejsca 1 – 2 (zawodnik (-czka)  musi 
rozegrać 60% spotkań w rozgrywkach) 

Udział w Centralnej Lidze Juniorek U17 
1 miejsce (zawodniczka musi rozegrać 
60% spotkań w rozgrywkach). 

Udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski futsalu kobiet  
lub mężczyzn  

1 miejsce (zawodnik (-czka)  musi 
rozegrać 70% spotkań w rozgrywkach). 



Udział w Turnieju Finałowym „A” rozgrywek o Puchary PZPN 
im. Kazimierza Deyny (OOM mężczyzn)lub im. Kazimierza 
Górskiego 

1 miejsce (zawodnik musi rozegrać 
60% spotkań w rozgrywkach). 

Udział w Turnieju finałowym rozgrywek o Puchar PZPN 
 im. Ireny Półtorak (OOM kobiet) 

1 miejsce (zawodniczka musi rozegrać 
60% spotkań w rozgrywkach). 

Klasa pierwsza 

Udział w meczach Reprezentacji Polski: 

− minimum 10 meczów w Reprezentacji Polski A mężczyzn w futsalu lub piłce plażowej 

− minimum 10 meczów w Reprezentacji Polski A kobiet lub A kobiet w futsalu 

− minimum 10 meczów w Reprezentacji Polski juniorów lub juniorek 

Udział w rozgrywkach Ekstraklasy lub Ekstraklasy w futsalu  
(zawodnik musi rozegrać minimum 60% 
spotkań) 

Udział w rozgrywkach Ekstraligi lub Ekstraligi w futsalu  
(zawodniczka musi rozegrać minimum 
60% spotkań) 

Udział w rozgrywkach I ligi mężczyzn  
(zawodnik musi rozegrać minimum 60% 
spotkań) 

Udział w rozgrywkach I ligi kobiet  
(zawodniczka musi rozegrać minimum 
60% spotkań) 

Udział w rozgrywkach I ligi mężczyzn lub kobiet w futsalu  
(zawodnik (-czka)  musi rozegrać 
minimum 60% spotkań) 

Udział w rozgrywkach II ligi mężczyzn 
(zawodnik musi rozegrać minimum 70% 
spotkań) 

Udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U19 oraz U17 
miejsca 2-3 (zawodnik musi rozegrać 
minimum 60% spotkań w całym cyklu 
rozgrywek) 

Udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U15 
miejsca 1-4 (zawodnik musi rozegrać 
minimum 60% spotkań w całym cyklu 
rozgrywek) 

Udział w Centralnej Lidze Juniorek U17   
miejsca 2-4 (zawodniczka musi 
rozegrać 60% spotkań w rozgrywkach). 

Udział w Centralnej Lidze Juniorek U15 
miejsca 1-4 (zawodniczka musi 
rozegrać 60% spotkań w rozgrywkach). 

Udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski futsalu kobiet  
lub mężczyzn 

miejsca 2-4 (zawodnik (-czka)  musi 
rozegrać 60% spotkań w rozgrywkach). 

Udział w Turnieju Finałowym „A” rozgrywek o Puchary PZPN 
im. Kazimierza Deyny (OOM mężczyzn) lub im. Kazimierza 
Górskiego 

miejsca 2-4 (zawodnik musi rozegrać 
60% spotkań w rozgrywkach). 

Udział w Turnieju Finałowym o Puchar im. Ireny Półtorak 
(OOM kobiet) 

miejsca 2-4 (zawodniczka musi 
rozegrać 60% spotkań w rozgrywkach). 

Udział w rozgrywkach krajowych (runda finałowa) Turnieju 
UEFA Regions Cup (Puchar Regionów) 

1 miejsce (zawodnik musi rozegrać 
minimum 60% spotkań w całym cyklu 
rozgrywek) 

Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w piłce plażowej 
kobiet i mężczyzn 

1 miejsce (zawodnik (-czka)  musi 
rozegrać minimum 60% spotkań), 

Udział w rozgrywkach o Puchar Polski w piłce plażowej 
kobiet i mężczyzn 

1 miejsce (zawodnik (-czka)  musi 
rozegrać minimum 60% spotkań). 

Udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski lub 
Młodzieżowym Pucharze Polski w piłce plażowej 

1 miejsce (zawodnik musi rozegrać 
minimum 60% spotkań). 

