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Uchwała  nr  VIII/193  z dnia 10 lipca 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 10.07.2013 roku  
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 10.07.2013 roku, stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/194 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie uzupełnienia składu Zespołu ds. Ustalania Ekwiwalentu, działającego w ramach 

Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Do składu Zespołu ds. Ustalania Ekwiwalentu, działającego w ramach Komisji ds. Rozgrywek i 
Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, powołuje się Pana Adama Kaźmierczaka.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

       Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VIII/195 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zmian w składzie Komisji Technicznej PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.  Na wniosek Przewodniczącego Komisji Technicznej PZPN do składu ww. Komisji powołuje się Pana 
Pawła Janasa. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

       Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/196 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany w składzie Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ze składu Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, odwołuje się Pana Marka 
Bestrzyńskiego. 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                   Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr VIII/197  z dnia 10 lipca 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie  przyjęcia projektu unifikacji organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży piłkarskiej w Polsce  

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się projekt unifikacji organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży 
piłkarskiej w Polsce, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2013 roku.  
 

       Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/198 z dnia 10 lipca  2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek  
o Mistrzostwo Ekstraligi w piłce nożnej  kobiet w sezonie 2013/2014  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi w piłce nożnej kobiet w sezonie 
2013/2014  
w następującym brzmieniu:    

 
REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO EKSTRALIGI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET  

W SEZONIE 2013/2014 
 

§ 1 
W rozgrywkach Ekstraligi bierze udział 10 drużyn.  
Od sezonu 2014/2015 w rozgrywkach Ekstraligi udział weźmie 12 drużyn rozgrywających zawody wg. 
dotychczasowego systemu rozgrywek. 
 

§ 2 
1. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraligi prowadzi Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN oraz 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
2. Kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraligi muszą posiadać sekretariat z linią 
telefoniczną, faksową oraz adres e-mail. 

 
§ 3 

1. Zawody o mistrzostwo Ekstraligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z 
niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN. 
2. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraligi prowadzone są w terminach ustalonych przez Komisję ds. 
Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 
 

§ 4 
Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo Ekstraligi uprawnione są do wymiany pięciu 
zawodniczek przez cały czas trwania gry. Każda wymiana zawodniczki może nastąpić tylko jeden raz w 
ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany.  
 

§ 5 
1. Kluby biorące udział w zawodach o mistrzostwo Ekstraligi w sezonie 2013/2014 muszą posiadać 
dodatkowo dwie drużyny (w tym co najmniej jedną – biorącą udział  
w rozgrywkach młodzieżowych) prowadzonych przez macierzysty ZPN bądź KPK PZPN. 
2. W zawodach o mistrzostwo Ekstraligi mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły minimum 16 
lat.  

§ 6 
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego  
i niedokończone z przyczyn niezależnych od obu klubów (zalanie boiska, opady śniegu itp.), spotkanie 
to należy rozegrać w terminie wyznaczonym przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 
2. Koszty organizacji powtórzonego meczu ponosi gospodarz spotkania. 
 

§ 7 

Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi zespołami dwa spotkania: jedno jako gospodarz oraz jedno jako 
gość zgodnie z opracowanym przez KPK PZPN terminarzem.  

 
§ 8 

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku 
- 3 punkty za zwycięstwo, 

- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

- 0 punktów za spotkanie przegrane. 

 

 



 
§ 9 

1. W rozgrywkach Ekstraligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn,  
o zajętym miejscu decydują : 
I. przy dwóch zespołach 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi  

i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c.  przy dalszej równości,  według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe 
liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi  
i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

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

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach  

z całego cyklu, 

f. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 

pierwsze i drugie miejsce w tabeli Ekstraligi lub zespoły, których kolejność decyduje o 

spadku (9 lub 10 miejsce w Ekstralidze), stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach 

a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności zarządza się spotkanie barażowe na 

neutralnym, wyznaczonym przez KPK PZPN boisku.  

II. przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań 
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi  
w punktach a, b, c, d i e. 
 

§ 10 
1. Drużyna, która zajmie I miejsce w tabeli zostaje mistrzem Polski. Zespół, który zajmie  
II miejsce zostaje wicemistrzem Polski, natomiast drużyna zajmująca III miejsce zostaje  
II wicemistrzem Polski.  
2. Drużyny, które zajmą miejsca 9 oraz 10, spadną do I ligi. 
W sezonie 2014/2015 spadek do I ligi drużyn z 11 i 12 miejsca. 
 

§ 11 
1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich Ekstraligi 
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek do II ligi.  
2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań  
z własnej winy, zostanie automatycznie przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu na 
liczbę zdobytych punktów. 
3.  Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

a. w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki 

dotychczasowych spotkań tej drużyny, 

b. w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji wyniki 

uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się 

walkowery dla przeciwników.  

 
4. W przypadku nie stawienia się drużyny na zawody, klub, zostanie ukarany karą finansową  
w wysokości 1.500 PLN. 
5. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy dwóch wyznaczonych spotkań 
poniesie karę finansową w wysokości 3.000 PLN. 
   

§ 12 
1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za ewidencję 
żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraligi muszą 
być potwierdzone w Systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej,  
a następnie uprawnione przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, z zachowaniem wymogów 
określonych w Uchwale Zarządu PZPN nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu 



zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej 
oraz innych Uchwałach PZPN. 
2. Podstawowe listy zawodników w 4 egzemplarzach należy przesłać do KPK PZPN –  
w celu uprawnienia do gry, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 
2. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 

 
§ 13 

1. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań 
lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć w 
zawodach. 
2. Obowiązują karty zdrowia z aktualnymi (ważnymi maksymalnie 6 miesięcy) badaniami 
przeprowadzonymi przez uprawnionego lekarza. 
3. Zawodniczka uczestnicząca w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na 
żądanie sędziego ważny dokument tożsamości z aktualną fotografią. 
4. Zawodniczki między 16 a 18 rokiem życia mogą grać w zespole seniorek tylko na podstawie zgody 
obojga rodziców (lub opiekunów prawnych) zamieszczonych na karcie amatora lub w kontrakcie. 

 
§   14 

W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić  
o powyższym macierzysty Związek Piłki Nożnej celem dokonania zmiany w Systemie Extranet oraz 
Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.  

 
§   15 

1. Zawody o mistrzostwo Ekstraligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za odpowiednie do 
gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, w tym również na zweryfikowanych boiskach ze sztuczną 
nawierzchnią. Weryfikację stadionów  przeprowadzają właściwe Związki Piłki Nożnej przed 
rozpoczęciem nowego sezonu. 
Zawody Ekstraligi mogą odbywać się na stadionach zweryfikowanych dla minimum IV ligi  
z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch 
„noszowych”) na czas trwania zawodów.  Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu 
do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku  
i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz 
pokrywa przeciwnikowi  wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody. Kluby przed 
sezonem winny przesłać do Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego kserokopię arkusza weryfikacji boisk, na 
których drużyna będzie rozgrywała mecze jako gospodarz. 
2. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na mocy 
decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym 
meczem sędziowie oraz obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających 
na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. 

 
§ 16 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym 
miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 
2. Gospodarze zawodów obowiązani są powiadomić listem poleconym przeciwnika, Komisję ds. 
Piłkarstwa Kobiecego PZPN, Kolegium Sędziów PZPN, o miejscu i godzinie co najmniej 14 dni przed 
terminem zawodów, jeżeli spotkanie odbywa się w dniu wyznaczonym terminarzem. Za niedopełnienie 
w/w obowiązków zostaną nałożone kary dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.   

 
§   17 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 
2. Ustala się, że mecze Ekstraligi będą w sobotę lub niedzielę (traktowane jako jeden termin), przy czym 
dzień i  godzinę rozpoczęcia spotkania ustala gospodarz.     
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek gospodarza zawodów, a po pisemnej akceptacji przez 
drużynę gości, Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN może ustalić termin rozegrania meczu na inny 
dzień tygodnia lub inny termin. 
4. Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów  
o mistrzostwo Ekstraligi na jeden termin i o jednej godzinie, przy czym dwie ostatnie kolejki wyznacza 
się obligatoryjnie na jeden termin i o jednakowej godzinie. 



5. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji U-19 oraz U-17 w piłce nożnej kobiet dwóch 
zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia zawodów na inny termin – na wniosek 
zainteresowanego klubu.  

 
§   18 

Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN 
tylko w wyjątkowych przypadkach. 

 
§   19 

Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub będący 
gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na 
stadionie i płycie boiska. 

§   20 
Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni  
i płycie stadionu zobowiązany jest do:  

- zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,  

- zapewnienia miejsc wygodnych dla widzów (siedzące lub stojące), 

-  opieki sanitarnej i medycznej (obowiązkowo karetka pogotowia), 
- specjalnie wydzielonych miejsc dla kierowników ekip i zawodniczek   

rezerwowych.    
§   21 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN jako 
pierwszej instancji. Drugą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. Protesty do 
pierwszej instancji należy składać w terminie do 48 godzin po zakończeniu zawodów. Odwołania do 
drugiej instancji należy składać najpóźniej w terminie 14 dni od uzyskania powiadomienia o podjętej 
decyzji pierwszej instancji. 
2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej w 
wysokości 1000 PLN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 
§   22 

1. Sędziów do prowadzenia zawodów Ekstraligi wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. 
2. Koszty ryczałtów sędziowskich i obserwatorów oraz koszty przejazdu pokrywa PZPN. 

 
§   23 

W razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego 
– obowiązują zasady zawarte w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej par. 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 
§   24 

Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy lub kapitanowie obu drużyn zobowiązani są do 
wręczenia sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień PZPN – 
czytelnie wypełnionego protokołu sędziowskiego, z wyszczególnieniem imion i nazwisk zawodniczek, 
załącznika z zawodów oraz  aktualne karty zdrowia zawodniczek.  
Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do sędziego i 
jeżeli zawody nie zostały rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje : 
a/ jeżeli jakakolwiek zawodniczka z pierwszej 11 nie jest zdolna do rozpoczęcia zawodów  
z jakiejkolwiek przyczyny, to może by zastąpiona przez jedną z zawodniczek rezerwowych. Takie 
zastąpienie pomniejszy liczba zawodniczek rezerwowych. Podczas zawodów można nadal wymieniać 5 
zawodniczki. 
b/ jeżeli jakakolwiek z 7 zawodniczek rezerwowych nie może wyjść na boisko  
z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiona, co oznacza, że liczba zawodniczek rezerwowych 
zostanie pomniejszona. 
c/ jeżeli bramkarka wpisana do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach  
z jakiejkolwiek przyczyny, to następna bramkarka nie wpisana uprzednio do sprawozdania może ją 
zastąpić. 

  
§   25 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki rozpoczynające 
grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim. Numery o 
wysokości co najmniej 30 centymetrów powinny być w kolorze kontrastującym wyraźnie z kolorem 
koszulki tak, aby mogły być z dala dobrze widoczne. 



2. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych.  
W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować  
o strojach, w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią. W pozostałych  kwestiach dot. ubioru 
mają zastosowanie postanowienia par. 13 – Uchwała nr IX/140  
z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
3. Drużyny Ekstraligi na 14 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Komisji ds. 
Piłkarstwa Kobiecego PZPN informację nt. kolorów kompletnego ubioru zawodniczki  
i bramkarki (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie 
podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie 
podstawowym. 
4. W przypadku rozgrywania zawodów na boisku o sztucznej nawierzchni gospodarz zobowiązany jest 
powiadomić o powyższym zespół gości. 
 

§   26 
1.  Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje się 
kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  
2.  Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich Ekstraligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 
zostanie automatycznie ukarana według następujących zasad:  
- przy trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną 50 zł,  
- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
- przy szóstym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 100 zł, 
- przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
- przy dziewiątym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 150 zł, 
- przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
- przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą dyskwalifikacji 
w wymiarze 2 meczów. 
3.  Kary pieniężne wymienione w pkt. 1 i 2  należy uiszczać na konto PZPN. 
4. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  
z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszona  
w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach,  
w których została wykluczona. 
5. W przypadku wcześniejszego ukarania żółtą kartką zostaje ona wpisana do rejestru  kar tej  
zawodniczki. W przypadku gdy: 
a. zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  
z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarana dyskwalifikacją w wymiarze co 
najmniej 2 meczów, 
b. zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  
z gry (czerwona kartka w wyniku otrzymania w danym meczu dwóch żółtych kartek) może brać udział w 
następnym spotkaniu, a w rejestrze żółtych kartek ewidencjonuje się dwie żółte kartki. 
6. Natomiast jeżeli przewinienie zawodniczki polegało na: 
a. naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważaniu innych osób biorących udział  
w grze lub poza nią, 
b. wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się w czasie meczu lub poza nim, to w 
opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po którym wymierza się 
za przewinienia określone pod literami a.) i b.), kary dyskwalifikacji od 3 meczów wzwyż lub karę 
dyskwalifikacji czasowej niezależnie od ewentualnej kary finansowej.  
7. Jeżeli zawodniczka w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona z gry (czerwona kartka) 
za następujące przewinienie: 
a. zawodniczka, która biegnie w kierunku bramki przeciwnika mając czystą okazję do zdobycia bramki, 
jest powstrzymana umyślnie przez przeciwniczkę używającą niedozwolonych środków, które winno być 
ukarane rzutem wolnym (lub rzutem karnym), co pozbawia drużynę zawodniczki atakującej szansy 
zdobycia bramki, 
b. zawodniczka inna niż bramkarka na własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników bramki lub 
czystej okazji do zdobycia bramki, umyślnie zagrywa piłkę rękoma, 
c. bramkarka, która przeszkadza w ewidentnej okazji do zdobycia bramki, zatrzymuje rękoma piłkę poza 
własnym polem karnym. W przypadkach tzw. akcji ratunkowych wymierza się automatycznie karę 1 
meczu dyskwalifikacji, a ewentualnie otrzymana wcześniej w tym meczu żółta kartka zostaje wpisana do 
rejestru kar tej zawodniczki.  
8. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów rozpoczyna się od 
meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. Kary te nie mogą być 
zmniejszone, zawieszone lub darowane. 
9. W związku z wprowadzeniem indywidualnych kar finansowych dla zawodniczek, do czasu wpłacenia 
stosownej kary pieniężnej - zawodniczka traci uprawnienia do gry i nie może uczestniczyć w 
spotkaniach mistrzowskich. Nie ma możliwości zamiany kary pieniężnej na karę dyskwalifikacji i 



odwrotnie. O wykonaniu kary decyduje udokumentowana data dokonania przelewu, przekazu lub 
osobista wpłata do kasy tego podmiotu, którego organ dyscyplinarny wymierzy karę. Kary finansowe 
należy wpłacać na konto PZPN. Klub zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania za 
pośrednictwem faxu do PZPN dowodu wpłaty za żółte kartki. Nie wykonanie powyższego rodzi 
odpowiedzialność dyscyplinarną. 
10. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów musi być wykonana w tej klasie rozgrywek,  
w której została wymierzona (Ekstraligi). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody mistrzowskie 
Ekstraligi. Do czasu wykonania tej kary zawodniczka nie może uczestniczyć  
w rozgrywkach mistrzowskich Ekstraligi. Zawodniczce nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za 
żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie  
z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy 
termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej  
z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez 
zawodniczki żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane, bierze 
się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodniczkę. 
11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a nie wykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje 
automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek.  
12. Wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon 
rozgrywkowy, w takim przypadku zawodniczka obowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości 
kolejnej opłaty za żółte kartki. 

     13. Orzekający organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli w wyniku 
przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie,  
że przy udzieleniu napomnienia (ż. k.) lub wykluczeniu z gry (cz. k.) w sposób rażący naruszono 
przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy sędzia udzielił napomnienia (ż. k.) 
lub wykluczył z gry (cz. k.) niewłaściwą zawodniczkę. W takiej sytuacji kara musi być wymierzona tej 
zawodniczce, która faktycznie popełniła przewinienie dyscyplinarne, a nie tej, która została napomniana 
lub wykluczona omyłkowo (np. przez zamianę numerów z inną zawodniczką). 

 
§   27 

Klub Ekstraligi zobowiązany jest do zatrudnienia szkoleniowca posiadającego  
co najmniej uprawnienia trenera II klasy lub posiadającego Dyplom UEFA – A. /Uchwała nr X/97 z dnia 
10 lipca 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 
§   28 

Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek 
uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem zgodnie z par. 
26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – 
przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  

 
§   29 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§   30 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                   Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr  VIII/199  z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o mistrzostwo I ligi w piłce nożnej  kobiet  

w sezonie 2013/2014 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o mistrzostwo I ligi w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014,  
w następującym brzmieniu:   

 
REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO I LIGI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET 

W SEZONIE 2013/2014  
 

§ 1 
1. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi w piłce nożnej kobiet prowadzone są w dwóch grupach, których 
formułę ustali Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 



 
2. W rozgrywkach I ligi bierze udział 20 drużyn (po 10 w każdej z grup), według podziału 
 terytorialnego Północ-Południe. 
 

§   2 
1. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi prowadzone są przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN oraz 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
2. Kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo I ligi w piłce nożnej kobiet muszą posiadać 
sekretariat z linią telefoniczną, faksową oraz adres e-mail. 
 

§   3 
1. Zawody o mistrzostwo I ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z 
niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN. 
2. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi prowadzone są w terminach ustalonych przez Komisję ds. Piłkarstwa 
Kobiecego PZPN. 

§   4 
Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo I ligi uprawnione są do wymiany siedmiu 
zawodniczek przez cały czas trwania gry. Każda wymiana zawodniczki może nastąpić tylko jeden raz w 
ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany.  
 

§   5 
1. W zawodach o mistrzostwo I ligi mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły 16 lat.  
2. Kluby biorące udział w zawodach o mistrzostwo I ligi w sezonie 2013/2014 muszą posiadać 
dodatkowo jedną drużynę młodzieżową – biorącą udział w rozgrywkach prowadzonych przez 
macierzysty ZPN bądź KPK PZPN. 
 

§ 6 
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego  
i niedokończone z przyczyn niezależnych od obu klubów (zalanie boiska, opady śniegu itp.), spotkanie 
to należy rozegrać w terminie wyznaczonym przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 
2. Koszty organizacji powtórzonego meczu ponosi gospodarz spotkania. 

 
§   7 

1. Rozgrywki prowadzone są systemem jesień – wiosna. 
2. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż.  

 
§   8 

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 
- 3 punkty za zwycięstwo, 

- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

- 0 punktów za spotkanie przegrane. 

§   9 

1.W rozgrywkach I ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn,  
o zajętym miejscu decydują: 
I.  przy dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi  

i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c) przy dalszej równości,  według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 

wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi  

i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach  

z całego cyklu rozgrywek, 



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

z całego cyklu, 

f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów  

są zespoły zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli I ligi lub zespoły, których kolejność 

decyduje o spadku , stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach  

a, b i c.  

II. przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań 
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi  
w punktach a, b, c, d i e. 

 
§   10 

1. Drużyny, które zajmą I miejsca w tabelach swoich grup awansują do Ekstraligi, 
pod warunkiem spełniania wymogów obowiązujących dla najwyższej klasy rozgrywkowej kobiet.  
2. Drużyny, które zajmą 9 i 10 miejsca w swoich grupach, spadną do II ligi. 
W   sezonie  2014/2015  awans  do Ekstraligi uzyskują drużyny, które zajmą 1 oraz 2 miejsce  
w obu grupach. 

§   11 
1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich  
I ligi zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek do III ligi. 
2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań, zostaje automatycznie 
przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu na ilość zdobytych punktów.  
3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

a)w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki 

dotychczasowych spotkań tej drużyny, 

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

uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery 

dla przeciwników.  

 
4. W przypadku nie stawienia się drużyny na zawody, klub, zostanie ukarany karą finansową w 
wysokości 1.000 PLN. 
5. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy dwóch wyznaczonych spotkań 
poniesie karę finansową w wysokości 2.000 PLN. 

 
§ 12 

1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za ewidencję 
żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział  
w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi muszą być,  potwierdzone  w Systemie Extranet przez właściwy 
Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione przez Komisję ds.Piłkarstwa Kobiecego PZPN, z 
zachowaniem wymogów określonych w Uchwale Zarządu PZPN nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku w 
sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian 
przynależności klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN. 
W przypadku rejestracji w Podokręgu lub Okręgu na klubie spoczywa obowiązek przesłania kopii do 
macierzystego Związku Piłki Nożnej. 
2. W przypadku powołania zawodniczki (-ek) do kadry Polski/wojewódzkiej muszą one wziąć udział w 
zajęciach przewidzianych przez trenerów reprezentacji/kadr wojewódzkich pod rygorem zweryfikowania 
zawodów jako walkower dla przeciwnika, jeżeli zawodniczki te nie wyjadą na kadrę, a będą 
uczestniczyły w meczu ligowym. 
3. Podstawowe listy zawodniczek w 4 egzemplarzach należy przesłać do KPK PZPN –  
w celu uprawnienia do gry, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 
4. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 

 
§   13 

1. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań 
lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć w 
zawodach. 
2. Obowiązują karty zdrowia z aktualnymi (z ważnymi maksymalnie 6 miesięcy) badaniami 
przeprowadzonymi przez uprawnionego lekarza.  
3. Zawodniczka uczestnicząca w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na 
żądanie sędziego ważny dokument tożsamości z aktualną fotografią. 



4. Zawodniczki między 15 a 18 rokiem życia mogą grać w zespole seniorek tylko na podstawie zgody 
obojga rodziców (lub opiekunów prawnych) zamieszczonych na karcie amatora lub  
w kontrakcie. 

 
§   14 

W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić  
o powyższym macierzysty Związek Piłki Nożnej celem dokonania zmiany w Systemie Extranet oraz 
Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.  

 
§   15 

1. Zawody o mistrzostwo I ligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za odpowiednie do gry o 
mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej. Weryfikację stadionów przeprowadzają właściwe związki piłki 
nożnej przed rozpoczęciem nowego sezonu. Zawody I ligi mogą odbywać się na stadionach 
zweryfikowanych dla minimum klasy okręgowej z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref 
technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów. Mogą to być 
również zweryfikowane boiska o sztucznych nawierzchniach. Klub jest w pełni odpowiedzialny za 
przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego 
zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa 
przeciwnikowi  wszystkie koszty związane  
z przyjazdem na nie odbyte zawody. 
2. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na mocy 
decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym 
meczem sędziowie oraz obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających 
na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. 

 
§   16 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym 
miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 
2. Gospodarze zawodów obowiązani są powiadomić listem poleconym przeciwnika oraz KPK PZPN o  
miejscu i godzinie co najmniej 14 dni przed terminem zawodów, jeżeli spotkanie odbywa się w dniu 
wyznaczonym terminarzem. Za niedopełnienie w/w obowiązków zostaną nałożone kary dyscyplinarne 
zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

 
§   17 

1. Mecze I ligi muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 
2. Ustala się, że mecze I ligi będą odbywać się w sobotę lub niedzielę (traktowane jako jeden termin), 
przy czym dzień i godzinę rozpoczęcia spotkania ustala gospodarz.  
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek gospodarza zawodów, a po pisemnej akceptacji przez 
drużynę gości, KPK PZPN może ustalić termin rozegrania meczu na inny dzień tygodnia lub inny termin. 
4. Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów  
o mistrzostwo I ligi na jeden termin i o jednej godzinie, przy czym dwie ostatnie kolejki wyznacza się 
obligatoryjnie na jeden termin i o jednakowej godzinie. 
5. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji U-19, U-17 oraz U-15 w piłce nożnej kobiet, a 
także kadry wojewódzkiej kobiet dwóch zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia 
zawodów na inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu. 
 

§   18 
Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Komisję  ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN 
tylko w wyjątkowych przypadkach. 

 
§   19 

Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub będący 
gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na 
stadionie i płycie boiska.  

  
§   20 

Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni  
i płycie stadionu zobowiązany jest do: 

- zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,  

- zapewnienia miejsc wygodnych dla widzów (siedzące lub stojące), 



-  wykwalifikowanej opieki medycznej, 
- specjalnie wydzielonych miejsc dla kierowników ekip i zawodników   rezerwowych. 

 
§ 21 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji  ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, jako I 
instancji. Drugą Instancją jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. Protesty do I 
instancji należy składać w terminie do 48 godz. po zakończeniu zawodów. Odwołania do II instancji 
należy składać najpóźniej w terminie 14 dni od uzyskania powiadomienia o podjętej decyzji I instancji. 
2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej w 
wysokości 500 PLN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 
§ 22 

1. Sędziów do prowadzenia zawodów I ligi wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. 
2. Koszty ryczałtów sędziowskich (sędziowie + obserwatorzy) oraz koszty przejazdu pokrywa PZPN.  

 
§ 23 

W razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego 
– obowiązują zasady zawarte w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej par. 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 
§ 24 

Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy lub kapitanowie obu drużyn zobowiązani są do 
wręczenia sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień PZPN – 
czytelnie wypełnionego protokołu sędziowskiego, z wyszczególnieniem  imion i nazwisk zawodniczek, 
czytelnie wypełnionego załącznika z zawodów oraz aktualnych kart zdrowia zawodniczek. Pierwszych 
11 zawodniczek rozpoczyna zawody, pozostałe 7 są zawodniczkami rezerwowymi.  
Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do sędziego i 
jeżeli zawody nie zostały rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje : 
a/ jeżeli jakakolwiek zawodniczka z pierwszej 11 nie jest zdolna do rozpoczęcia zawodów z 
jakiejkolwiek przyczyny, to może by zastąpiona przez jedną z zawodniczek rezerwowych. Takie 
zastąpienie pomniejszy liczba zawodniczek rezerwowych. Podczas zawodów można nadal wymieniać 7 
zawodniczek. 
b/ jeżeli jakakolwiek z 7 zawodniczek rezerwowych nie może wyjść na boisko  
z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiona, co oznacza, że liczba zawodniczek rezerwowych 
zostanie pomniejszona. 
c/ jeżeli bramkarka wpisana do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach  
z jakiejkolwiek przyczyny, to następna bramkarka nie wpisana uprzednio do sprawozdania może ją 
zastąpić. 

 
§ 25 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki rozpoczynające 
grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem  
w protokole sędziowskim. Numery o wysokości co najmniej 30 centymetrów powinny być  
w kolorze kontrastującym wyraźnie z kolorem koszulki tak, aby mogły być z dala dobrze widoczne. 
2. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych.  
W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach, w 
jakich zamierza wystąpić przed własną widownią. W pozostałych  kwestiach dot. ubioru mają 
zastosowanie postanowienia par. 13 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
3. W przypadku rozgrywania zawodów na boisku o sztucznej nawierzchni gospodarz zobowiązany jest 
powiadomić o powyższym zespół gości. 
 

§ 26 

1.  Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy  
i kibiców, stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  
2.  Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich I ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 
zostanie automatycznie ukarana według następujących zasad:  
 
- przy trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną 50 zł,  
- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
- przy szóstym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 100 zł, 
- przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  



- przy dziewiątym ostrzeżeniu - karą pieniężną w wysokości 150 zł, 
- przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
- przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą dyskwalifikacji 
w wymiarze 2 meczów. 
3.  Kary pieniężne wymienione w pkt. 1 i 2 należy uiszczać na konto PZPN. 
4. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  
z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszona w prawach zawodnika i do 
czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których została wykluczona.  
5. W przypadku wcześniejszego ukarania żółtą kartką zostaje ona wpisana do rejestru  kar tej  
zawodniczki. W przypadku gdy: 
a. zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  
z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarana dyskwalifikacją w wymiarze co 
najmniej 2 meczów, 
b. zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  
z gry (czerwona kartka w wyniku otrzymania w danym meczu dwóch żółtych kartek) może brać udział w 
następnym spotkaniu, a w rejestrze żółtych kartek ewidencjonuje się dwie żółte kartki. 
6. Jeżeli zawodniczka w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona z gry (czerwona kartka) 
za następujące przewinienie:  
a. zawodniczka, która biegnie w kierunku bramki przeciwnika mając czystą okazję do zdobycia bramki, 
jest powstrzymana umyślnie przez przeciwniczkę używającą niedozwolonych środków, które winno być 
ukarane rzutem wolnym (lub rzutem karnym), co pozbawia drużynę zawodniczki atakującej szansy 
zdobycia bramki, 
b. zawodniczka inna niż bramkarka na własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników bramki lub 
czystej okazji do zdobycia bramki, umyślnie zagrywa piłkę rękoma, 
c. bramkarka, która przeszkadza w ewidentnej okazji do zdobycia bramki, zatrzymuje rękoma piłkę poza 
własnym polem karnym. W przypadkach (tak zwanych akcjach ratunkowych) wymierza się 
automatycznie karę 1 meczu dyskwalifikacji, a ewentualnie otrzymana wcześniej w tym meczu żółta 
kartka zostaje wpisana do rejestru kar tej zawodniczki.  
7. Natomiast jeżeli przewinienie zawodniczki polegało na: 
a. naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważaniu innych osób biorących udział  
w grze lub poza nią, 
b. wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się w czasie meczu lub poza nim, to w 
opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po którym wymierza się 
za przewinienia określone pod literami a.) i b.), kary dyskwalifikacji od 3 meczów wzwyż lub karę 
dyskwalifikacji czasowej niezależnie od ewentualnej kary finansowej.  
8. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów rozpoczyna się od 
meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. Kary te nie mogą być 
zmniejszone, zawieszone lub darowane. 
9. W związku z wprowadzeniem indywidualnych kar finansowych dla zawodniczek,  
do czasu wpłacenia stosownej kary pieniężnej - zawodniczka traci uprawnienia do gry  
i nie może uczestniczyć w spotkaniach mistrzowskich. Nie ma możliwości zamiany kary pieniężnej na 
karę dyskwalifikacji i odwrotnie. O wykonaniu kary decyduje udokumentowana data dokonania 
przelewu, przekazu lub osobista wpłata do kasy tego podmiotu, którego organ dyscyplinarny wymierzy 
karę. Kary finansowe należy wpłacać na konto PZPN. Klub zobowiązany jest do natychmiastowego 
przekazania za pośrednictwem faxu do PZPN dowodu wpłaty za żółte kartki. Nie wykonanie 
powyższego rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną. 
10. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której 
została wymierzona (I ligi). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody mistrzowskie  
I ligi. Do czasu wykonania tej kary zawodniczka nie może uczestniczyć w rozgrywkach mistrzowskich I 
ligi. Zawodniczce nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu 
którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn 
(np. został przełożony na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie 
przybycia jednej z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia 
otrzymane przez zawodniczki żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały 
przerwane, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodniczkę. 
11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a nie wykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje 
automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek. 
12. Wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon 
rozgrywkowy, w takim przypadku zawodniczka obowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości 
kolejnej opłaty za żółte kartki. 
13. Orzekający organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli w wyniku 
przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy 
udzieleniu napomnienia (ż. k.) lub wykluczeniu z gry (cz. k.) w sposób rażący naruszono przepisy gry w 
piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy sędzia udzielił napomnienia (ż. k.) lub wykluczył z 



gry (cz. k.) niewłaściwą zawodniczkę. W takiej sytuacji kara musi być wymierzona tej zawodniczce, 
która faktycznie popełniła przewinienie dyscyplinarne, a nie tej, która została napomniana lub 
wykluczona omyłkowo (np. przez zamianę numerów z inną zawodniczką). 

 
§   27 

Klub I ligi zobowiązany jest do zatrudnienia szkoleniowca posiadającego co najmniej uprawnienia 
instruktora lub posiadającego Dyplom UEFA – B. /Uchwała nr X/97 z dnia 10 lipca 2007 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej/. 

 
§   28 

Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek 
uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem zgodnie z par. 
26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – 
przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  
 

§   29 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§   30 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                   Prezes PZPN Zbigniew Boniek
      

200 

Uchwała nr VIII/200 z dnia  10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II ligi w piłce nożnej  kobiet 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo II ligi w piłce nożnej kobiet w następującym 
brzmieniu:   

 
REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO II LIGI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET  

W SEZONIE 2013/2014  
 

§ 1 
1. Rozgrywki o mistrzostwo II ligi w piłce nożnej kobiet prowadzone są w 4 grupach  

z upoważnienia Komisji ds.Piłkarstwa Kobiecego PZPN przez wytypowane Wojewódzkie 

Związki Piłki Nożnej. 

2. Kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo II ligi w piłce nożnej kobiet muszą posiadać 

adres e-mail. 

 
§   2 

Celem rozgrywek o mistrzostwo II ligi jest wyłonienie najlepszych zespołów oraz ustalenie kolejności 
drużyn do awansu do I ligi.  

§   3 
1. Zawody o mistrzostwo II ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie  
z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN. 
 

§   4 
Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo II ligi uprawnione są do wymiany siedmiu 
zawodniczek przez cały czas trwania gry. Każda wymiana zawodniczki może nastąpić tylko jeden raz  
w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany.  
 

§   5 
1. W zawodach o mistrzostwo II ligi mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły minimum 14 lat.  
2. Czas gry dla zawodniczek, które ukończyły 14 lat, a nie przekroczyły 15 roku życia wynosi 45 minut. 
 

§ 6 
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego i niedokończone z przyczyn 
niezależnych od obu klubów (zalanie boiska, opady śniegu itp.), spotkanie to należy rozegrać w terminie 
wyznaczonym przez Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki. 
2. Koszty organizacji powtórzonego meczu ponosi gospodarz spotkania. 



  
§   7 

1. Rozgrywki prowadzone systemem jesień – wiosna. 
2. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż.  

 
§   8 

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 
- 3 punkty za zwycięstwo, 

- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

- 0 punktów za spotkanie przegrane. 

 
§   9 

1.W rozgrywkach II ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn,  
o zajętym miejscu decydują: 
I. przy dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

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

w spotkaniach tych drużyn, 

c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe 

liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  

w spotkaniach tych drużyn, 

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

cyklu rozgrywek, 

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

z całego cyklu, 

f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 

pierwsze i drugie miejsce w tabeli II ligi lub zespoły, których kolejność decyduje o spadku, 

stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c. 

II. przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań 
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi  
w punktach a, b, c, d i e. 

 
§   10 

1. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w grupach, awansują do I ligi, pod warunkiem spełnienia 
wymogów obowiązujących dla I ligi w piłce nożnej kobiet. 
2. Zasady spadku do III ligi ustali KPK PZPN uwzględniając liczbę drużyn występujących  
w danej grupie rozgrywek II ligi.  
 

§   11 
1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich II ligi zrezygnuje  
z dalszego uczestnictwa, zostanie pozbawiona prawa udziału w następnej edycji rozgrywek. 
2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań  
z własnej winy, zostaje automatycznie zdegradowana do III ligi. 
3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

a)w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki 

dotychczasowych spotkań tej drużyny, 

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

uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się 

walkowery dla przeciwników.  

4.W przypadku nie stawienia się drużyny do zawodów o karze decyduje Związek Piłki Nożnej 
prowadzący rozgrywki.  



 
§ 12 

1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za ewidencję 
żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi muszą być 
potwierdzone w Systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione przez 
Wydział Gier prowadzącego rozgrywki ZPN, z zachowaniem wymogów określonych w Uchwale Zarządu 
PZPN nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich 
klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN. 
W przypadku rejestracji w Podokręgu na klubie spoczywa obowiązek przesłania kopii do macierzystego 
Związku Piłki Nożnej. 
2. W przypadku powołania zawodniczki (-ek) do kadry Polski/wojewódzkiej muszą one wziąć udział  
w zajęciach przewidzianych przez trenerów reprezentacji/kadr wojewódzkich pod rygorem 
zweryfikowania zawodów jako walkower dla przeciwnika, jeżeli zawodniczki te nie wyjadą na kadrę,  
a będą uczestniczyły w meczu ligowym. 
3. Podstawowe listy zawodników w 4 egzemplarzach należy przesłać do Związku Piłki Nożnej 
prowadzącego rozgrywki – w celu uprawnienia do gry, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem 
rozgrywek. 
4. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 
5. Zawodniczka nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 

 
§   13 

1. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań 
lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć  
w zawodach. 
2. Obowiązują karty zdrowia z aktualnymi (z ważnymi maksymalnie 6 miesięcy) badaniami 
przeprowadzonymi przez uprawnionego lekarza. 
3. Zawodniczka uczestnicząca w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na 
żądanie sędziego ważny dokument tożsamości z aktualną fotografią. 
4. Zawodniczki między 14 a 18 rokiem życia mogą grać w zespole seniorek tylko na podstawie zgody 
obojga rodziców (lub opiekunów prawnych) zamieszczonych na karcie amatora lub w kontrakcie. 
 

§   14 
W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić o powyższym 
macierzysty ZPN celem dokonania zmiany w Systemie Extranet oraz ZPN prowadzący rozgrywki.  
 

§   15 
1. Zawody o mistrzostwo II ligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych  
za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej. Weryfikację stadionów przeprowadzają 
właściwe związki piłki nożnej przed rozpoczęciem nowego sezonu. Zawody II ligi mogą odbywać się na 
stadionach zweryfikowanych dla minimum klasy A z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref 
technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów. Mogą to być 
również zweryfikowane boiska o sztucznej nawierzchni. Klub jest w pełni odpowiedzialny za 
przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego 
zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa 
przeciwnikowi  wszystkie koszty związane  
z przyjazdem na nie odbyte zawody. 
2. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na mocy 
decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym 
meczem sędziowie oraz obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających 
na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. 

 
§   16 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym 
miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 
2. Gospodarze zawodów obowiązani są powiadomić listem poleconym przeciwnika oraz ZPN 
prowadzący rozgrywki danej grupy o  miejscu i godzinie co najmniej 14 dni przed terminem zawodów, 
jeżeli spotkanie odbywa się w dniu wyznaczonym terminarzem. Za niedopełnienie w/w obowiązków 
zostaną nałożone kary dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

 
§   17 

1. Mecze II ligi muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 
2. Ustala się, że mecze II ligi będą odbywać w sobotę lub niedzielę (traktowane jako jeden termin), przy 
czym dzień i godzinę rozpoczęcia spotkania ustala gospodarz. 



3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek gospodarza zawodów, a po pisemnej akceptacji przez 
drużynę gości, ZPN prowadzący rozgrywki danej grupy może ustalić termin rozegrania meczu na inny 
dzień tygodnia lub inny termin. 
4. Prowadzący rozgrywki danej grupy może wyznaczyć rozegranie zawodów  
o mistrzostwo II ligi na jeden termin i o jednej godzinie, przy czym dwie ostatnie kolejki wyznacza się 
obligatoryjnie na jeden termin i o jednakowej godzinie. 
5. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji U-19, U-17 oraz U-15 w piłce nożnej kobiet, a 
także kadry wojewódzkiej kobiet dwóch  zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia 
zawodów na inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu. 
 

§   18 
Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez ZPN prowadzący rozgrywki danej grupy 
tylko w wyjątkowych przypadkach. 

 
§   19 

Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub będący 
gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do  stworzenia bezpiecznych warunków na 
stadionie i płycie boiska. 
 

§   20 
Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni  
i płycie stadionu zobowiązany jest do: 

- zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej, 

- zapewnienia miejsc wygodnych dla widzów (siedzące lub stojące), 

-  opieki medycznej, 
- specjalnie wydzielonych miejsc dla kierowników ekip i zawodników   rezerwowych. 

     
§   21 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Wydziału Gier Związku prowadzącego rozgrywki 
danej grupy, jako I instancji. Protesty do I instancji należy składać w terminie do 48 godz. po 
zakończeniu zawodów.  
2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto właściwego ZPN kaucji 
protestowej zgodnej z wytycznymi danego ZPN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega 
zwrotowi. 
3. Odwołania wnoszone do Komisji Odwoławczej ZPN jako II instancji należy składać najpóźniej w 
terminie 14 dni od uzyskania powiadomienia o podjętej decyzji I instancji. 
4. Protesty nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestowej nie będą rozpatrywane. W 
przypadku nie uwzględnienia protestu, kaucja podlega zwrotowi. 
 
 

§   22 
1. Rozgrywki o mistrzostwo II ligi prowadzą Wydziały Gier właściwego ZPN upoważnionych przez PZPN 
do prowadzenia rozgrywek danej grupy, a sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium 
Sędziów właściwego ZPN. 
2. Koszty ryczałtów sędziowskich oraz koszty przejazdu i diet pokrywa PZPN. 
 