Klasa druga 

Udział w minimum jednym meczu Reprezentacji Polski  
(zawodnik musi okazać zaświadczenie 
z PZPN potwierdzające występ  
w Reprezentacji) 

Udział w rozgrywkach II ligi kobiet  
(zawodniczka musi rozegrać minimum 
60% spotkań) 

Udział w rozgrywkach II ligi mężczyzn w futsalu  
(zawodnik musi rozegrać minimum 60% 
spotkań), 



Udział w rozgrywkach III ligi mężczyzn  
(zawodnik musi rozegrać minimum 60% 
spotkań), 

Udział w rozgrywkach krajowych (runda finałowa) Turnieju 
UEFA Regions Cup (Puchar Regionów) 

miejsca 2-4 (zawodnik musi rozegrać 
60% spotkań w całym cyklu rozgrywek). 

Zawodnicy (-czki) szkoleni w Wojewódzkich Ośrodkach 
Licealnych i Gimnazjalnych 

 

Klasa trzecia 

Normy klasyfikacyjne obejmują: 
1. rodzaje zawodów, których wyniki brane są pod uwagę, 

 
a) zawodnicy (-czki) członkowie kadr wojewódzkich juniorów i juniorek młodszych i młodzików, którzy 

rozegrali 50% spotkań w rozgrywkach o Puchary PZPN: 
- im. Kazimierza Deyny lub im. Kazimierza Górskiego – chłopcy, oraz im. Ireny Półtorak  – dziewczęta. 
 
b) udział w rozgrywkach III ligi kobiet (zawodniczka musi rozegrać minimum 60% spotkań) 
 
c) zawodnicy (-czki), którzy rozegrali 50% spotkań w rozgrywkach wojewódzkich juniorów, juniorów 

młodszych, trampkarzy i młodzików w drużynach, które zajęły miejsca 1 – 3. 
 
d) zawodnicy (-czki) biorący udział w rozgrywkach wojewódzkich seniorów, juniorów, juniorów 

młodszych. 
 

2. Rodzaje prób sprawności dla uzyskania danej klasy sportowej. 
 

Warunkiem uzyskania sportowej klasy trzeciej jest uzyskanie, zgodnie z kategorią wiekową, 
minimum 482 pkt.  w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej.        

 

 
II. Traci moc Uchwała nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu  nadawania klas sportowych zawodnikom i zawodniczkom 
uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek i Wojewódzkie Związki Piłki 
Nożnej. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 
                                Prezes PZPN Cezary Kulesza   

  



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/162 z dnia 17 października 2022 roku Zarządu PZPN 
 

WNIOSEK 

 
o nadanie klasy sportowej 

 
1. Imię i nazwisko 

 
.................................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia 
 

................................................................................................................................................... 

3. Klub sportowy 

 
................................................................................................................................................... 

4. Sezon oraz rodzaj zawodów – rozgrywek, będących podstawą do nadania 
klasy sportowej. 

 
................................................................................................................................................... 

 

 
................................................................................................................................................... 

 
 

5. Adres do korespondencji: 
 
 

………………………….…………………………………………………………………..…. 

(imię i nazwisko) 

 
………………………….…………………………………………………………………..…. 

(ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

 
...…………………………………………...…………………………………………….……. 

(adres e-mail, nr telefonu) 

 

 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr 7 moich danych osobowych - zgodnie z 
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 
 

………………………………………………………… 
 

(Data i podpis) 

 
Uzupełniony wniosek należy przesłać na adres: 
Polski Związek Piłki Nożnej 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 
02-366 Warszawa 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/162 z dnia 17 października 2022 roku Zarządu PZPN 
 

WNIOSEK 

 
o nadanie klasy sportowej 

 
1. Imię i nazwisko 

 
.................................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia 
 

................................................................................................................................................... 

3. Klub sportowy 
 

................................................................................................................................................... 

4. Sezon oraz rodzaj zawodów – rozgrywek, będących podstawą do nadania 
klasy sportowej. 

 
................................................................................................................................................... 

 
 

................................................................................................................................................... 
 

 
5. Adres do korespondencji: 

 
 

………………………….…………………………………………………………………..…. 

(imię i nazwisko) 

 
………………………….…………………………………………………………………..…. 

(ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

 
...…………………………………………...…………………………………………….……. 