§   23 
W razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego 
– obowiązują zasady zawarte w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej par. 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

      
§   24 

Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy lub kapitanowie obu drużyn zobowiązani są do 
wręczenia sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień PZPN –  
czytelnie wypełnionego protokołu sędziowskiego, z wyszczególnieniem imion i nazwisk zawodniczek, 
czytelnie wypełnionego załącznika zawodów oraz aktualnych kart zdrowia zawodniczek. Pierwszych 11 
zawodniczek rozpoczyna zawody, pozostałe 7 są zawodniczkami rezerwowymi. 
Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do sędziego i 
jeżeli zawody nie zostały rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje : 



a/ jeżeli jakakolwiek zawodniczka z pierwszej 11 nie jest zdolna do rozpoczęcia zawodów  
z jakiejkolwiek przyczyny, to może by zastąpiona przez jedną z zawodniczek rezerwowych. Takie 
zastąpienie pomniejszy liczba zawodniczek rezerwowych. Podczas zawodów można nadal wymieniać 7 
zawodniczek. 
b/ jeżeli jakakolwiek z 7 zawodniczek rezerwowych nie może wyjść na boisko  
z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiona, co oznacza, że liczba zawodniczek rezerwowych 
zostanie pomniejszona. 
c/ jeżeli bramkarka wpisana do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach  
z jakiejkolwiek przyczyny, to następna bramkarka nie wpisana uprzednio do sprawozdania może ją 
zastąpić. 

§   25 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki rozpoczynające 
grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem  
w protokole sędziowskim. Numery o wysokości co najmniej 30 centymetrów powinny być  
w kolorze kontrastującym wyraźnie z kolorem koszulki tak, aby mogły być z dala dobrze widoczne. 
2. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych.  
W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach, w 
jakich zamierza wystąpić przed własną widownią. W pozostałych  kwestiach dot. ubioru mają 
zastosowanie postanowienia par. 13 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  
3. W przypadku rozgrywania zawodów na boisku o sztucznej nawierzchni gospodarz zobowiązany jest 
powiadomić o powyższym zespół gości. 
 

§   26 

1.  Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy  
i kibiców, stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  
2.  Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich II ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 
zostanie automatycznie ukarana według zasad obowiązujących w danym ZPN:  
- przy trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną, 
- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
- przy szóstym ostrzeżeniu - karą pieniężną, 
- przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
- przy dziewiątym ostrzeżeniu - karą pieniężną, 
- przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
- przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą dyskwalifikacji 
w wymiarze 2 meczów. 
3.  Kary pieniężne wymienione w pkt. 1 i 2 należy uiszczać na konto Związku Piłki Nożnej 
prowadzącego rozgrywki. Wysokość kar ustala ZPN prowadzący rozgrywki.  
4. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  
z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszona  
w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach,  
w których została wykluczona.  
5. W przypadku wcześniejszego ukarania żółtą kartką zostaje ona wpisana do rejestru  kar tej  
zawodniczki. W przypadku gdy: 
a. zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  
z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarana dyskwalifikacją w wymiarze co 
najmniej 2 meczów, 
b. zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  
z gry (czerwona kartka w wyniku otrzymania w danym meczu dwóch żółtych kartek) może brać udział w 
następnym spotkaniu, a w rejestrze żółtych kartek ewidencjonuje się dwie żółte kartki. 
6. Jeżeli zawodniczka w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona z gry (czerwona kartka) 
za następujące przewinienie:  
 a. zawodniczka, która biegnie w kierunku bramki przeciwnika mając czystą okazję do zdobycia 
bramki, jest powstrzymana umyślnie przez przeciwniczkę używającą niedozwolonych środków, które 
winno być ukarane rzutem wolnym (lub rzutem karnym), co pozbawia drużynę zawodniczki atakującej 
szansy zdobycia bramki, 

b. zawodniczka inna niż bramkarka na własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników 
bramki lub czystej okazji do zdobycia bramki, umyślnie zagrywa piłkę rękoma, 

c. bramkarka, która przeszkadza w ewidentnej okazji do zdobycia bramki, zatrzymuje rękoma 
piłkę poza własnym polem karnym. W przypadkach (tak zwanych akcjach ratunkowych) 
wymierza się automatycznie karę 1 meczu dyskwalifikacji,  



a ewentualnie otrzymana wcześniej w tym meczu żółta kartka zostaje wpisana do rejestru 
kar tej zawodniczki.  

7. Natomiast jeżeli przewinienie zawodniczki polegało na: 
a. naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważaniu innych osób biorących udział w 

grze lub poza nią, 
b. wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się w czasie meczu lub poza 

nim, to w opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po 
którym wymierza się za przewinienia określone pod literami a.) i b.), kary dyskwalifikacji od 3 
meczów wzwyż lub karę dyskwalifikacji czasowej niezależnie od ewentualnej kary 
finansowej.  

8. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów rozpoczyna się od 
meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. Kary te nie mogą być 
zmniejszone, zawieszone lub darowane. 
9. W związku z wprowadzeniem indywidualnych kar finansowych dla zawodniczek, do czasu wpłacenia 
stosownej kary pieniężnej - zawodniczka traci uprawnienia do gry i nie może uczestniczyć w 
spotkaniach mistrzowskich. Nie ma możliwości zamiany kary pieniężnej na karę dyskwalifikacji i 
odwrotnie. O wykonaniu kary decyduje udokumentowana data dokonania przelewu, przekazu lub 
osobista wpłata do kasy tego podmiotu, którego organ dyscyplinarny wymierzy karę. Kary finansowe 
należy wpłacać na konto właściwego Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki. Klub zobowiązany 
jest do natychmiastowego przekazania za pośrednictwem faxu do ZPN dowodu wpłaty za żółte kartki. 
Nie wykonanie powyższego rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną. 
10. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów musi być wykonana w tej klasie rozgrywek  

w której została wymierzona (II ligi). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody mistrzowskie  

II ligi. Do czasu wykonania tej kary zawodniczka nie może uczestniczyć w rozgrywkach mistrzowskich II 

ligi. Zawodniczce nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu 

którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn 

(np. został przełożony na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie 

przybycia jednej z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia 

otrzymane przez zawodniczki żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały 

przerwane, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodniczkę. 

11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a nie wykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje 
automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek. 
12. Wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon 
rozgrywkowy, w takim przypadku zawodniczka obowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości 
kolejnej opłaty za żółte kartki. 
13. Orzekający organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli w wyniku 
przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie,  
że przy udzieleniu napomnienia (ż. k.) lub wykluczeniu z gry (cz. k.) w sposób rażący naruszono 
przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy sędzia udzielił napomnienia (ż. k.) 
lub wykluczył z gry (cz. k.) niewłaściwą zawodniczkę. W takiej sytuacji kara musi być wymierzona tej 
zawodniczce, która faktycznie popełniła przewinienie dyscyplinarne, a nie tej, która została napomniana 
lub wykluczona omyłkowo (np. przez zamianę numerów z inną zawodniczką). 

 
§ 27 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§ 28 
Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek 
uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem zgodnie z par. 
26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – 
przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  

 
§ 29 

Począwszy od 1 lipca 2007 roku klub II ligi zobowiązany jest do zatrudnienia szkoleniowca 
posiadającego co najmniej uprawnienia instruktora lub posiadającego Dyplom UEFA – B. /Uchwała nr 
X/97 z dnia 10 lipca 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 



§ 30 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

201 
 

Uchwała nr VIII/201 dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo III ligi w piłce nożnej kobiet  

w sezonie 2013/2014 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Mistrzostwo III ligi w piłce nożnej kobiet  
w sezonie 2013/2014 w następującym brzmieniu:   

 
REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO III LIGI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET  

W SEZONIE 2013/2014  
 

§ 1 
Rozgrywki o Mistrzostwo III ligi w piłce nożnej kobiet prowadzone są z upoważnienia Komisji ds.  
Piłkarstwa Kobiecego PZPN przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, które zgłosiły do Komisji ds. 
Piłkarstwa Kobiecego PZPN gotowość do prowadzenia rozgrywek.  
Kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo III ligi w piłce nożnej kobiet muszą posiadać adres e-
mail. 
 

§  2 
Celem rozgrywek o mistrzostwo III ligi jest wyłonienie najlepszych zespołów oraz ustalenie drużyn do 
awansu do II ligi.  
 

§ 3 
1. Zawody o mistrzostwo III ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z 
niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN. 
2. Czas gry w rozgrywkach III ligi wynosi 2x40 minut. 
       

§ 4 
Drużyny biorące udział w zawodach o mistrzostwo III ligi uprawnione są do wymiany siedmiu 
zawodniczek przez cały czas trwania gry. Każda wymiana zawodniczki może nastąpić tylko jeden raz w 
ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany.  
 

§ 5 
1. W zawodach o mistrzostwo III ligi mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły 13 lat.  
2. Czas gry dla zawodniczek, które ukończyły 13 lat, a nie przekroczyły 14 roku życia czas gry wynosi 
nie więcej niż 40 minut. 
 

§ 6 
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego  
i niedokończone z przyczyn niezależnych od obu klubów (zalanie boiska, opady śniegu itp.), spotkanie 
to należy rozegrać w terminie wyznaczonym przez Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki. 
2. Koszty organizacji powtórzonego meczu ponosi gospodarz spotkania. 

  
 

§ 7 

1. Rozgrywki prowadzone systemem jesień – wiosna. 
2. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż.  

 
§ 8 

Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 
- 3 punkty za zwycięstwo, 

- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

- 0 punktów za spotkanie przegrane. 



 
§  9 

1.W rozgrywkach III ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn,  
o zajętym miejscu decydują: 
I. przy dwóch zespołach: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b)przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi  

i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c)przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 

wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

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

cyklu rozgrywek, 

e)przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z 

całego cyklu, 

f)w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 

pierwsze i drugie miejsce w tabeli III ligi, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach 

a, b i c.  

 
§  10 

1. Niezależnie od ilości grup rozgrywkowych, drużyny, które zajmą pierwsze miejsca  
w swoich grupach awansują do II ligi, pod warunkiem spełnienia wymogów obowiązujących dla II ligi w 
piłce nożnej kobiet. 
Zasady awansu do II ligi ustali Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN w zależności od liczby grup 
rozgrywkowych III ligi.  
 

§  11 
1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich III ligi zrezygnuje z 
dalszego uczestnictwa, poniesie konsekwencje dyscyplinarne zgodnie  
z decyzją Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki. 
2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań  
z własnej winy, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i pozbawiona prawa udziału w 
następnej edycji rozgrywek. 
3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

a. w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki 
dotychczasowych spotkań tej drużyny, 
b. w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji wyniki 
uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery 
dla przeciwników.  

4. W przypadku nie stawienia się drużyny do zawodów o karze decyduje Związek Piłki Nożnej 
prowadzący rozgrywki. 

 
§ 12 

1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za ewidencję 
żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi muszą być 
potwierdzone w Systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej,  
a następnie uprawnione przez Wydział Gier ZPN, z zachowaniem wymogów określonych  
w Uchwale Zarządu PZPN nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu zawodników, 
występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych 
Uchwałach Zarządu PZPN. 
W przypadku rejestracji w Podokręgu na klubie spoczywa obowiązek przesłania kopii do macierzystego 
Związku Piłki Nożnej. 
2. W przypadku powołania zawodniczki (-ek) do kadry Polski/wojewódzkiej muszą one wziąć udział w 
zajęciach przewidzianych przez trenerów reprezentacji/kadr wojewódzkich pod rygorem zweryfikowania 



zawodów jako walkower dla przeciwnika, jeżeli zawodniczki te nie wyjadą na kadrę, a będą 
uczestniczyły w meczu ligowym. 
3. Podstawowe listy zawodników w 4 egzemplarzach należy przesłać do Związku Piłki Nożnej 
prowadzącego rozgrywki – w celu uprawnienia do gry, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem 
rozgrywek. 
4. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 
5. Zawodniczka nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 

 
§ 13 

1. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań 
lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć w 
zawodach. 
2. Obowiązują karty zdrowia z aktualnymi (z ważnymi maksymalnie 6 miesięcy) badaniami 
przeprowadzonymi przez uprawnionego lekarza. 
3. Zawodniczka uczestnicząca w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na 
żądanie sędziego ważny dokument tożsamości z aktualną fotografią. 
4. Zawodniczki między 13 a 18 rokiem życia mogą grać w zespole seniorek tylko na podstawie zgody 
obojga rodziców (lub opiekunów prawnych) zamieszczonych na karcie amatora lub  
w kontrakcie. 

 
§ 14 

W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić o powyższym 
macierzysty ZPN celem dokonania zmiany w Systemie Extranet oraz  organ prowadzący rozgrywki. 
 

§ 15 
1. Zawody o mistrzostwo III ligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych  
za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej. Weryfikację stadionów przeprowadzają 
właściwe związki piłki nożnej przed rozpoczęciem nowego sezonu. Zawody III ligi mogą odbywać się na 
stadionach zweryfikowanych dla minimum A klasy z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref 
technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów. Mogą to być 
również zweryfikowane boiska o sztucznej nawierzchni.  Klub jest w pełni odpowiedzialny za 
przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego 
zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa 
przeciwnikowi  wszystkie koszty związane  
z przyjazdem na nie odbyte zawody. 
2. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na mocy 
decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym 
meczem sędziowie oraz obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających 
na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. 

 
§ 16 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym 
miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 
2. Gospodarze zawodów obowiązani są powiadomić listem poleconym przeciwnika oraz ZPN 
prowadzący rozgrywki danej grupy o  miejscu i godzinie co najmniej 14 dni przed terminem zawodów, 
jeżeli spotkanie odbywa się w dniu wyznaczonym terminarzem.  
Za niedopełnienie w/w obowiązków zostaną nałożone kary dyscyplinarne zgodnie  
z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

 
§ 17 

1. Mecze III ligi muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 
2. Ustala się, że mecze III ligi będą odbywać się w sobotę lub niedzielę (traktowane jako jeden termin), 
przy czym dzień i godzinę rozpoczęcia spotkania ustala gospodarz.  
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek gospodarza zawodów, a po pisemnej akceptacji przez 
drużynę gości, ZPN prowadzący rozgrywki danej grupy może ustalić termin rozegrania meczu na inny 
dzień tygodnia lub inny termin. 
4. Prowadzący rozgrywki danej grupy może wyznaczyć rozegranie zawodów  
o mistrzostwo III ligi na jeden termin i o jednej godzinie, przy czym dwie ostatnie kolejki wyznacza się 
obligatoryjnie na jeden termin i o jednakowej godzinie. 
5. Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji U-19, U-17 oraz U-15 w piłce nożnej kobiet, a 
także kadry wojewódzkiej kobiet dwóch  zawodniczek jednego klubu, jest powodem do przełożenia 
zawodów na inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu. 
 



§ 18 
Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez ZPN prowadzący rozgrywki danej grupy 
tylko w wyjątkowych przypadkach. 

 
§ 19 

Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub będący 
gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do  stworzenia bezpiecznych warunków na 
stadionie i płycie boiska.  
 

§ 20 
Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni  
i płycie stadionu zobowiązany jest do: 

- zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,  

- zapewnienia miejsc wygodnych dla widzów (siedzące lub stojące), 

-  opieki medycznej, 
- specjalnie wydzielonych miejsc dla kierowników ekip i zawodników   rezerwowych. 

 
§ 21 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Wydziału Gier Związku prowadzącego rozgrywki 
danej grupy, jako I instancji. Protesty do I instancji należy składać w terminie do 48 godz. po 
zakończeniu zawodów.  
2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto właściwego ZPN kaucji 
protestowej zgodnej z wytycznymi danego ZPN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega 
zwrotowi. 
3. Odwołania wnoszone do Komisji odwoławczej ZPN jako II instancji należy składać najpóźniej w 
terminie 14 dni od uzyskania powiadomienia o podjętej decyzji  
I instancji. 
4. Protesty nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestowej nie będą rozpatrywane. W 
przypadku nie uwzględnienia protestu, kaucja podlega zwrotowi. 
 

§ 22 
1. Rozgrywki o mistrzostwo III ligi prowadzą Wydziały Gier właściwego ZPN upoważnionych przez 
PZPN do prowadzenia rozgrywek danej grupy, a sędziów do prowadzenia zawodów Wyznacza 
Kolegium Sędziów właściwego ZPN. 
2. Koszty ryczałtów sędziowskich pokrywa klub, jednakże Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki 
mogą udzielić wsparcia finansowego. Wysokość ryczałtów ustalona na podstawie tabeli ekwiwalentów 
określonych w Uchwale nr IV/128 z dnia 5 marca 2009 roku Zarządu PZPN odpowiada stawkom 
obowiązującym w klasie Okręgowej Juniorów Młodszych.  
 

§ 23 
W razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego 
– obowiązują zasady zawarte w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej par. 11 Przepisów w  sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 

§ 24 
Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy lub kapitanowie obu drużyn zobowiązani są do 
wręczenia sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień PZPN – 
czytelnie wypełnionego protokołu sędziowskiego, z wyszczególnieniem  imion i nazwisk zawodniczek 
oraz czytelnie wypełnionego załącznika zawodów oraz aktualne karty zdrowia zawodniczek.  
Pierwszych 11 zawodniczek rozpoczyna zawody, pozostałe 7 są zawodniczkami rezerwowymi. 
Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do sędziego i 
jeżeli zawody nie zostały rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje : 
a/ jeżeli jakakolwiek zawodniczka z pierwszej 11 nie jest zdolna do rozpoczęcia zawodów  
z jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiona przez jedną z zawodniczek rezerwowych. Takie 
zastąpienie pomniejszy liczba zawodniczek rezerwowych. Podczas zawodów można nadal wymieniać 7 
zawodniczek. 
b/ jeżeli jakakolwiek z 7 zawodniczek rezerwowych nie może wyjść na boisko  
z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiona, co oznacza, że liczba zawodniczek rezerwowych 
zostanie pomniejszona. 



c/ jeżeli bramkarka wpisana do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach  
z jakiejkolwiek przyczyny, to następna bramkarka nie wpisana uprzednio do sprawozdania może ją 
zastąpić. 

 
§ 25 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki rozpoczynające 
grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem  
w protokole sędziowskim. Numery o wysokości co najmniej 30 centymetrów powinny być  
w kolorze kontrastującym wyraźnie z kolorem koszulki tak, aby mogły być z dala dobrze widoczne. 
2. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych.  
W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach, w 
jakich zamierza wystąpić przed własną widownią. W pozostałych  kwestiach dot. ubioru mają 
zastosowanie postanowienia par. 13 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  
3. W przypadku rozgrywania zawodów na boisku o sztucznej nawierzchni gospodarz zobowiązany jest 
powiadomić o powyższym zespół gości. 
 

§ 26 
1.  Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy  
i kibiców, stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  
2.  Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich III ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 
zostanie automatycznie ukarana według zasad obowiązujących w danym ZPN:  
- przy trzecim ostrzeżeniu - karą pieniężną,  
- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
- przy szóstym ostrzeżeniu - karą pieniężną, 
- przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
- przy dziewiątym ostrzeżeniu - karą pieniężną, 
- przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
- przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą dyskwalifikacji 
w wymiarze 2 meczów. 
3.  Kary pieniężne wymienione w pkt. 1 i 2 należy uiszczać na konto Związku Piłki Nożnej 
prowadzącego rozgrywki. Wysokość kar ustala ZPN prowadzący dane rozgrywki. 
4. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  
z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszona  
w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach,  
w których została wykluczona. 
5. W przypadku wcześniejszego ukarania żółtą kartką zostaje ona wpisana do rejestru  kar tej  
zawodniczki. W przypadku gdy: 
a. zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  
z gry (samoistna czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarana dyskwalifikacją w wymiarze co 
najmniej 2 meczów, 
b. zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona przez sędziego  
z gry (czerwona kartka w wyniku otrzymania w danym meczu dwóch żółtych kartek) może brać udział w 
następnym spotkaniu, a w rejestrze żółtych kartek ewidencjonuje się dwie żółte kartki. 
6. Jeżeli zawodniczka w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczona z gry (czerwona kartka) 
za następujące przewinienie:  
a. zawodniczka, która biegnie w kierunku bramki przeciwnika mając czystą okazję do zdobycia bramki, 
jest powstrzymana umyślnie przez przeciwniczkę używającą niedozwolonych środków, które winno być 
ukarane rzutem wolnym (lub rzutem karnym), co pozbawia drużynę zawodniczki atakującej szansy 
zdobycia bramki, 
b. zawodniczka inna niż bramkarka na własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników bramki lub 
czystej okazji do zdobycia bramki, umyślnie zagrywa piłkę rękoma, 
c. bramkarka, która przeszkadza w ewidentnej okazji do zdobycia bramki, zatrzymuje rękoma piłkę poza 
własnym polem karnym. W przypadkach (tak zwanych akcjach ratunkowych) wymierza się 
automatycznie karę 1 meczu dyskwalifikacji, a ewentualnie otrzymana wcześniej w tym meczu żółta 
kartka zostaje wpisana do rejestru kar tej zawodniczki.  
7. Natomiast jeżeli przewinienie zawodniczki polegało na: 
a. naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważaniu innych osób biorących udział  
w grze lub poza nią, 
b. wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się w czasie meczu lub poza nim, to w 
opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po którym wymierza się 
za przewinienia określone pod literami a.) i b.), kary dyskwalifikacji od 3 meczów wzwyż lub karę 
dyskwalifikacji czasowej niezależnie od ewentualnej kary finansowej.  



8. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów rozpoczyna się od 
meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. Kary te nie mogą być 
zmniejszone, zawieszone lub darowane. 
9. W związku z wprowadzeniem indywidualnych kar finansowych dla zawodniczek, do czasu wpłacenia 
stosownej kary pieniężnej - zawodniczka traci uprawnienia do gry i nie może uczestniczyć w 
spotkaniach mistrzowskich III ligi. Nie ma możliwości zamiany kary pieniężnej na karę dyskwalifikacji i 
odwrotnie. O wykonaniu kary decyduje udokumentowana data dokonania przelewu, przekazu lub 
osobista wpłata do kasy tego podmiotu, którego organ dyscyplinarny wymierzy karę. Kary finansowe 
należy wpłacać na konto właściwego Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki. Klub zobowiązany 
jest do natychmiastowego przekazania za pośrednictwem faxu do ZPN dowodu wpłaty za żółte kartki. 
Nie wykonanie powyższego rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną. 
10. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów musi być wykonana  
w tej klasie rozgrywek w której została wymierzona (III ligi). Do wykonania kary wliczane są tylko 
zawody mistrzowskie III ligi. Do czasu wykonania tej kary zawodniczka nie może uczestniczyć  
w rozgrywkach mistrzowskich III ligi. Zawodniczce nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte 
bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który 
nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy termin lub został zweryfikowany 
jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W przypadku przerwania zawodów i 
konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodniczki żółte  
i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane, bierze się pod uwagę 
przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodniczkę. 
11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a nie wykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje 
automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek. 
12. Wykonanie kary dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon 
rozgrywkowy, w takim przypadku zawodniczka obowiązana jest do wniesienia opłaty w wysokości 
kolejnej opłaty za żółte kartki. 
13. Orzekający organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary jeżeli w wyniku 
przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy 
udzieleniu napomnienia (ż. k.) lub wykluczeniu z gry (cz. k.) w sposób rażący naruszono przepisy gry w 
piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy sędzia udzielił napomnienia (ż. k.) lub wykluczył z 
gry (cz. k.) niewłaściwą zawodniczkę. W takiej sytuacji kara musi być wymierzona tej zawodniczce, 
która faktycznie popełniła przewinienie dyscyplinarne, a nie tej, która została napomniana lub 
wykluczona omyłkowo (np. przez zamianę numerów z inną zawodniczką). 

 
§ 27 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
 

§ 28 
Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek 
uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem zgodnie z par. 
26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – 
przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  

    
§ 29 

Począwszy od 1 lipca 2007 roku klub III ligi zobowiązany jest do zatrudnienia szkoleniowca 
posiadającego co najmniej uprawnienia instruktora lub posiadającego Dyplom UEFA – B. /Uchwała nr 
X/97 z dnia 10 lipca 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 

§ 30 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                   Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

 



 
202 

Uchwała nr VIII/202 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 w 
następującym brzmieniu: 
  

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET  
W SEZONIE 2013/2014 

 
Rozgrywki o ufundowany przez Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej - Puchar Polski  
są zawodami, mającymi na celu wyłonienie najlepszej drużyny spośród wszystkich zespołów kobiecych, 
ubiegających się o to najwyższe trofeum w kraju. Ze względu na znaczenie szkoleniowe i 
propagandowe dla piłki nożnej kobiet, zwłaszcza dla drużyn klas niższych, rozgrywki te winny stać się 
zawodami o szczególnej randze dla polskiego piłkarstwa kobiecego.  
 

§ 1 
 
1. Regulamin rozgrywek o Puchar Polski obowiązuje w cyklu rozgrywkowym 2013/2014. 
2. Cykl rozgrywek na szczeblu Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej kończy  
się 30.09.2013 r. 
3. Cykl rozgrywek na szczeblu międzywojewódzkim musi być rozegrany do 31.10.2013 r.   
4. Cykl rozgrywek na szczeblu centralnym rozpoczyna się od – 1/8 finału,  
w listopadzie 2013 r., a kończy się w czerwcu 2014 r. 

 
§ 2 

  
W rozgrywkach o Puchar Polski kobiet obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraligi  
i I ligi w piłce nożnej kobiet. Pozostałe drużyny, występujące w rozgrywkach prowadzonych przez 
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, biorą udział na zasadzie dobrowolności i winny zgłosić swój udział w 
ZPN prowadzącym rozgrywki na danym terenie. Drużyny szkolne, młodzieżowe i niezrzeszone 
zgłaszają swój udział w rozgrywkach do właściwego ZPN. 

 
§ 3 

  
Całość rozgrywek podzielona jest na dwa etapy: 
  
I etap - na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, w którym uczestniczą drużyny: 
nierozstawione Ekstraligi (z miejsc 9 i 10 w sezonie 2012/2013), drużyny I, II i III ligi, oraz inne np. 
szkolne, młodzieżowe, niezrzeszone. Zwycięzcy grup-par wymienionych w § 6 awansują do  
II etapu rozgrywek.  
  
II etap (1/8 finału) - na szczeblu centralnym, z udziałem 8 najlepszych drużyn Ekstraligi w sezonie 
2012/2013. 
 

§ 4 

We wszystkich rozgrywkach pucharowych w danym zestawie par drużyn rozgrywany  
jest jeden mecz. Mecz musi zostać rozstrzygnięty - szczegóły wg opisu w § 10. 

 
§ 5 

 
1. Pierwszy etap rozgrywek przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej  
na podstawie opracowanych przez dany Związek regulaminów i w oparciu o ogólnie obowiązujące 
zasady określone w Uchwale Zarządu PZPN nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu 
zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej 
oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN. 
2. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodniczek, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich drużyn 
biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej 
należy do ich właściwości. Każdorazowo ZPN przesyłają informację do Komisji  ds. Piłkarstwa 
Kobiecego PZPN o nałożonych karach. 



 
§ 6 

 
1. Rozgrywki pierwszego etapu zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej, 
które niezwłocznie po zakończeniu eliminacji obowiązane  
są do przesłania do KPK PZPN informacji o zwycięskich drużynach. Należy również zgłosić informacje 
o udzielonych karach za żółte i czerwone kartki wraz z wykazami uprawnionych do gry zawodniczek. 
 
2. Następnie zwycięzcy na szczeblu danego ZPN zagrają w grupach-parach o awans  
do 1/8 finału jak następuje: 

  
Grupa 1 – Mazowiecki ZPN – Podlaski ZPN 
Grupa 2 – Wielkopolski ZPN – Lubuski ZPN 
Grupa 3 – Kujawsko-Pomorski ZPN – Warmińsko-Mazurski ZPN 
Grupa 4 – Zachodniopomorski ZPN – Pomorski ZPN 
Grupa 5 – Lubelski ZPN – Podkarpacki ZPN 
Grupa 6 – Małopolski ZPN – Świętokrzyski ZPN 
Grupa 7 – Opolski ZPN – Dolnośląski ZPN 
Grupa 8 – Śląski ZPN – Łódzki ZPN 
 
3. Gospodarzem zawodów będzie zespół występujący w niższej klasie rozgrywkowej. Wszelkie koszty 
związane z organizacją meczu ponosi gospodarz zawodów.  
 

§ 7 
 

Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania 
następujących zasad: 
  
1. Zawodniczki, które brały udział w jednej rozgrywce/terminie, nie mogą brać udziału  
w rozgrywkach w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują 
dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 4 zawodniczki 
drużyny wyeliminowanej mogą grać w tej drużynie swego klubu, szkoły, zakładu pracy, itp., która 
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.  
2. Drużyny tego samego klubu, winny być rozlosowane możliwie do różnych grup rozgrywkowych. 
3. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych,  
w których one aktualnie występują – I drużynę reprezentuje zespół złożony  
z zawodniczek występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej (spośród zawodniczek zgłoszonych do 
rozgrywek ligowych I drużyny) wg zasad jak poniżej w punktach a, b, c. Kolejną II i III drużynę klubową 
reprezentują zawodniczki występujące w drużynie (-ach) innych, niższych klas rozgrywkowych. 
a) niedopuszczalny jest wariant oznaczający drużyny III, II z zawodniczkami  
w składzie, które zostały zgłoszone do I drużyny i wystąpiły w zawodach mistrzowskich,  
ligowych sezonu 2013/2014 do dnia/terminu meczu w P.P. na poziomie ZPN,  
b) przy zgłoszeniu/udziale kolejnych drużyn danego klubu, rozgrywki pucharowe  
na poziomie ZPN rozpoczynają drużyny oznaczone odpowiednio np. III, II w składzie, których może 
znajdować się maksymalnie po 4 zawodniczki z I drużyny klubowej, które wystąpiły  
w zawodach mistrzowskich, ligowych sezonu 2013/2014 do terminu rozpoczęcia rozgrywek P.P. na 
poziomie ZPN, 
c)  w sytuacji, gdy rozgrywki pucharowe na poziomie ZPN rozpoczną się przed rozgrywkami ligowymi I 
drużyny wyznacznikiem na udział zawodniczek w drużynach II, III (maksymalnie po 4 zawodniczki z I 
drużyny w każdej kolejnej zgłoszonej drużynie) jest sezon 2012/2013. 
 

§ 8 

 
1. Do 1/8 finału awansują zwycięzcy pierwszego etapu. 
2. Gospodarzami spotkań są zespoły grające w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2013/2014. W 
przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarz meczu zostanie wyłoniony drogą losowania 
przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.  
 
 
 
 
 
 



§ 9 
 

Terminarz rozgrywek szczebla centralnego (od 1/8 do meczu finałowego włącznie) oraz rozstawienie 
par w tzw. drabince zostanie przekazane zainteresowanym klubom w piśmie - komunikacie KPK PZPN. 

 
§ 10 

 
1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn., że drużyny przegrywające odpadają 
z dalszej rywalizacji.  
2. Zawody trwają 2 x 45 minut.  
3. W przypadku wyniku remisowego w meczach 1/8 i 1/4 sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów 
karnych według obowiązujących przepisów (po 5 rzutów karnych  
i ewentualnie dalej do pierwszego niestrzelonego). Prawo do ich wykonywania mają wszystkie 
zawodniczki, które brały udział w grze w zakończonym meczu (także,  
 które opuściły boisko po zmianach w czasie gry) Wszystkie rzuty karne muszą być wykonywane do tej 
samej bramki. Wybór bramki, do której strzelane będą rzuty karne należy do sędziego zawodów. Rzuty 
karne muszą być wykonywane w sposób bezpośredni. Zdobyte bramki z tzw. „dobitki” nie mogą być 
uznane.  
4. W przypadku wyniku remisowego w meczach półfinału i finału Pucharu Polski zarządzona będzie 
dogrywka 2 x 15 minut. Jeżeli po dogrywce pozostanie wynik remisowy, sędzia nakaże wykonywanie 
rzutów karnych jak w ust. 3.  
5. Drużyny biorące udział w I etapie rozgrywek Pucharu Polski uprawnione są do wymiany  
7 zawodniczek, natomiast w II i III etapie rozgrywek o Puchar Polski uprawnione są do wymiany  
5 zawodniczek przez cały czas trwania gry.  

  
§ 11 

1. Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry  
w piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zarządu PZPN nr III/39  
z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich 
oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN. 
2. W rozgrywkach szczebla wojewódzkiego i międzywojewódzkiego mogą brać udział zawodniczki, 
które w dniu meczu ukończyły 14 lat, natomiast na poziomie centralnym o Puchar Polski w piłce nożnej 
kobiet w sezonie 2013/2014 mogą brać udział zawodniczki, które w dniu meczu ukończyły 16 lat.  

 
§ 12 

 
1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Puchar Polski otrzymuje:  

- puchar dla drużyny/klubu – za zwycięstwo w rozgrywkach Pucharu Polski, 

- medale pamiątkowe dla zawodniczek i kadry szkoleniowej 

- koszulki piłkarskie z godłem Polski. 

2. Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski) otrzymuje:  
- pamiątkowy puchar za grę w finale rozgrywek Pucharu Polski, 

- medale pamiątkowe dla zawodniczek i kadry szkoleniowej. 

 
§13 

 
1. Obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów ZPN dla zawodów pucharowych etapu I oraz 
Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów etapu II na szczeblu międzywojewódzkim i etapu III na szczeblu 
centralnym.  
2. Drużyny szkolne, młodzieżowe i niezrzeszone zwolnione są od opłat sędziowskich, przy czym opłaty 
są pokrywane przez ZPN na terenie, którego odbywają się zawody.  
3. Od szczebla II (międzywojewódzkiego) koszty ryczałtów i przejazdów sędziów oraz obserwatorów 
pokrywa PZPN.  

 
§ 14 

 
1. Zawody organizuje klub piłki nożnej klubu będącego gospodarzem i pokrywa wszystkie koszty 
związane z organizacją zawodów.  



2. Mecz finałowy o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet organizuje Polski Związek Piłki Nożnej na boisku 
neutralnym. 
3. Zawody szczebla centralnego o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet mogą odbywać  
się na stadionach zweryfikowanych dla minimum IV ligi z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref 
technicznych, z zabezpieczeniem opieki medycznej i wyposażeniem  
w nosze (i dwie osoby tzw. noszowych) na czas trwania zawodów. Klub jest w pełni odpowiedzialny za 
przygotowanie stadionu do gier pucharowych. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego 
zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe. Kluby musi posiadać na 
obiekcie kserokopię arkusza weryfikacji boiska, na których drużyna będzie rozgrywała mecz jako 
gospodarz. Klub musi okazać sędziemu zawodów pucharowych aktualny arkusz weryfikacji boiska.  
4. Każda drużyna wyjeżdża na zawody pucharowe na koszt własny.  
5. Klubom uczestniczącym w rozgrywkach o Puchar Polski przysługują wszystkie wpływy z biletów 
wstępu z meczów, których są gospodarzami, wpływy z praw reklamowych oraz inne wpływy związane z 
organizacją spotkań pucharowych.  
6. Zarząd PZPN może przyznać nagrody dla finalistów rozgrywek o Puchar Polski. 
 

§ 15 
 
1. Zawodniczka, która w czasie zawodów pucharowych na szczeblu centralnym otrzyma ostrzeżenie 
(żółtą kartkę) zostaje automatycznie ukarana: 
- przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów 
- przy siódmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów oraz karą pieniężną w 
wysokości 500 zł. 
2. Zawodniczka ukarana karą pieniężną nie może występować w spotkaniach pucharowych do czasu 
wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.  
3. Żółte kartki otrzymane przez zawodniczki w meczach I etapu Pucharu Polski  
na szczeblu Związków, zostają anulowane na szczeblu centralnym o ile nie wynikają  
z nich kary regulaminowe. 
4. Kary za żółte lub czerwone kartki zawodniczek drużyn uczestniczących  
w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków wykonywane są na szczeblu centralnym.  
5. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów  
za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych rozgrywkach 
pucharowych.  
6. Z zastrzeżeniem ust. 8, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa  
w określonej liczbie meczów za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, niewykonaną w 
edycji rozgrywek pucharowych, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w 
kolejnych edycjach rozgrywek. 
7. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi 
kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, kar tej nie 
wykonuje się w kolejnej edycji pucharów;  
w takim przypadku zawodniczka zobowiązana jest do wniesienia opłaty  
w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki. 
 

§ 16 
 

Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego mogą być składane do 
Komisji  ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN w terminie 48 godzin po zawodach, przy jednoczesnym 
złożeniu protestu do macierzystego ZPN i przeciwnika. Do protestu należy dołączyć pokwitowanie o 
wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej według zasad rozgrywek  
o mistrzostwo Ekstraligi. 
 

§ 17 
 

1. Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na 
skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem zgodnie 
z par. 26 pkt. 1,2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
– przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  
2. Drużyny niezrzeszone w Polskim Związku Piłki Nożnej zobowiązane są do ubezpieczenia 
zawodniczek we własnym zakresie za pośrednictwem organizacji patronujących. 
  

§ 18 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 



 
 
                                                            § 19 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                   Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

203 
Uchwała nr VIII/203 Zarządu PZPN z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 

VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zasady ustalania 

zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika 

profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia 

umowy kontraktowej 

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

I. W Uchwale nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zasady 

ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika 

profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy 

kontraktowej, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W ust.1 dodaje się następujące zdanie: W rozgrywkach piłki nożnej kobiet obowiązuje następująca 

tabela:  

Wiek Ekstraliga I liga Pozostałe klasy 

9 lat i 1 dzień do 12 lat 200 200 100 

12 lat i 1 dzień do 15 lat 600 400 200 

15 lat i 1 dzień do 18 lat 1200 800 400 

18 lat i 1 dzień do 23 lat 1800 1200 700 

  

2. W ust. 2 dodaje się następujące zdanie: W rozgrywkach piłki nożnej kobiet obowiązuje następująca 

tabela: 

Wiek Ekstraliga I liga Pozostałe klasy 

9 lat i 1 dzień do 12 lat 200 200 100 

12 lat i 1 dzień do 15 lat 1000 800 600 

15 lat i 1 dzień do 18 lat 3000 1500 1500 

18 lat i 1 dzień do 23 lat 6000 4000 2000 

 

3. W ust. 3, tiret 4 wykreśla się sformułowanie „piłki nożnej kobiet”. 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

t.j.U nr VIII/121 z 16.06.2011 r. 

zm. U nr VIII/203 z 10.07.2013 r. 
 