(adres e-mail, nr telefonu) 

 

 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej 

moich danych osobowych - zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 

 
 

……………………………………………………… 
 

(Data i podpis) 
 

 
Uzupełniony wniosek należy przesłać do właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki 
Nożnej. 
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Uchwała nr XI/163 z dnia 17 października 2022 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia założeń Programu 

dofinansowania Klubów za udział zawodników w zgrupowaniach Reprezentacji Polski A 

Futsalu i U-19 Futsalu 

  
I. Na podstawie art. 36 par.1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

Art. 1 

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

zawodników w zgrupowaniach Reprezentacji Polski A Futsalu i U-19 Futsalu, połączonych z 

rozgrywaniem oficjalnych meczów. 

 

Art. 2 

Program polega na przyznawaniu dofinansowania klubom, których zawodnik został powołany na 

oficjalne zgrupowanie, połączone z rozegraniem oficjalnego meczu: 

a) Reprezentacji A Futsalu, 

b) Reprezentacji U-19 Futsalu. 

 

Art. 3 

Zgodnie z założeniami Programu: 

a) Beneficjentami Programu są polskie kluby będące członkami PZPN, których barwy 

reprezentują reprezentanci Polski (reprezentacje A Futsalu oraz U19 Futsalu); 

b) Za reprezentanta Polski zakwalifikowanego do Programu uznaje się zawodnika, który w 

dniu rozpoczęcia zgrupowania był zarejestrowany w polskim klubie niezależnie od formy 

jego pozyskania (zawodnik wolny, transfer definitywny, transfer czasowy); 

c) Budżet Programu  wynosi 200.000,00 (dwieście tysięcy) PLN / rocznie 

d) Podział budżetu będzie uzależniony od liczby oficjalnych meczów reprezentacji 

wymienionych w art. 2; 

e) Rozliczenie Programu następuje w cyklu rocznym, po zakończeniu danego roku. 

 

Art. 4 

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

1. Budżet Programu w danym roku dzielony jest przez liczbę oficjalnych meczów reprezentacji 

A Futsalu i U19 Futsalu w danym roku. 

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

3. Zawodnicy otrzymują punkty: 

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

w nim przez minimum 1 minutę, 



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

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

wszystkich zawodników w ramach danego meczu.  

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

przez jego zawodnika w ramach danego meczu. 

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

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

  

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

2023 roku. 

                    Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr XI/164 z dnia 17 października 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. Powierza się Świętokrzyskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu towarzyskiego 
Reprezentacji A Kobiet (WA) Polska – Rumunia, zaplanowanego na 11 listopada 2022 roku. 
Organizatorem ww. spotkania  jest PZPN wspólnie  ze Świętokrzyskim  ZPN. 
 
II.W wyjątkowych sytuacjach PZN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji dot. lokalizacji 
ww. meczu w przypadku niespełnienia przez organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.  

 
 
III.Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
  
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                        Prezes PZPN Cezary Kulesza  
 
 

***** 

Uchwała nr 31/2022 z dnia 30 września 2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie udzielenia rekomendacji projektowi Przepisów Przejściowych do 

Statutu PZPN celem przedstawienia do uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu 

Sprawozdawczym Delegatów PZPN, zaplanowanym na 4 listopada 2022 roku 

 

Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  

o następującej treści: 



I.Komisja ds. Nagłych PZPN udziela rekomendacji projektowi Przepisów Przejściowych do Statutu 

PZPN celem przedstawienia do uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym 

Delegatów PZPN, zaplanowanym na 4 listopada 2022 roku. 

II. Projekt Przepisów Przejściowych stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
            

  Prezes PZPN Cezary Kulesza 
 
 
 
Uchwała nr 32/2022 z dnia 30 września 2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/151 z dnia 22 września 2022 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawcze PKOL  

 
Komisja ds. Nagłych PZPN działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN podjęła uchwałę  
o następującej treści: 
 

 
I. Komisja ds. Nagłych PZPN niniejszym zmienia Uchwałę nr X/151 z dnia 22 września 

2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wyboru delegatów na 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOL i przyjmuje, iż delegatami Polskiego 
Związku Piłki Nożnej na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOL w dniu 8 
października 2022 roku będą: 
Wojciech Strzałkowski 
Tomasz Lisiński 
Adam Gilarski 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza                                 
 

Uchwała nr 33/2022 z dnia 12 października 2022 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia PZPN Panu 

Krzysztofowi Witkowskiemu  

 

Komisja ds. Nagłych PZPN działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN podjęła uchwałę  
o następującej treści: 
 
I.Nadaje się Panu Krzysztofowi Witkowskiemu  Diamentowe Odznaczenie PZPN za wybitne 

osiągniecia dla polskiej piłki nożnej.  

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
          Prezes PZPN Cezary Kulesza                                 