 
Uchwała nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - 

Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, 
zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował 

przedłużenia umowy kontraktowej 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN uchwala się następujące zasady ustalania 
zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika 
profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy 
kontraktowej: 
 
1. Ustala się następujące opłaty ryczałtowe za każdy rok szkolenia zawodnika o statusie amatora oraz 
zawodnika, któremu wygasł kontrakt i klub nie zaproponował przedłużenia umowy w formie pisemnej 



listem poleconym, co najmniej na 60 dni przed wygaśnięciem kontraktu, na co najmniej takich samych 
warunkach finansowych na jakich obowiązywała dotychczasowa umowa. Wysokość ekwiwalentu 
uzależniona jest od wieku zawodnika oraz klasy rozgrywkowej, w której występuje pierwszy zespół 
klubu pozyskującego i obliczana jest wg następujących zasad: 
 

Wiek Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 

9 lat i 1 dzień do 12 lat 200 200 200 100 

12 lat i 1 dzień do 15 lat 2000 1200 600 200 

15 lat i 1 dzień do 18 lat 4000 2400 1200 400 

18 lat i 1 dzień do 23 lat 7000 4200 2100 700 

 
W rozgrywkach piłki nożnej kobiet obowiązuje następująca tabela:  

Wiek Ekstraliga I liga Pozostałe klasy 

9 lat i 1 dzień do 12 lat 200 200 100 

12 lat i 1 dzień do 15 lat 600 400 200 

15 lat i 1 dzień do 18 lat 1200 800 400 

18 lat i 1 dzień do 23 lat 1800 1200 700 

 
 

2. Ustala się następujące opłaty ryczałtowe za każdy rok szkolenia zawodnika profesjonalnego, któremu 
wygasł kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej i klub zaproponował mu przedłużenie umowy w 
formie pisemnej listem poleconym, co najmniej 60 dni przed wygaśnięciem kontraktu, na co najmniej 
takich samych warunkach finansowych, która to propozycja nie została przyjęta przez zawodnika oraz 
zawodnika o statusie amatora, któremu klub zaoferował podpisanie kontraktu o profesjonalne 
uprawianie piłki nożnej na warunkach uwzględniających jego wiek, klasę rozgrywkową, w której 
występuje, a także średnie warunki finansowe wynikające z umów o profesjonalne uprawianie piłki 
nożnej obowiązujących w klubie, a zawodnik nie przyjął przedstawionej propozycji. Wysokość 
ekwiwalentu uzależniona jest od wieku zawodnika oraz klasy rozgrywkowej, w której występuje 
pierwszy zespół klubu pozyskującego wg następujących zasad: 
 

Wiek Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 

9 lat i 1 dzień do 12 lat 200 200 200 100 

12 lat i 1 dzień do 15 lat 4000 2000 1000 300 

15 lat i 1 dzień do 18 lat 20000 10000 5000 1500 

 18 lat i 1 dzień do 23 lat 80000 40000 20000 4000 

 
 

W rozgrywkach piłki nożnej kobiet obowiązuje następująca tabela: 

Wiek Ekstraliga I liga Pozostałe klasy 

9 lat i 1 dzień do 12 lat 200 200 100 

12 lat i 1 dzień do 15 lat 1000 800 600 

15 lat i 1 dzień do 18 lat 3000 1500 1500 

18 lat i 1 dzień do 23 lat 6000 4000 2000 

 
 

3. Ustala się następujący podział na kategorie Klubów: 

 klub Ekstraklasy – kategoria 1 

 klub I i II ligi – kategoria 2 

 klub III i IV ligi – kategoria 3 

 kluby pozostałych klas rozgrywkowych oraz wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach 

futsalu – kategoria 4 

 
4. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu pozostającego w ścisłym związku 
prawnym, personalnym i organizacyjno – finansowym z klubem zakwalifikowanym do wyższej kategorii 
(np. akademia piłkarska, klub związany umową o współpracę w zakresie szkolenia młodzieży), klub 



pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty ryczałtowej wyliczonej w oparciu o stawki określone 
dla klubu wyższej kategorii. W przypadku zmiany przynależności klubowej pomiędzy podmiotami 
wskazanymi powyżej, nie są pobierane opłaty za zarejestrowanie i wyrejestrowanie zawodnika oraz 
inne opłaty związane z tym transferem.  
 
5. Opłatę ryczałtową wnosi klub pozyskujący na rzecz klubu macierzystego szkolącego zawodnika 
bezpośrednio przed zmianą barw klubowych. Podstawą wyrejestrowania zawodnika z klubu 
odstępującego jest przedłożenie właściwemu związkowi piłki nożnej do wyrejestrowania zawodnika 
potwierdzenia wpłaty całości ekwiwalentu. 
 
6. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika i wpłaty przez klub pozyskujący opłaty 
ryczałtowej w wysokości określonej w pkt. 1-2, a następnie kolejnej zmiany przynależności klubowej 
tego zawodnika do klubu, którego I zespół występuje w wyższej klasie rozgrywkowej niż klub 
odstępujący w okresie między 1 a 12 miesiącem od momentu wpłaty opłaty ryczałtowej, ostatni klub 
pozyskujący jest zobowiązany do wpłaty na rzecz klubu macierzystego opłaty ryczałtowej w wysokości 
80% różnicy pomiędzy opłatą ryczałtową, którą otrzymał klub macierzysty, a opłatą ryczałtową, którą 
otrzymałby w przypadku bezpośredniej zmiany przynależności do klubu, którego I zespół występuje w 
wyższej klasie rozgrywkowej. 
 
7. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika i wpłaty przez klub pozyskujący opłaty 
ryczałtowej w wysokości określonej w pkt. 1-2, a następnie kolejnej zmiany przynależności klubowej 
tego zawodnika do klubu, którego I zespół występuje w wyższej klasie rozgrywkowej niż klub 
odstępujący w okresie między 12 a 24 miesiącem od momentu wpłaty opłaty ryczałtowej, ostatni klub 
pozyskujący jest zobowiązany do wpłaty na rzecz klubu macierzystego opłaty ryczałtowej w wysokości 
60% różnicy pomiędzy opłatą ryczałtową, którą otrzymał klub macierzysty, a opłatą ryczałtową , którą 
otrzymałby w przypadku bezpośredniej zmiany przynależności do klubu , którego I zespół występuje w 
wyższej klasie rozgrywkowej. 
 
8. W przypadku odpłatnego transferu czasowego zawodnika przeprowadzonego w czasie objętym 
szkoleniem klubowi macierzystemu zawodnika nie przysługuje zryczałtowany ekwiwalent za 
wyszkolenie za okres wypożyczenia zawodnika. Zryczałtowany ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika 
za okres odpłatnego wypożyczenia zawodnika przysługuje klubowi, do którego zawodnik został 
wypożyczony. W przypadku nieodpłatnego transferu czasowego zawodnika przeprowadzonego w 
czasie objętym szkoleniem, klubowi macierzystemu przysługuje zryczałtowany ekwiwalent za szkolenie 
za okres wypożyczenia. Klubowi pozyskującemu zawodnika na mocy transferu czasowego 
nieodpłatnego nie przysługuje zryczałtowany ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w okresie 
wypożyczenia zawodnika.  
 
9. Ustala się, iż za każdą rundę rozgrywkową przysługuje połowa stawki określonej w pkt. 1 albo 2. 
 
10. W przypadku zawodników objętych szkoleniem w ramach Ośrodków Szkolenia Sportowego 
Młodzieży, klub otrzymujący opłatę ryczałtową jest zobowiązany przekazać na rzecz OSSM 20 % 
(dwadzieścia procent) kwot otrzymanych z tytułów wskazanych w pkt. 1 albo 2, za każdy rok szkolenia 
zawodnika w OSSM, za który klub otrzymał opłatę ryczałtową. Kwotę w wysokości 20% otrzymanej 
opłaty ryczałtowej, klub odstępujący przekazuje na konto Związku Piłki Nożnej, na którego terenie 
znajduje się OSSM. W tym przypadku klub odstępujący nie jest zobowiązany do wpłaty na rzecz 
macierzystego związku piłki nożnej kwoty 3% od ekwiwalentu ustalonego na podstawie paragrafu 70 
Uchwały nr III/39 Zarządu PZPN. 
 
11. Szczegółowe zasady dotyczące zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował 
przedłużenia umowy kontraktowej oraz zawodnika będącego stroną typowego kontraktu o profesjonalne 
uprawianie piłki nożnej z zawodnikiem, który ukończył 15 rok życia określa odrębna uchwała Zarządu 
PZPN. 
 
12. Stawki określone w pkt. 1 i 2 nie obowiązują w przypadku zmiany przynależności klubowej na 
podstawie umowy transferowej zawartej pomiędzy zainteresowanymi klubami, co nie ogranicza praw 
klubu macierzystego do otrzymania opłaty ryczałtowej, określonej w pkt. 6 i 7.  
 
13. Traci moc Uchwała nr 8/49 z dnia 26 maja 2003 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej Zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora oraz Uchwała nr 
8/53 z dnia 12 lipca 2002 roku Prezydium Zarządu PZPN - Zasady ustalania ekwiwalentu za 
wyszkolenie zawodnika do lat 23 w sytuacji wygaśnięcia kontraktu.  
 
 



14. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 roku. 
 

Prezes PZPN  

 

204 

Uchwała nr VIII/204 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych 

(B1, B2) na sezon 2013/2014 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych (B1, B2) na 
sezon 2013/2014 w następującym brzmieniu: 
 
 

 
Regulamin Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych (B1, B2)  

na sezon 2013/2014 
 

Rozdział I 
Cel i zasady rozgrywek 

 
§ 1 

 
1. Celem rozgrywek jest wyłonienie Klubowego Mistrza Polski Juniorów Młodszych w sezonie 
2013/2014. 
 
2. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. 
 
3. Współzawodnictwo w kategorii juniora B1, B2 odbywać się będzie wg następującej formuły: runda 
jesienna sezonu 2013/2014 – 16 Lig Wojewódzkich Juniorów Młodszych prowadzonych przez 
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wg regulaminów posiadanych przez te Związki  
ww. system rozgrywek leży w gestii Wojewódzkich ZPN. 
runda wiosenna sezonu 2013/2014 – 4 Ligi Makroregionalne Juniorów Młodszych. Po dwie najlepsze 
drużyny z każdej Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych po rundzie jesiennej awansują do wiosennych 
rozgrywek w ligach makroregionalnych, a pozostałe zespoły z lig wojewódzkich  
w rundzie wiosennej rozgrywają rozgrywki zgodnie z regulaminem rozgrywek w danym ZPN.  
Ligi makroregionalne składające się w rundzie wiosennej z 8 drużyn rozgrywają mecz systemem każdy 
z każdym mecz i rewanż (14 spotkań). 
Turniej finałowy – Finał Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych rozgrywany będzie  
wg niniejszego regulaminu. Wezmą w nim udział 4 drużyn – zwycięzcy  poszczególnych lig 
makroregionalnych. Zwycięzca każdej Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych zostaje automatycznie 
finalistą Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Mistrzem każdego ZPN  
w kategorii juniorów młodszych zostaje zespół z danego województwa, który zajął najwyższe miejsce w 
tabeli końcowej  rozgrywkach ligi makroregionalnej. 
 
4. Liga Makroregionalna Juniorów Młodszych w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 składać się 
będzie z 4 grup po 8 drużyn każda. Prawo do gry  w poszczególnych grupach mają po dwie drużyny z 
każdego województwa, które zajmą 1. i 2., miejsce w tabeli końcowej po rundzie jesiennej sezonu 
2013/2014 w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych       
 
 Grupa A Łódzki  ZPN 
   Mazowiecki  ZPN 
   Podlaski  ZPN 
   Warmińsko-Mazurski  ZPN 
 
 Grupa B Kujawsko-Pomorski  ZPN 
   Pomorski  ZPN 
   Wielkopolski  ZPN 
   Zachodniopomorski  ZPN 



 
 Grupa C Dolnośląski  ZPN 
   Lubuski  ZPN 
                                    Opolski  ZPN 
   Śląski  ZPN 
 
 Grupa D Lubelski   ZPN 
   Małopolski  ZPN 
   Podkarpacki  ZPN 
   Świętokrzyski  ZPN   
 
5. Rozgrywki poszczególnych grup Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych w sezonie 2013/2014 
będą prowadzone przez Związki wskazane przez Komisję Piłkarstwa Amatorskiego  
i Młodzieżowego PZPN. 
 
6. Rozgrywki w poszczególnych grupach muszą zakończyć się do 09 czerwca 2014 r. Związki Piłki 
Nożnej prowadzące rozgrywki, w terminie do dnia 12 czerwca 2014 r. mają obowiązek przesłać do 
Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN weryfikacje rozgrywek. 
 

§ 2 
 
1. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych przez 
drużynę  lub drużyny zajmujące w  tabeli końcowej po rundzie jesiennej Ligi Wojewódzkiej Juniorów 
Młodszych  miejsca 1. i 2., prawo udziału w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych 
uzyska drużyna (drużyny) zajmujące kolejne najwyższe miejsce  
w rozgrywkach danej Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych. 
2. W przypadku, gdy z danego województwa liczba drużyn, które zrezygnują z udziału  
w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych spowoduje, że z danego województwa udział 
w rozgrywkach weźmie mniej niż 2 drużyny „wolne” miejsce zostanie rozlosowane pomiędzy pozostałe 
(z danej grupy) Wojewódzkie ZPN. 

 
Rozdział  II   

Postanowienia ogólne 
 

§ 3 
 

1. Rozgrywki Ligi Makroregionalnej prowadzone są we wszystkich tzw. „makroregionach”  

w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 

2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w 

oparciu o: 

-  Przepisy gry w piłkę nożną;  
- Uchwałę Zarządu PZPN z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z 
późniejszymi zmianami);  
-  Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu zawodników, występujących w 
polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami);  
-  Regulamin Dyscyplinarny PZPN - Uchwała Walnego Zgromadzenia PZPN z dnia 21 czerwca 2013 
roku;  
-  Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku.; 
-  Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 6.05.2009 roku w sprawie licencji trenerskich. 
- Uchwałę Zarządu PZPN nr IX/169 z dnia 31.08.2010 roku w sprawie współzawodnictwa dzieci  
i młodzieży piłkarskiej w Polsce. 
 
3. Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień 

niniejszego regulaminu – należy do właściwych organów Związku  prowadzącego rozgrywki   

w  danym sezonie . 

4. Kluby biorące udział w rozgrywkach przekazują informacje za pomocą poczty elektronicznej. Za 

skuteczne dostarczenie takiej wiadomości należy uznać pismo, na które klub otrzymał odpowiedź 

lub tzw. „potwierdzenie dostarczenia wiadomości”. 



5. Rozgrywki Lig Makroregionalnych Juniorów prowadzone są w systemie Extranet – terminarz, wyniki, 

rejestracja zawodników, wypełnianie sprawozdań sędziowskich i ewidencja kar odbywają się za 

pośrednictwem niniejszego systemu.   

 
Rozdział III   

Boiska  
 

§ 4 
 

W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych minimalny wymiar boisk wynosi  
100m x 64m.  

§ 5 
 

1. Spotkania mistrzowskie muszą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub na boiskach ze 

sztuczną nawierzchnią zweryfikowanym dla danej lub wyższej klasy rozgrywkowej. 

2. W przypadku boisk ze sztuczną nawierzchnią wymagana jest zgoda właściwego organu 

związkowego na rozgrywanie meczów piłkarskich. 

3. Protokół weryfikacji boiska sporządza komisja powołana przez prowadzący rozgrywki ZPN na 

wniosek klubu - przed rozpoczęciem sezonu. 

4. Ważność weryfikacji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach określa się na 2 lata, przy czym 

okres jej ważności winien być zgodny z okresem ważności licencji, udzielonej klubowi. Weryfikacja 

obiektu może być wcześniej unieważniona, po stwierdzeniu braków lub nierealizowaniu przez klub 

zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do zawieszenia licencji klubu. 

5. W Lidze Makroregionalnej Juniorów Młodszych zawody muszą być rozgrywane na płytach 

głównych. W przypadku klubów występujących w Ekstraklasie, I, II lidze dopuszcza się ich 

rozegranie na trawiastych boiskach treningowych pierwszego zespołu z zastrzeżeniem postanowień 

§ 4. 

6. Protokół weryfikacji boiska powinien znajdować się  w szatni sędziowskiej. Drugi egzemplarz 

protokołu, przechowuje w swoich aktach właściwy terenowo Związek Piłki Nożnej, a trzeci 

egzemplarz klub przesyła do Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki danej grupy. 

7. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów wpisany 

do terminarza na pierwszym miejscu. 

8. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych 

rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry  – obowiązany jest udostępnić ją 

do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać ten 

fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą ustalić nowy termin rozegrania 

meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bądź wyznaczenia nowego 

terminu należy do Wydziału Gier i Ewidencji ZPN prowadzącego rozgrywki. 

9. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź w dniu 

następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody międzynarodowe. 

Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska  

i z winy którego zawody nie odbyły się – ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe 

określone przepisami związkowymi. 

 

 

 

 



 
Rozdział  IV   

Regulamin Rozgrywek 
 

§ 6 
 
1. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 1997 i 1998 potwierdzeni  
i uprawnieni do gry przez macierzysty Wydział Gier i Ewidencji. W przypadku zawodników urodzonych 
po 31.12.1998 r. mogą oni brać udział w rozgrywkach pod warunkiem posiadania aktualnego 
zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na grę w starszych klasach rozgrywkowych, wydanego przez 
Przychodnię Sportowo-Lekarską lub posiadających Certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo 
Medycyny Sportowej oraz innych lekarzy, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o 
udzielaniu świadczeń z zakresu medycyny sportowej. 
2. Listy zgłoszeń muszą być sporządzone w systemie Extranet. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za 
prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych w liście. Lista musi być opatrzona pieczęcią 
oraz podpisana przez upoważnionych przedstawicieli  macierzystego  Związku.   
3. W rozgrywkach klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy potwierdzeni  
i uprawnieni do gry przez macierzysty ZPN w systemie Extranet pod rygorem utraty punktów 
walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zasady, tryb zgłaszania i uprawniania zawodników 
do gry określa Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 Zarządu PZPN w sprawie statusu polskich piłkarzy 
oraz zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami). 
4. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nieujętego w systemie ewidencji zawodników 
Extranet na okres do 30 dni od momentu potwierdzenia zawodnika do klubu. Klub zobowiązany jest do 
dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym powyżej okresie dokumentów 
potwierdzających rejestrację w systemie Extranet. Warunkowe uprawnienie następuje bez prawa do 
uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, do którego został warunkowo uprawniony do czasu 
przedłożenia dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie Extranet. 
5. W przypadku nie potwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie, o którym mowa  
w pkt 4, organ prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie zawodnika. 
6. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy mający obywatelstwo polskie bądź szkoleni  
w klubie zrzeszonym w  PZPN. Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN  oznacza zawodnika, 
który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – był lub może być zarejestrowany w klubie lub 
klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 
miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok 
życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia). 
7. Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać: tymczasowy dowód osobisty lub inną ważną legitymację 
z fotografią, aktualne zaświadczenie lekarskie lub kartę zdrowia, stwierdzające zdolność do gry oraz 
kartę zgłoszenia lub chip do danego klubu, potwierdzoną przez właściwy Związek Piłki Nożnej. 
8. Żądanie sprawdzenia tożsamości  zawodników  biorących udział w  zawodach, przysługuje wyłącznie 
kapitanowi  drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości  zawodników  drużyny przeciwnej musi być 
bezwzględnie  zgłoszony  sędziemu  głównemu  zawodów  przez kapitana drużyny  
w czasie pierwszej  lub  drugiej  połowy  gry  oraz dogrywki, najpóźniej przed ostatnim  gwizdkiem 
kończącym  zawody. 
9. Sprawdzanie tożsamości  zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy  
w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska. W przypadku zgłaszania żądania  
w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy 
będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu 
przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu 
odnośnie tożsamości zawodników. Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia 
obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kapitanom obu 
zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników. 
10. W sytuacji gdy protest dotyczący tożsamości zawodników został zgłoszony zgodnie  
z procedurą przed rozpoczęciem meczu wszyscy zawodnicy nieposiadający dokumentów tożsamości 
ze zdjęciem są nieuprawnieni do gry w tym meczu i nie mają prawa uczestniczyć  
w zawodach. 
11. W sytuacji  zgłoszenia protestu  dotyczącego  tożsamości  zawodników  po  rozpoczęciu  zawodów, 
w  przerwie  zawodów  lub po  zakończeniu  meczu,  jeżeli protest  w  tej  sprawie  zgłoszony  został 
sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia  
zawodów  obowiązany  jest  przyjąć zgłoszony przez kapitana protest  
i poinformować niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) 
kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana 
zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia 
tożsamości do szatni sędziowskiej. W przypadku braku posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze 
zdjęciem sędzia zawodów zobowiązany jest przeprowadzić procedurę konfrontacji i wypełnić załącznik 



opracowany przez organ prowadzący rozgrywki. Sędzia zobowiązany jest do opisania spornej sytuacji 
w sprawozdaniu z zawodów. Ostateczną decyzję  
w przedmiotowej sprawie podejmuje organ prowadzący rozgrywki. 
12. W przypadku, gdy  zawodnik  nie stawi  się na kontrolę tożsamości (po uprzednim  zgłoszeniu   tego 
faktu  kapitanowi  jego  drużyny), zawodnik  zostaje  uznany  za nieuprawnionego  do gry w  tym meczu. 
Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą  konsekwencje dyscyplinarne  
takie  same  jak  za wstawienie  do  gry  zawodnika  pod  obcym  nazwiskiem. 
13. Zawodnik może grać w drużynie juniorów bez względu na ilość spotkań rozegranych w drużynie 
seniorów. 
14. W przypadku awansu do rozgrywek finałowych o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniora Starszego lub 
Młodszego zawodnik tego klubu może brać udział w rozgrywkach tylko w jednej kategorii wiekowej . 
 

§ 7 
 

1. Każda drużyna uczestnicząca w  rozgrywkach  musi  być prowadzona przez trenera bądź instruktora 
posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej  licencję  trenerską. 
2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia 
licencji uprawniających do prowadzenia zawodów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej 
męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określa Uchwała Nr VII/190 z dnia 06 maja 2009 Zarządu 
PZPN. 
3. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera nie 
posiadającego licencji lub ważnej licencji będą stosowane przez właściwą Komisję Dyscyplinarną 
(Wydział Dyscypliny) kary dyscyplinarne: 
 

(a) pierwszy mecz – kara pieniężna 1500 zł 
(b) drugi mecz - kara pieniężna 3000 zł 
(c) trzeci mecz i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej 
drużyny. 
 

§ 8 
 

Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o 
mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami: 
 
1. Zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swojego klubu, w tym samym terminie, jeżeli 
w pierwszym spotkaniu grał nie dłużej niż połowę czasu gry. Przepis ten nie dotyczy zawodników 
występujących na pozycji bramkarza. 
2. Zawodnik w drużynie juniorów może grać bez względu na ilość rozegranych spotkań  
w drużynie seniorów. 
3. Zawodnik  do lat 19 może w  tym samym  terminie  uczestniczyć w nie więcej niż dwóch  zawodach 
swego  klubu w  łącznym wymiarze czasu  gry  odpowiadającemu  jednym  zawodom w klasie 
rozgrywkowej  do  której  został  zgłoszony  zgodnie z kategorią wiekową  jeżeli   
w  pierwszym  meczu grał nie dłużej niż połowę czasu  gry. (przepis ten nie dotyczy zawodników 
występujących na pozycji bramkarza). Postanowienia pkt 2 stosuje się odpowiednio): 
4. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym 
połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swojego klubu dopiero po upływie 
48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis nie dotyczy zawodnika grającego na pozycji 
bramkarza). 

 
§ 9 

 
1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej ilości zawodników. 
2. Do każdych zawodów może być zgłoszonych max 18 zawodników. 
3. Proponuje się wpisywanie do protokołu sędziowskiego oraz przydzielenie stałych numerów dla 18 
podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę, w rubryce sprawozdania sędziowskiego 
(L.p.) powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w 
protokole. 
4. Na ławce rezerwowych poza 7 zawodnikami rezerwowymi może przebywać maksymalnie jeszcze 7 
osób funkcyjnych. 
Obowiązek kontroli osób zasiadających na ławkach rezerwowych spoczywa na sędziach zawodów. 
5. Zawodnik wykluczony z gry oraz trener lub inna osoba funkcyjna usunięta przez sędziego  
w czasie zawodów nie może dalej przebywać na ławce rezerwowych. 
6. W czasie meczu drużyna ma prawo do dokonania 7 zmian zawodników (w tym bramkarza) bez 
prawa ich powrotu do gry po dokonaniu zmiany. 



7. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w dowolnym obuwiu (wkręty lub lanki), spełniające wymogi 
przepisów gry w piłkę nożną.  
8. Każdy zawodnik podczas gry musi posiadać ochraniacze.  
9. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5. 
10. Czas trwania zawodów w rozgrywkach wynosi 2 x 40 min z 15 min. przerwą. 
 

§ 10 
 
1.  W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych, każda z drużyn rozgrywa  
z pozostałymi drużynami po dwa spotkania: 
         - u siebie jako gospodarz, 
         - u przeciwnika jako gość. 
2. Podczas rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych obowiązują następujące zasady 
punktowania: 
-    za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt,  
-    za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt, 
-    za przegraną 0 pkt. 
 

§ 11 
 
Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów.  
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują: 
1. Przy dwóch zespołach: 
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami; 
b) przy równej ilości punktów - korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  
w spotkaniach tych drużyn; 
c) przy dalszej równości - obowiązująca reguła UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe  
w spotkaniach tych drużyn liczone są podwójnie. 
 

Zasada ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy zainteresowane drużyny rozegrały pomiędzy 
sobą dwa mecze. W przypadku gdy został rozegrany pomiędzy tymi drużynami tylko jeden mecz, 
ustalając kolejność w tabeli nie stosujemy tej reguły. 
 

d) przy dalszej równości - korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu rozgrywek; 
e) przy dalszej równości - większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu rozgrywek; 
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są drużyny, których kolejność 
decyduje o awansie  stosuje się wyłącznie zasady  określone w punktach a), b), c). 
Jeżeli i one nie rozstrzygają o kolejności zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym 
boisku. Przy wyniku remisowym w tym spotkaniu sędzia zarządza dogrywkę 2 x 15 minut na 
dotychczas obowiązujących zasadach, a w dalszej kolejności rzuty karne zgodnie  
z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną. 
2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań 
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się zasadami podanymi w ustępie 1 w 
punktach a, b, c, d, e. 
 

§ 12 
 

1.  Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach i godzinach wyznaczonych przez Komisję ds. 
Rozgrywek (Wydział Gier i Ewidencji) właściwego ZPN prowadzącego rozgrywki i podanych 
zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu. 
2. W rozgrywkach Makroregionalnej Ligi Juniorów Młodszych obowiązującym terminem jest sobota, 
chyba że Wydział Gier ZPN prowadzącego rozgrywki postanowi inaczej. 
3.Termin i godzina ostatnich dwóch kolejek ligi jest obligatoryjny i nie ulega zmianie. 
4.  O zmianie terminu gospodarz meczu jest zobowiązany  powiadomić najpóźniej 14 dni przed meczem 
Wydział Gier i Ewidencji ZPN prowadzącego rozgrywki po uprzednim uzyskaniu zgody przeciwnika. 
5. Na podstawie terminarza, kluby pełniące rolę gospodarza zawodów (wymienione  
w terminarzach na pierwszym miejscu) zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsce 
rozegrania zawodów na całą rundę rozgrywkową oraz powiadomić o tym organ prowadzący rozgrywki i 
przeciwników najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rundy. 
Organ prowadzący rozgrywki może wprowadzić zasadę, że klub będący gospodarzem meczu przesyła 
drogą elektroniczną bądź faksem do właściwego Wydziału Gier informację dotyczącą daty, godziny oraz 
miejsca rozpoczęcia meczu. 



W tym przypadku przyjmuje się, że opublikowanie terminarza rozgrywek na oficjalnej stronie ZPN 
prowadzącego rozgrywki jest obowiązujące, a zamieszczone tam terminy rozegrania meczów są 
wiążące dla obu klubów. 
6. Powołanie trzech i więcej zawodników jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji (PZPN, ZPN) 

względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział w oficjalnych zawodach, może być 

powodem do przełożenia zawodów na inny termin wyznaczony przez Wydział Gier ZPN prowadzącego 

rozgrywki na wniosek zainteresowanego klubu. 

 

 
§ 13 

Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:3 na niekorzyść: 
 

1. Drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach  
i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami); 
2. Drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów 
3. Drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały 
Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożna  
(z późniejszymi zmianami); 
4. Drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie zastąpi 
jej w wyznaczonym czasie; 
5. Drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w 
ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 
6. Drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z 
przepisami; 
7. Drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na 
podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 
8. Drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej,  
o których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami); 
9. Drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników 
będzie mniejsza niż 7; 
10. Drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim meczu nie 
posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez WD 
ZPN zgodnie z Uchwałą nr VII/190 Zarządu PZPN z dnia 06 maja 2009 roku; 
11. Drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył 
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane; 
12. Drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek  
z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane; 
13. Drużyny, której kibice swoim zachowaniem spowodowali przerwanie i zakończenie meczu przez 
sędziego przed upływem ustalonego czasu gry, w szczególności wtargnęli na pole gry. 
14. Drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut 
15. Drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład zawodników, 
wraz z załącznikiem; 
16. Drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono pozytywne 
wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom; 
17. Drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej lub 
jakiejkolwiek reprezentacji Związku Piłki Nożnej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry 
lub właściwego Wydziału Szkolenia, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 
7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek  
w piłkę nożna (z późniejszymi zmianami). 
18. Drużyny, której kibice swoim zachowaniem doprowadzili do zakończenia przez sędziego zawodów 
przed upływem ustalonego czasu gry; 
19. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostają one ukarane obustronnym 
walkowerem; 
20. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower 0:3  
- utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 21. 
Klub ukarany, winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty podjęcia 
decyzji. 

 
 
 
 



Rozdział V 
Sędziowie 

 
§ 14 

 
1. W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych obsadę sędziowską wyznacza właściwy 
organ Związku prowadzącego rozgrywki spośród sędziów wyznaczonych przez poszczególne ZPN. 
Listy sędziów do prowadzenia Ligi Makroregionalnej, ZPN muszą dostarczyć do organu prowadzącego 
rozgrywki na 14 dni przed rozpoczęciem ligi. Każdy Wojewódzki ZPN wyznacza minimum sześciu 
sędziów głównych posiadających minimum licencję sędziego IV ligi.  

Rozgrywki prowadzone są przez sędziów z Wojewódzkiego ZPN na terenie którego rozgrywane są 
zawody. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję  
o delegowaniu sędziego z neutralnego ZPN. Wysokość ryczałtu i koszty dojazdu dla sędziego głównego 
i asystentów – według stawek obowiązujących w IV lidze. 

2. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie 
przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez właściwy Wydział Sędziowski. 

3. Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym sędzią asystentem jest 
niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się związkowych sędziów asystentów lub jednego  
z nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu kandydatów na sędziów 
asystentów. 
4. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów będą 
nieobecni – zawody te muszą być rozegrane. W takim przypadku kapitan drużyny gospodarzy musi co 
najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić kapitana drużyny 
gości wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia zawodów. 
5. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego.  
W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo prowadzenia 
zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w 
obecności kapitanów obu drużyn. 
6. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być 
dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 48 godzin od 
zakończenia zawodów. 
7. Każde zawody mistrzowskie – niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego, muszą 
być rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, iż rozegrają je jako zawody 
towarzyskie jest nieważna. 
8. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek nie stawienia się w przepisowym czasie na 
boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w komplecie do rozegrania 
zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt opóźnienia się drużyn lub drużyny 
sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów 
w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie pozwoli 
zakończyć zawody w normalnym czasie gry). Ponadto podejmując decyzję prowadzenia zawodów 
sędzia winien mieć na uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym 
boisku innych zawodów przewidzianych terminarzem. 
9. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące dokumenty: 
a) weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie obejmuje 
danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno 
prowadzić meczu. 
b) protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod 
składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób 
towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych 
c) karty zdrowia. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność kart zdrowia wszystkich zawodników 
biorących udział w zawodach. W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie dopuszcza takiego 
zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów. 
d) aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do gry określone przez 
organ prowadzący rozgrywki. 
e) aktualną licencje trenerską. 
10. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na 
zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej pracy 
(np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu pomocy). 
11. Sędziom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie delegacji wystawionej 
przez właściwy Wydział Sędziowski, zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz odprowadzają 
podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu każdego roku 



kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób 
fizycznych) sędziemu i obserwatorowi PIT określający wysokość jego dochodów oraz potrąconego 
podatku. 
12. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom  
i delegatom przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu. 
13. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu bezpośrednio po zawodach, 
właściwy organ dyscyplinarny nakłada na winny klub karę finansową. 
14. Sędziowie zobowiązani są wypełnić  sprawozdanie z zawodów w systemie Extranet  
w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów.  
 
 

Rozdział VI 
Finansowanie rozgrywek 

 
§ 15 

 
1. Drużyny biorą udział w rozgrywkach Lig Wojewódzkich Juniorów Młodszych  na koszt własny. 
2. Drużyny biorące udział w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych w rundzie 
wiosennej sezonu piłkarskiego 2013/2014 otrzymają z PZPN dofinansowanie w kwocie 15 000 zł 
(piętnaście tysięcy). 
3. Kwota dofinansowania, o której mowa w pkt. 2 zostanie przekazana klubom, których drużyny 
przystąpią do rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych przed rozpoczęciem rundy 
wiosennej sezonu 2013/2014. 
4. Klub, której drużyna wycofa się z rozgrywek przed ich zakończeniem, zobowiązana będzie do zwrotu 
całej kwoty dofinansowania. 
 
 

Rozdział VII 
Obowiązki Gospodarza  Zawodów 

 
§ 16 

 
1. Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w Ustawie  
z dnia 20 marca 2009 roku o Bezpieczeństwie Imprez Masowych oraz przepisów Związkowych  
z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. 
2. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego na widowni 
i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody: przed ich rozpoczęciem, w czasie ich trwania i po ich 
zakończeniu. Organizator zawodów musi zabezpieczyć niezbędną ilość służb porządkowych i 
informacyjnych odpowiednio oznakowanych. Wykaz porządkowych powinien być wręczony sędziemu 
przed rozpoczęciem zawodów. 
 

Rozdział VIII 
Opieka  Lekarska 

 
§ 17 

 
1. Każdy zawodnik przed rozpoczęciem uprawiania sportu piłkarskiego obowiązany jest poddać się 
wszechstronnym badaniom lekarskim. 
2. Wyniki badań muszą być odnotowane w książeczce zdrowia lub zaświadczeniu lekarskim które 
zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy. 
3. Zaświadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, pesel, orzeczenie i 
winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania  
i podpis lekarza. 
4. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 6 miesięcy, licząc od daty badania, chyba że lekarz zalecił 
wcześniejsze badania kontrolne. 
5. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w 
osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z 
Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej – 
potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który 
składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje 
ukaranie gospodarzy karą finansową  
w wysokości 300 zł. 
 
 



Rozdział  IX 
Sprawy Dyscyplinarne 

 
§ 18 

 
1. W meczach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych stosuje się wyłącznie kary przewidziane w 
obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną tzn.  żółte i czerwone kartki. 
2. Zawodnikowi, który w czasie zawodów zostanie wykluczony z gry (czerwona kartka)  
w wyniku otrzymania dwóch napomnień (dwie żółte kartki), wlicza się obie żółte kartki do rejestru 
napomnień zawodnika i ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu ogólnej ilości żółtych kartek 
liczonych od początku sezonu. 
3. Zawodnik, który w czasie zawodów zostanie wykluczony z gry (samoistna - czerwona kartka) zostaje 
automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać udziału w żadnych zawodach piłkarskich do 
czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez właściwy Wydział Dyscypliny. 

 
§ 19 

 
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz sędziów, 
obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN oraz 
niniejszym Regulaminie.  
2. Karze podlega również klub, którego kibice (gospodarzy lub gości) dopuścili się naruszenia porządku. 
3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić 
oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej. 
4. Napomnienia (żółte kartki) otrzymane w trakcie rozgrywek Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych  
przez zawodników drużyn, które uzyskały awans do Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych są 
anulowane. Natomiast kary dyscyplinarne wymierzone ilością meczów za przewinienia popełnione w 
tych rozgrywkach muszą być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 
5. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie 
automatycznie ukarany: 
    a)  przy czwartym napomnieniu (żółta kartka) - jeden mecz dyskwalifikacji; 
        b)  przy ósmym napomnieniu (żółta kartka) - jeden mecz dyskwalifikacji; 
        c)  przy dwunastym napomnieniu (żółta kartka) - kara dyskwalifikacji dwóch meczów; 
d)  przy każdym kolejnym napomnieniu (żółta kartka) - kara dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu. 
6. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony z gry (czerwona kartka) w 
wyniku otrzymania dwóch napomnień (dwie żółte kartki), wlicza się obie żółte kartki do rejestru 
napomnień zawodnika i ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu ogólnej ilości żółtych kartek 
liczonych od początku sezonu. 
7. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony z gry (samoistna  
- czerwona kartka) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać udziału  
w żadnych zawodach piłkarskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez właściwy 
Wydział Dyscypliny. 
8. Zawodnikowi wykluczonemu z gry (czerwona kartka) karę jednego meczu dyskwalifikacji wymierza 
się w następujących przypadkach: 
a) gdy zawodnik pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się  
w kierunku bramki; 
b) gdy zawodnik pozbawia drużynę przeciwnika bramki lub realnej szansy jej zdobycia zagrywając piłkę 
ręką,   przy czym nie dotyczy to bramkarza we własnym polu karnym; 
c) gdy bramkarz pozbawia drużynę przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki, zatrzymując piłkę ręką 
poza własnym polem karnym. 
9. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników rezerwowych 

którejkolwiek ze znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem  

z gry (czerwona kartka) i podlega karze. Decyzja w tych sprawach należy do Wydziału Dyscypliny 

ZPN prowadzącego rozgrywki. 

10. Karę dyskwalifikacji wymierza się: poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów (górna 

granica dyskwalifikacji wynosi 10 meczów) oraz czasowo w tygodniach, miesiącach lub latach. Do 

czasu dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się okresu przerwy między rundami. 

Przyjmuje się, iż okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia do  

1 marca następnego roku. 

11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie) zostaje 

automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek. 



12. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione w rozgrywkach 

mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w tej 

klasie rozgrywek do której drużyna awansowała bądź została zdegradowana,  

z zastrzeżeniem że:  

a) wykonanie kary dotyczącej żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon 
rozgrywkowy, w takim przypadku zawodnik obowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości kolejnej 
opłaty za żółte kartki. Nie dotyczy to juniorów, z wyjątkiem sytuacji, gdy zawodnik w sezonie, w którym 
otrzymał karę, kończy wiek juniora. W takim przypadku klub zobowiązany jest do wniesienia opłaty jak 
za zawodnika najniższej klasy rozgrywkowej  seniorów. 
b) zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mogą odbyć karę dyskwalifikacji wyrażoną 
ilością meczów nie tylko w tej klasie rozgrywkowej, w której ją otrzymali ale również  
w innym zespole danego lub innego  klubu w następujących przypadkach: 
- gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego sezonu,  
a inna drużyna tego klubu w  które grał, rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół,  
w której zawodnik otrzymał karę, 
- gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni przynależność 
klubową, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony do gry. 
Do czasu wykonania kary dyskwalifikacji wynikającej z czerwonej kartki zawodnik nie może 
uczestniczyć w żadnych rozgrywkach mistrzowskich. 
13. W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej 3 miesięcy lub na stałe  

- zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek   funkcji 

związanych z działalnością w piłce nożnej.  

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

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

walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą  

i zawodnik taki nadal jest obowiązany do jej odbycia. W tym wypadku organ prowadzący rozgrywki 

jest zobowiązany do powiadomienia klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych 

zawodach jako konsekwencji otrzymania żółtych kartek. 

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

którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a nie został rozegrany. 

16. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, udzielone przez sędziego 

napomnienia i wykluczenia zawodników zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane 

i zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy zaliczaniu na poczet kar odbywanych 

przez ukaranych zawodników. 

17. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma 

obowiązek sprawdzić w macierzystym związku (okręgu) piłki nożnej, jakie kary ciążą na danym 

zawodniku oraz liczbę otrzymanych przez niego napomnień (żółtych kartek)  

i uwzględnić je w swojej ewidencji wg następujących zasad: 

a) jeżeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej,  
to zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas, 
b) jeżeli zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to żółte kartki, które otrzymał  
w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. 

 
Rozdział  X  Protesty i odwołania 

 
§ 20 

 
Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez względu na to 
czy wnoszą protesty. 
1. Protesty i odwołania dotyczą: 

-  organizacji zawodów; 
-  stanu pola gry, w tym nieprawidłowego przygotowania, oznaczenia i wyposażenia; 
-  opóźnionego przybycia drużyny na miejsce rozgrywania zawodów; 
-  prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów; 
-  tożsamości zawodników; 



-  przebiegu zawodów oraz dyscypliny. 
2. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić protesty na załączniku do sprawozdania 

sędziowskiego na następujących zasadach: 

a) protesty muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze zgłoszenia nie 
będą przyjmowane chyba, że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów, wszystkie protesty 
muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć 
kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić w 
sprawozdaniu zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń, jak również wydane zarządzenia.  
Protesty dotyczące tożsamości zawodników mogą być wnoszone do sędziego najpóźniej do 
zakończenia zawodów. Sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed zawodami, 
w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak w obecności kapitanów 
obydwu drużyn. Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów 
zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy 
uczestniczyli w grze w momencie zgłoszenia protestu do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym 
przez niego miejscu.  
b)   protesty w załączniku do sprawozdania sędziowskiego muszą być czytelnie podpisane przez 
kapitana i kierownika drużyny, są one wolne od opłacenia kaucji 
3. Protesty o których mowa w punkcie 1 - mogą być także zgłoszone przez klub w formie pisemnego 

protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki, wraz z załączonym dowodem 

opłacenia kaucji w wysokości  500 zł. 

4. Protesty po zawodach muszą być dostarczone w ciągu 48 Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów 

obowiązuje zasada dwuinstancyjności.  

W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych  pierwszą instancją jest Wydział Gier  
i Ewidencji bądź Wydział Dyscypliny Związku prowadzącego rozgrywki, a drugą instancją  
– odpowiednio Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN i Najwyższa Komisja 
Odwoławcza PZPN, przy czym kopie protestów powinny zostać przekazane stronie przeciwnej. 
Nieopłacenie kaucji, lub też złożenie protestu po 48 godzinach, powoduje pozostawienie go bez 
rozpatrzenia. Wszystkie ewentualne koszty związane z przeprowadzeniem postępowania 
wyjaśniającego dotyczącego złożonego protestu ponosi strona protestująca. 
 
5. W przypadku oddalenia protestu wpłacona kaucja na rzecz organu  prowadzącego rozgrywki nie 

podlega zwrotowi. Uzasadnienie oddalenia każdorazowo należy przesłać stronie przeciwnej. 

6.W przypadku braku rozstrzygnięcia protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie zainteresowanej przysługuje 
prawo wniesienia skargi, składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji 
 

§ 21 
 
1. Protesty i odwołania dotyczące organizacji i przebiegu zawodów o mistrzostwo Ligi Makroregionalnej 
Juniorów Młodszych mogą być wnoszone do Wydziału Gier ZPN prowadzącego rozgrywki jako organu I 
instancji. II instancją w sprawach decyzji podjętych przez Wydział Gier jest Komisja Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN, natomiast  
w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez Wydział Dyscypliny ZPN prowadzącego rozgrywki 
jest Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN. 
2. Odwołanie od decyzji organów pierwszej instancji mogą być wnoszone do drugiej instancji  
w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji, za pośrednictwem organu, który 
wydał decyzję. Niezachowanie ww. terminu powoduje uprawomocnienie się decyzji pierwszej instancji.  
3. Rozpatrzenie odwołania przez Komisję Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN lub 
Najwyższą Komisję Odwoławczą PZPN jest uzależnione od wpłaty na konto PZPN kaucji  
w wysokości: 
-     300 zł dla klubów, 
-     200 zł dla osób fizycznych. 
4. Wpłata kaucji w wysokości wskazanej w punkcie 3 musi nastąpić wraz z wniesieniem odwołania. 
5. Decyzje podjęte przez właściwe organy drugiej instancji są ostateczne. 
6. Od ostatecznych orzeczeń organów przysługuje prawo złożenia kasacji w sytuacji naruszenia prawa 
Związkowego. Tryb postępowania określają odrębne przepisy PZPN.  

 
 
 
 
 



 
Rozdział XI 

Turniej finałowy 
 

§ 22 
 
 Organizator turnieju finałowego zostanie wyznaczony do 31 marca 2014 r. 
 

§ 23 
 

1. W turnieju finałowym, wyłonione 4 zespoły rozegrają mecze wg. zasady „każdy z każdym”. 
 
2. Gry turnieju finałowego odbywać się będą wg następującego harmonogramu po uprzednim 
rozlosowaniu drużyn: 
- pierwszy dzień rozgrywek: A1-A4 i A2-A3, 
- dzień wolny od rozgrywania meczów, 
- drugi dzień rozgrywek: A4-A3 i A1-A2, 
- dzień wolny od rozgrywania meczów, 
- trzeci dzień rozgrywek: A2-A4 i A3-A1. 
 
3. Podczas turnieju finałowego obowiązują następujące zasady punktowania: 
-    za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt,  
-    za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt, 
-    za przegraną 0 pkt. 
 

§ 24    
 

1.  W turnieju finałowym kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 
 
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu decydują: 
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego spotkania), 
b) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkań rozegranych w turnieju finałowym, 
c) przy takiej samej różnicy – większa liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach turnieju, 
d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt 3. 
 
3. Po nierozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w turnieju finałowym, sędzia zarządza 
wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku gdyby pierwsza 
seria rzutów karnych  nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje wykonywanie rzutów karnych 
„na przemian” aż do rozstrzygnięcia. 
 
4. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny, o zajętym miejscu 
decydują: 
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między zainteresowanymi drużynami, 
b) korzystniejsza różnica bramek z tych meczów, 
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 
d) większa różnica bramek w turnieju finałowym, 
e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym. 
 
5. W przypadku, gdyby kryteria określone w pkt 1-4 okazały się niewystarczające, o kolejności zespołów 
w tabeli decyduje losowanie. 
 

§ 25 
 

1. Kluby, których drużyny zajmą pierwsze miejsce w ligach makroregionalnych mają obowiązek przesłać 
do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN dwa egzemplarze list zawodników (do 26 
zawodników w porządku alfabetycznym) celem uprawnienia do turnieju finałowego (imię i nazwisko, 
data urodzenia, nr karty zgłoszenia, data potwierdzenia przez właściwy ZPN). Listy muszą być 
potwierdzone przez Związki macierzyste (z równoczesnym wskazaniem obowiązujących jeszcze 
czerwonych kartek dla poszczególnych zawodników)  
i przesłane do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego do dnia 13 czerwca 2014 r. 
2. Kluby, które zakwalifikują się do turnieju finałowego zobowiązane są dostarczyć na turniej finałowy 
dwa egzemplarze list zawodników do 18 z listy 26 zawodników zatwierdzonych do rozgrywek wraz z 
pełną dokumentacją dopuszczającą zawodników do gry. 



3. W ekipie przystępującej do turnieju finałowego dopuszcza się 18 zawodników. Ekipa finałowa może 
liczyć łącznie 22 osoby. 
 

§ 26 
 

1. W turnieju finałowym stosuje się wyłącznie kary przewidziane w obowiązujących przepisach gry w 
piłkę nożną tzn. żółte i czerwone kartki. 
2.Karę dyscyplinarną dla zawodnika ukaranego czerwona kartką w turnieju finałowym orzeka Komisja 
Techniczno-Dyscyplinarna Turnieju. 
3. Zawiesza się na czas rozgrywek finałowych kary za kartki żółte, otrzymane w rozgrywkach seniorów i 
w rozgrywkach ligi makroregionalnej. Obowiązują natomiast kary za czerwone kartki. 
 
 

§ 27 
 

W turnieju finałowym obsadę sędziowską na każdy mecz wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. 
 

§ 28 
 

1. W turnieju finałowym przy zgłaszaniu zastrzeżeń i protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 
2. Pierwszą instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna Turnieju, a drugą Komisja Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
3. Przedstawiciel Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego jest z urzędu Przewodniczącym 
Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej i nadzoruje organizację turnieju, drugi przedstawiciel tej samej 
Komisji jest Wiceprzewodniczącym tej Komisji. 
4. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie rozgrywek 
finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł. Protesty do których nie dołączono dowodów 
dokonania opłat nie będą rozpatrywane. 
5. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 
6. W przypadku uwzględnia protestu bądź odwołania kaucja podlega zwrotowi. 

 
 

Rozdział XII 
Nagrody 

 
§ 29 

 
1. Drużyna, która zdobędzie Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych otrzyma Puchar PZPN, 
oraz koszulki PZPN z Godłem Państwa i pamiątkowe medale w kolorze złotym (wszystko po 26 sztuk). 
2. Drużyna, która zdobędzie Klubowe Wicemistrzostwo Polski Juniorów Młodszych otrzyma Puchar 
PZPN oraz pamiątkowe medale w kolorze srebrnym (po 26 sztuk). 
3. Drużyna, która zajmie trzecie miejsce w turnieju finałowym Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 
otrzymuje Puchar PZPN oraz pamiątkowe medale w kolorze brązowym (po 26 sztuk). 
4. Drużyny, które zajmą miejsca od 1 do 4 w turnieju finałowym otrzymają pamiątkowe dyplomy PZPN 
(po 26 sztuk). 

 
Rozdział XIII   Postanowienia  końcowe 

 
§ 30 

 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje we wszystkich Ligach Makroregionalnych Juniorów Młodszych. 
2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany  
w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN, podjętych po 
uchwaleniu Regulaminu. 
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi  PZPN. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
6. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez stosowne 
Uchwały Zarządu PZPN. 
7. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
dniu 10 lipca 2013 r. 

       Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/205  z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr II/66 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na 

sezon 2013/2014 

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

I. Przyjmuje się następującą zmianę do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na 

sezon 2013/2014 

1. Art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie 

2.Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich I ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 
zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad: 

 przy  trzecim  ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł, 

 przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 600 zł, 

 przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 1000 zł, 

 przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów 

 przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym 

itd.) – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.  

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
t.j. U nr II/66 z 20.02.2013 r. 
zm. U nr VII/186 z 20.06.2013 r. 
zm. U nr VIII/205  10.07.2013 r. 

Uchwała nr II/66 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na sezon 

2013/2014 

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

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na sezon 2013/2014.  

 

 

 

 



 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH  
O MISTRZOSTWO I LIGI NA SEZON 2013/2014 

 

Art. 1 

W rozgrywkach o mistrzostwo I ligi sezonu 2013/2014 bierze udział 18 drużyn w jednej grupie, 

które zakwalifikowały się do nich na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek I i II ligi sezonu 

2012/2013 oraz zajęły 15 i 16 miejsce w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy w tym sezonie.   

Art. 2 

2.1 W rozgrywkach o mistrzostwo I ligi nie mogą występować drużyny klubu, które decyzją 

właściwych organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w I lidze w sezonie 

2013/2014. Zasady przyznawania licencji drużynom występującym w I lidze reguluje odrębna 

uchwała Zarządu PZPN.  

2.2. W sytuacji gdy drużyna klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na 

występowanie w I lidze albo nie przystąpi do rozgrywek w sezonie 2013/2014, wówczas 

zastosowanie mają odrębne przepisy PZPN w tym zakresie. 

2.3. Piłkarska Liga Piłkarska występująca w imieniu klubów I ligi, a w przypadku ewentualnego 

powstania  ligi zawodowej - Spółka I liga S.A.  jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz 

audio- i wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i 

nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach 

organizacji meczów o mistrzostwo I ligi . Na żądanie, kluby muszą wyposażyć Piłkarską Ligę 

Polską ( Spółkę I liga S.A. ) – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną 

dokumentację. Piłkarska Liga Polska (Spółka I liga S.A.) jest upoważniona do sporządzenia 

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

publikacji. 

Art. 3 

3.1. Rozgrywki o Mistrzostwo I ligi piłki nożnej  prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

3.2. W razie ewentualnego  utworzenia ligi zawodowej na szczeblu rozgrywek I ligi Zarząd PZPN 

oraz Zarząd Spółki I liga S.A. określą zasady prowadzenia rozgrywek, w szczególności przez 

Departament Rozgrywek Krajowych.  

3.3. Rozgrywki o Mistrzostwo I ligi są prowadzone w terminach ustalonych przez Zarząd 

PZPN na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych, a w razie utworzenia ligi zawodowej – 

także  na wniosek Zarządu Spółki I liga S.A.  

3.4.   Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. W 

razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego 

sędziego – obowiązują zasady zawarte w § 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w 

piłkę nożną.  

3.5. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami 

wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu 



stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych. Właściwą do orzekania kary w I instancji jest 

Komisja Dyscyplinarna PZPN.  

3.6. Obsady delegatów dokonuje Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i 

Infrastruktury PZPN. 

Art. 4 

4.1. Zawody o Mistrzostwo I ligi  rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, 

zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN, a w razie ewentualnego 

utworzenia ligi zawodowej –także zgodnie z przepisami  Spółki I liga SA.  

4.2 Uczestnicząc w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi  kluby zobowiązane są: 

a. przestrzegać Przepisy  gry w piłkę nożną oraz inne regulaminy PZPN oraz ewentualnie  

Spółki I ligi S.A, 

b. przestrzegać zasady fair play, 

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 

d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek  

organizowanych przez PZPN i ewentualnie Spółkę  I ligi S.A, 

e. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez Piłkarską Ligę 

Polską ( Spółkę I liga SA ) zdjęcia i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii 

klubu oraz zdjęcia stadionu, a także inne informacje wymagane przez Piłkarską Ligę Polską          

( Spółkę I liga SA ) do celów promocyjnych. 

g. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie i formacie wskazanym przez 

Piłkarską Ligę Polską ( Spółkę I liga SA ) zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów 

meczowych (koszulki, spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy). 

4.3  W razie ewentualnego utworzenia ligi zawodowej - zawody o Mistrzostwo I ligi rozgrywane są 

wyłącznie oficjalnymi piłkami Spółki I liga S.A. w kolorystyce ustalonej przez Zarząd Spółki. 

Gospodarz zawodów musi zapewnić klubowi gości piłki treningowe do rozgrzewki przed meczem. 

Piłki te muszą być takie same jak piłki, którymi rozgrywany będzie mecz. 

4.4.  PZPN, a  w razie utworzenia ligi zawodowej – także Spółka I liga SA nie ponosi 

odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy klubami a ich 

sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN i/lub Spółki I 

liga S.A. 

Art. 5 

Kluby I ligi dokonują przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na poczet kar za żółte kartki (w rundzie 

jesiennej), przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2013/2014. Analogicznie przed rozpoczęciem 

rundy wiosennej sezonu 2013/2014.   Kluby I ligi dokonają przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na 

poczet kar za żółte kartki w tej rundzie. 

Art. 6 

1. W rozgrywkach o mistrzostwo I ligi piłki nożnej prowadzonych przez Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN ( a w razie utworzenia ligi zawodowej – przez podmiot wskazany przez Zarząd 
PZPN i Zarząd Spółki I liga S.A.), pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych 



konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez 
właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN  w systemie Extranet.         

                
2. W zakresie uprawniania zawodników mają zastosowanie przepisy Uchwały nr III/39 z dnia 14 
lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach 
piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późn. zm.) oraz Uchwały nr VIII/128 z 
dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu PZPN w sprawie szczegółowych zasad uprawniania 
zawodników do klubów I i II ligi na sezon 2011/2012 i następne. 
 
3. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 
 
4. Podstawowe listy zawodników w 4 egzemplarzach należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 
Krajowych PZPN  – w celu uprawnienia do gry, najpóźniej w terminie 10 dni przed rozpoczęciem 
rozgrywek. O zachowaniu terminu, o którym mowa powyżej, decyduje data wpłynięcia listy do 
organu prowadzącego rozgrywki, a nie jej wysłania. W przypadku nie zachowania terminu, organ 
prowadzący rozgrywki może odmówić uprawnienia zawodników do gry.  
 
5. W sezonie 2013/2014 w meczach o mistrzostwo I ligi kluby są zobowiązane do wystawiania w 
czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowca. Przyjmuje się, iż 
zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie lub 
szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN, który w roku kalendarzowym, w którym następuje 
zakończenie sezonu rozgrywkowego ukończył 21 rok życia oraz zawodnik młodszy. Zawodnik 
szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN  oznacza zawodnika, który – bez względu na swoją 
narodowość lub wiek – był lub może być zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w 
PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy pomiędzy 
15 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 
rokiem życia (lub końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia). 
W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”. 

W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego i braku możliwości zastąpienia go innym 

młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W przypadku wykluczenia 

(czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym składzie bez 

konieczności uzupełniania do wymaganego limitu młodzieżowców (nie ma obowiązku 

zastępowania zawodnika seniora innym młodzieżowcem). Każda wymiana zawodnika na nie-

młodzieżowca i gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej liczby młodzieżowców, 

potraktowana zostanie jako wstawienie do gry nieuprawnionego zawodnika. Zawody te zostaną 

zweryfikowane jako walkower na niekorzyść tej drużyny. 

6.Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 
 
7.Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza celem stwierdzenia 
ich zdolności do gry. 

Art. 7 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych 
numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący w 
pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – powinni 
być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w 
protokole. 
 
2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może 
przebywać najwyżej 7 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane do sprawozdania 
meczowego. 
 



3. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych. 
 
4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości w granicach 25-35 cm, wykonane w 
kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej 
odległości. 
 
5. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu 
Rozgrywek Krajowych PZPN informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: 
adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do 
niezwłocznego powiadamiania Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN o wszelkich zmianach 
teleadresowych. 
Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację, której 
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 
6. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu 
Rozgrywek Krajowych PZPN informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodnika i 
bramkarza (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie 
podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie 
podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde 
spotkanie. 

a.) Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. 

W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on 

poinformować o strojach, w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią.  

b.) Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy 

sportowe podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna 

gospodarzy jest zobowiązana ubrać kostiumy o odmiennych barwach. 

c.) Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. 

Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien 

dostarczyć czystą koszulkę odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarze 

muszą zmienić koszulki o odmiennych barwach od kolorów kostiumów 

zawodników. 

Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W 

pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia § 13 przepisów w 

sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

7. Zawodnicy wpisani do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne badania 

lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania. 

8. Na 75 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 
systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy 
dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich.  
W przypadku braku możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet, spowodowanej 

awarią systemu, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie 

wypełnionego sprawozdania zgodnie z wyżej określonymi zasadami. 

9. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi 
wpisani do protokołu z zawodów.Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodników 
niż 11, jednak nie mniejszą niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników 
jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów. 
 



10. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników 
do sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i 
czerwonymi kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla 
swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym 
podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie). 
 
11. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 
zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w 
czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 
 
12. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje 
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu 
zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. 
 
13. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w 
systemie Extranet w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania 
kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany 
wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po 
zakończeniu spotkania. 
Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 8, 
sędzia jest zobowiązany dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 
godzin od zakończenia spotkania listem poleconym priorytetowym. 
W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza w systemie Extranet, spowodowanej 
awarią systemu, sędziowie zobowiązani są dostarczyć Sprawozdanie z zawodów do 
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
rozgrywki@pzpn.pl oraz listem poleconym priorytetowym w terminie 48 godzin od zakończenia 
spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych w układzie sobota/niedziela – środa – 
sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany dostarczyć sprawozdanie niezwłocznie po 
zakończeniu spotkania osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 

Art. 8 

Drużyny biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi uprawnione są do wymiany trzech 

zawodników przez cały okres trwania gry. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden 

raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i dopełnieniu formalności 

wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry. 

Art. 9 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 
regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 
organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy 
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w 
najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie 
rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 
okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy gdy pozwalają 
na to warunki spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym. 
 
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do 
zasady, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN , który  także ustala termin dokończenia 
(rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu 
podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy 
przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub 
inne okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia 
rozegrania spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym. 
 



3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, 
obserwatora, i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz 
spotkania. 
 
4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN  decyzji o rozegraniu 
w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym 
terminie z przyczyn określonych w ust.1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie 
stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 
 
5. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o dokończeniu 
zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w 
nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad: 
 
a)gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 

wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów, 

b)zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych, 
 
c)w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym 
klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami: 

 którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z 

otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku zmiany, 

 którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w 

którego barwach występują w chwili dokańczania zawodów, 

 którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z 

powodu ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych 

przyczyn. 

 
d)zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę kartek 
powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek 
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych 
zawodach. 
 

Art. 10 

Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno 

jako gość. 

Art. 11 

1. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego 
wyniku: 

a)3 punkty za zwycięstwo 

b)1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) 

c)0 punktów za spotkanie przegrane 

2. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść: 

a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w 

rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN roku w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 



b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt 51 

Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

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

Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

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

nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień 

Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

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

usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 

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

zgodnie z przepisami; 

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

uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 

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

lekarskiej, o których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną; 

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

zawodników będzie mniejsza niż 7; 

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

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

przerwane; 

k) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył 

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

przerwane; 

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

przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 

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

powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu 

gry; 

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

minut; 

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

zawodników, wraz z załącznikiem zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 7; 

p) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono 

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom; 

q) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry 

narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z 



uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w 

piłkę nożną; 

 
r) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i 

kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym  

orzeczeniu kary finansowej przez Komisję  Dyscyplinarną  PZPN zgodnie z Uchwałą 

VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich 

uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy 

PZPN; 

s) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza 

od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych. 

 

3. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt s, od uznania winy klubu należy odstąpić w 
sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na 
innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku 
gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników 
młodzieżowych składzie osobowym. 

4. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 
walkowerem. 

5. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower - 
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 

6. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej 
decyzji. 

Art. 12 

1. W rozgrywkach I ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym 

miejscu decydują: 

2.1 przy dwóch zespołach:  

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 

wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

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

cyklu rozgrywek, 

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

całego cyklu, 

e) w przypadku gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 2 

i 3 miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi, a także zespoły których kolejność decyduje 



o spadku do II ligi stosuje się zasady określone w punktach a,b,c, a jeżeli one nie 

rozstrzygną o kolejności zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym 

przez PZPN, boisku. 

2.1.1. W sytuacji, o której mowa w pkt f)  Departament Rozgrywek Krajowych PZPN prowadzący 

rozgrywki I ligi może zarządzić rozegranie meczów na boiskach zainteresowanych klubów, 

wyznaczając gospodarza pierwszego meczu drogą losowania. W sytuacji rozgrywania dwóch 

meczów barażowych w przypadku uzyskania równej liczby punktów, o zwycięstwie decyduje: 

a)przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn; 

b)przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 
wyjeździe liczone są "podwójnie", korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 
bramkami w spotkaniach tych drużyn; 

c)przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut; 

d)jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki 
strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami 
przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich; 

e)jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów 
zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów. 

2.2 Przy więcej niż dwóch zespołach: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi zespołami, 

 b)przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

 c)przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach 

z całego cyklu rozgrywek, 

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

z całego cyklu. 

 
Art. 13 

1. Drużyny, które w sezonie 2012/2013 zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli w rozgrywkach o 

mistrzostwo I ligi rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w Ekstraklasie. 

2. Drużyny, które w sezonie 2012/2013 zajmą 15, 16, 17 i 18 miejsce w tabeli końcowej 

rozgrywek o mistrzostwo I ligi będą rozgrywać zawody w następnym sezonie we właściwej 

terytorialnie grupie II ligi. 

Art. 14 

1. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie od sankcji określonej w § 

11 ust 2 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 3.000,00- zł (trzy tysiące 

złotych). 



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

zrezygnuje z dalszego uczestnictwa zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o 

dwie klasy niżej i ukarana karą finansową w wysokości 8.000,00- zł (osiem tysięcy złotych). 

3. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych 

spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i zdegradowana o dwie klasy 

niżej bez względu na liczbę zdobytych punktów, a ponadto ukarana karą finansową w 

wysokości 8.000,00- zł (osiem tysięcy złotych). 

4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

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

spotkań tej drużyny. 

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

na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla 

przeciwników. 

Art. 15 

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje 

się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

 
2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich I ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą 

kartkę) zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad: 

 przy  trzecim  ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł, 

 przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 600 zł, 

 przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 1000 zł, 

 przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

 przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym 

itd.) – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.  

 
3. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub 

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

pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 

500 zł. 

 
4. Kluby - jeżeli posiadają drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych - obowiązane 

są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową 

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla 

każdej klasy rozgrywkowej tzn. zawodnikowi liczy się żółte kartki oddzielnie w I lidze i 

oddzielnie w innych klasach rozgrywkowych. 

 
5. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich I ligi zostanie wykluczony przez sędziego 

z gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie 

może brać udziału w zawodach mistrzowskich I ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania 

decyzji przez  Komisję Dyscyplinarną PZPN. 

 
6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej 

klasie rozgrywek, w której została wymierzona (I liga). Do wykonania kary wliczane są tylko 



zawody mistrzowskie I ligi. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za 

żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem 

rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy 

termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W 

przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez 

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

przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar 

odbywanych przez zawodnika. 

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

przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (I liga), wykonuje się w klasie 

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

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

zastrzeżeniem ust. 9, 10, 11. 

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

których klub aktualnie występuje. 

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

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

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

czym wykonanie kary może również nastąpić: 

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

przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli  ten inny  zespół  klubu rozpoczyna rozgrywki 

wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę, 

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

dyscyplinarnego, jeżeli  zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 

rozgrywkowego zmienił przynależność klubową. 

 
10. Z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego artykuły, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz 

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

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

kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym ust. 6 niniejszego artykułu stosuje się 

odpowiednio. 

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

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

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

wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za 

żółte kartki. 

 
12. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach 

pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary 

zawodnik nie może uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych 

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

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

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

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

między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym. 



 
15. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma 

obowiązek sprawdzić w Polskim Związku Piłki Nożnej, jakie kary ciążą na danym zawodniku. 

Jeżeli zawodnik takie posiada, klub przyjmujący go winien, uwzględnić je w swojej ewidencji 

wg następujących zasad: 

 
a) jeżeli zmiana barw klubowych następuje z I ligi do I ligi, to zawodnik w dalszym ciągu posiada 
w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas. 
 
b) natomiast, gdy ten zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to kartki żółte, które 
otrzymał w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. 
 
16. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy. 

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

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

 

Art. 16 

1. Zawody o mistrzostwo I ligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za odpowiednie do 
gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, zgodnie z decyzją właściwych organów PZPN. Klub 
jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie 
dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne 
konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z 
przyjazdem na nie odbyte zawody. 

2. Mecze piłkarskie o mistrzostwo I ligi nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach 
zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy 
administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają 
obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich 
na danym boisku. 

Art. 17 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, o którym mowa w 
§3, podani są na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 

2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem 
zawodów, obowiązani są powiadomić listem poleconym oraz pocztą elektroniczną przeciwnika, 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, Kolegium Sędziów PZPN i stację telewizyjną 
posiadającą prawa telewizyjne do meczu o miejscu, dacie i godzinie rozegrania zawodów (o 
zachowaniu terminu decyduje data doręczenia, a nie data wysłania powiadomienia). 

Art. 18 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

2. Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów wyznaczonych w terminach sobota/niedziela, 
za wyjątkiem meczów dwóch ostatnich kolejek rozgrywek, w piątki poprzedzające te terminy, bez 
konieczności uzyskania wcześniejszej zgody przeciwnika. Wyjątkiem od tej zasady jest 
rozgrywanie następujących po sobie kolejek rozgrywek w terminach środa i sobota/niedziela. W 
takim przypadku, gdy mecze poprzedniej kolejki zostały rozegrane w środę, możliwość 
rozegrania meczu w piątek, będzie uzależniona od wcześniejszego uzyskania zgody przeciwnika. 

3. Ustala się że mecze I ligi odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych PZPN, 
terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz terminów 



ustalonych ze stacją posiadającą prawa telewizyjne w terminach określonych w terminarzu i 
rozpoczynać się będą w godzinach ustalonych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

4. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub 
winien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem i stacją telewizyjną, 
posiadająca prawo do transmisji z meczu. Przedmiotowy wniosek zainteresowany klub winien 
złożyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w zawitym terminie 14 (czternastu) dni 
przed wyznaczonym terminem. Zmiana terminu w tej sytuacji może nastąpić za zgodą 
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Nowy termin winien przypadać przed terminem 
obligatoryjnym dwóch ostatnich kolejek sezonu 2013/2014.  

5. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa 
telewizyjne do rozgrywek I ligi może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.  

W przypadku terminów wyznaczanych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
dopuszcza się możliwość rozgrywania zawodów: 

1) w czwartki i piątki poprzedzające termin „sobota/niedziela”; 

2) poniedziałki przypadające po terminie „sobota/niedziela”; 

3) wtorki poprzedzające termin „środa”, 

4) czwartki przypadające po terminie „środa”. 

6. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 terminy wyznaczone przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN  są dla klubów wiążące. 

8. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o 
mistrzostwo I ligi na jeden termin o jednej godzinie. 

Art. 19 

1. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski we wtorek, obligatoryjnie rozgrywają 
zawody mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami. Na wniosek stacji 
posiadającej prawa telewizyjne drużyny te jednak mogą rozegrać zawody mistrzowskie w piątek 
przed określonymi wyżej zawodami. 

2. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w środę, rozgrywają zawody 
mistrzowskie w sobotę lub – w przypadku wniosku stacji posiadającej prawa telewizyjne – w 
niedzielę przed określonymi wyżej zawodami oraz w sobotę po tych zawodach lub – w przypadku 
wniosku stacji posiadającej prawa telewizyjne – w niedzielę. 

3. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w czwartek, obligatoryjnie rozgrywają 
zawody mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami oraz w niedzielę po tych 
zawodach. Na wniosek stacji posiadającej prawa telewizyjne drużyny te jednak mogą rozegrać 
zawody mistrzowskie w piątek lub niedzielę przed określonymi wyżej zawodami. 

4. Wyznaczenie meczów w czwartek w ramach rozgrywek Pucharu Polski wymaga zgody 
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.  

 



Art. 20 

Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze eliminacyjne i 

turniej finałowy juniorów U-17 i U-19, a także na zgrupowania poprzedzające ww. imprezy, co 

najmniej trzech zawodników jednego klubu, bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców 

uprawnionych do gry w rozgrywkach I ligi, może stanowić podstawę do złożenia przez 

zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu zawodów na inny, wyznaczony z urzędu 

przez organ prowadzący rozgrywki. 

Art. 21 

Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach 
odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do 
stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska. 

Art. 22 

1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie 
stadionu zobowiązany jest do: 

a)zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z zespołem 
ratowniczym, 

b)zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 

c)filmowania całego przebiegu zawodów i przechowywania nagrania przez okres 1 miesiąca dla 
potrzeb organu prowadzącego rozgrywki, Kolegium Sędziów, Komisji Dyscyplinarnej PZPN oraz 
Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury. 

d)zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 

e)powołania odpowiedniej  liczby porządkowych/stewardów, 

f)pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 

g)kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, 
szatnie, bufety), 

h)zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych 
dla zawodników, 

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

j)zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 
posiadającej prawa telewizyjne, 

k)zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie 
im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji, 

l)niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek każdego 
klubu I ligi, możliwości filmowania całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe, 

m) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, 
dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet. 



2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do: 

a)monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach, 

b)przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska 
oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania 
powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów 
mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz, 

c)stosowania tzw. „zakazu stadionowego” wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 
informowanie o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury 
PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju, 

d)przestrzegania zakazu wnoszenia i używania przez kibiców elektronicznego sprzętu 
nagłaśniającego. 

3.Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN,  a w 
wyjątkowych przypadkach z delegatem PZPN. 

Art.23 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucającą cień 
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek o mistrzostwo I ligi, 
udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku 
może, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN, skutkować odpowiedzialnością 
dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma prawo występować do właściwych organów 
PZPN z wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych. 

Art. 24 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy 
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po 
zawodach. 

2. Do protestu winien być dołączony dowód wpłaty na konto  PZPN kaucji protestowej w 
wysokości 1000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 
3. Odwołania wnoszone do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN jako II instancji, za 
pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN należy przesyłać najpóźniej w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o podjętej decyzji w I instancji. 

4. Do składanego odwołania należy dołączyć pokwitowanie o wpłacie na konto Polskiego 
Związku Piłki Nożnej kaucji, określonej w Regulaminie NKO. 

5. Protesty i odwołania nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestowej nie będą 
rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja przepada, zaś w 
przypadku uwzględnienia protestu lub odwołania, kaucja podlega zwrotowi. 

 

 



Art. 25 

1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 
odrębne przepisy PZPN. 

2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o 
mistrzostwo I ligi bez uzyskania zgody PZPN. 

3. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o 
mistrzostwo I-ej ligi przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i pokrewne prawa 
medialne, prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz danych, określone odrębną 
uchwałą PZPN. 

4. Od sezonu 2013/2014 PZPN wprowadza nową identyfikację wizualną rozgrywek o mistrzostwo 
I-ej ligi, której podstawowym elementem jest nowy logotyp (Załącznik nr 2). 

5. W związku z nową identyfikacją wizualną kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są 
do: 

a)Umieszczenia tablicy centralnej I ligi o wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie reklam 

(zgodnie z Załącznikiem nr 3). 

b)Umieszczenia naszywki z logotypem I ligi o wymiarach 7cm x 7cm na prawym rękawku 

koszulek meczowych klubów (zgodnie z Załącznikiem nr 4). 

c)U  mieszczenia naszywki z logotypem Orange Sport, zgodnie ze specyfikacją 

stanowiącą załącznik nr 7 

d)Wykorzystania ścianki I ligi podczas konferencji prasowych (zgodnie z załącznikiem nr 

5).  

6. Ustala się, iż PZPN dostarczy wszystkim klubom uczestniczącym w rozgrywkach o 

mistrzostwo I-ej ligi 50 szt. naszywek z logotypem I ligi oraz tablicę centralną – banner o 

wymiarach 6m x 1m minimum na tydzień przed rozpoczęciem zawodów. 

7. Ścianka do sali konferencyjnej zostanie dostarczona do każdego klubu indywidualnie. 

8. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające ze zużycia materiałów lub zmian projektów 

pokrywają kluby. 

9. PZPN rekomenduje również umieszczenie logotypu I ligi (o wymiarze nie mniejszym niż 2cm 

x 2cm z zachowaniem pola ochronnego logotypu) na biletach i zaproszeniach na wszystkie 

mecze o Mistrzostwo I-ej ligi. Przygotowane projekty należy wysłać na adres mailowy: 

logotyp@pzpn.pl celem weryfikacji i akceptacji. 

10. Kluby we własnym zakresie mogą umieścić na koszulkach naszywki z logotypem I ligi, np. 

termo transferem, po akceptacji projektu koszulki przez uprawniony organ PZPN. 

Przygotowany projekt należy wysłać na adres mailowy: logotyp@pzpn.pl. 

 

Art. 26 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

Art. 27 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 20 lutego 2013 roku. 

        Prezes PZPN Zbigniew  Boniek 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek I ligi na sezon 2013/2014  

 
Data, miejsce 
 
_____________________________ 

 
Klub: 
 
_____________________________ 
 
 
Do: Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
 
 
 
Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to: 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał zawartość 

tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz 15.00. 

 

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

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN dot. rozgrywek I ligi. 

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

traktował jako wiążące. 

Jednocześnie, Klub deklaruje przesyłanie na adres rozgrywki@pzpn.pl wszelkich informacji  

i dokumentów dot. udziału w rozgrywkach II ligi, w szczególności terminarzy godzinowych, list 

zawodników, dokumentów niezbędnych do uprawnienia do gry. 

 
 
W imieniu Klubu: 
 
______________________________ 
  

mailto:rozgrywki@pzpn.pl


Załącznik nr 2 do Regulaminu Rozgrywek I ligi na sezon 2013/2014  

 

 
  



Załącznik nr 3 do Regulaminu Rozgrywek I ligi na sezon  2013/2014  

 

 
  



Załącznik nr 4 do Regulaminu Rozgrywek I ligi na sezon  2013/2014  

 

 
 

 

 

 

  



Załącznik nr 5 do Regulaminu Rozgrywek I ligi na sezon 2013/2014  

 

 



Załącznik nr 6 do Regulaminu Rozgrywek I ligi na sezon 2013/2014 

 

Wypełniony formularz zamówienia powinien zostać przesłany faksem do Polskiego Związku Piłki 

Nożnej  

(+48 22 55 12 240) do 15 lipca 2013 roku. 

 

Płatność za naszywki na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polski Związek Piłki Nożnej. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Marketingu i Spraw Zagranicznych lub pod 

adresem e-mail logotyp@pzpn.pl. 

 

……………………………………………………. 

Data i podpis składającego zamówienie 

mailto:logotyp@pzpn.pl


 
Załącznik nr 7 do Regulaminu Rozgrywek I ligi na sezon 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

Uchwała nr VIII/206  z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr V/147 z dnia 22 maja 2013 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II ligi 

na sezon 2013/2014 

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

I. Przyjmuje się następującą zmianę do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II ligi 

na sezon 2013/2014 

1. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie 

2.Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich II ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 
zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad: 

 przy  trzecim  ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł 

 przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł, 

 przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł, 

 przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

 przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym 

itd.) – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.  

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

t.j. U nr V/147 z 22.05.2013 r. 
zm. U nr VII/181 z 20.06.2013 r. 
zm. U nr VIII/206 z 10.07.2013 r.

 
 

Uchwała nr V/147 z dnia 22 maja 2013 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  

Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2013/2014 
 

Na podstawie art. 36 §1 pkt 9 i 12 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2013/2014. 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO II-ej LIGI 
NA SEZON 2013/2014 

 
 
 



§1 

1. Rozgrywki o mistrzostwo II ligi prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

2. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. W 

razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego 

sędziego – obowiązują zasady zawarte w § 11 przepisów w sprawie organizacji rozgrywek 

w piłkę nożną. 

3. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami 

wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli 

klubu stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych. Właściwym do orzekania kary jest 

Komisja Dyscyplinarna PZPN. 

 
§2 

 
Zawody o mistrzostwo II ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z 
niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN. 
 

§3 
 
Rozgrywki o mistrzostwo II ligi są prowadzone w terminach zatwierdzonych przez Zarząd PZPN.  
 

§4 
 

1. Rozgrywki o mistrzostwo II ligi są prowadzone w dwóch grupach: 

a) Grupa I „Zachodnia”, 

b) Grupa II „Wschodnia”. 

2. W rozgrywkach o mistrzostwo II ligi biorą udział zespoły: 

 
a) w grupie I „Zachodniej” 18 drużyn z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, 
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego; 
 
b) w grupie II „Wschodniej” 18 drużyn z województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i 
warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 
 
3. W rozgrywkach II ligi nie mogą występować drużyny klubów, które decyzją właściwych 

organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w II lidze w sezonie 2013/2014. 

Zasady przyznawania licencji drużynom występującym w II lidze reguluje odrębna uchwała 

Zarządu PZPN. 

4. W sytuacji gdy drużyna klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na 

występowanie w II lidze albo nie przystąpi do rozgrywek w sezonie 2013/2014, wówczas 

zastosowanie mają odrębne przepisy PZPN w tym zakresie. 

 
§5 

 
1. Kluby II ligi zobowiązane są do dokonania przedpłat na pokrycie kosztów delegowania 

sędziów i obserwatorów w dwóch ratach: 



a)I rata w wysokości 13.500- zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy 

jesiennej sezonu 2013/2014. 

Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek Krajowych PZPN 
na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej. 
 

b)II rata w wysokości 13.500- zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy 

wiosennej sezonu 2013/2014. 

Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek Krajowych PZPN 
na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej. 

  
2. Brak terminowego dokonania ww. opłat spowoduje odwoływanie kolejnych zawodów, w 

których dany klub pełni rolę gospodarza i ich weryfikację jako walkower 0:3, zgodnie z 

postanowieniami § 11 ust. 2 pkt t niniejszego regulaminu, do czasu uregulowania przez 

klub przedmiotowej należności.  

Postanowienia § 14 ust. 3 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. 
 
3. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2013/2014 kluby II ligi zobowiązane są do 

dokonania przedpłaty w wysokości 5.000- zł na poczet przyszłych kar za żółte kartki  

 
§6 

 
1. W rozgrywkach o mistrzostwo II ligi seniorów, pod rygorem utraty punktów walkowerem 

oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy 

potwierdzeni przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni 

przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w systemie Extranet.    

 
2. W zakresie uprawniania zawodników mają zastosowanie przepisy Uchwały nr III/39 z dnia 

14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w 

polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej  (z późn. zm.) oraz 

Uchwały nr VIII/128 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu PZPN w sprawie szczegółowych 

zasad uprawniania zawodników do klubów I i II ligi na sezon 2011/2012 i następne. 

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

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 

 
4. Podstawowe listy zawodników w 4 egzemplarzach należy złożyć w Departamencie 

Rozgrywek Krajowych PZPN – w celu uprawnienia do gry, najpóźniej w terminie 10 dni 

przed rozpoczęciem rozgrywek. 

O zachowaniu terminu, o którym mowa powyżej, decyduje data wpłynięcia listy do organu 
prowadzącego rozgrywki, a nie jej wysłania. W przypadku nie zachowania terminu, organ 
prowadzący rozgrywki może odmówić uprawnienia zawodników do gry.  

 
5. W sezonie 2013/2014 w meczach o mistrzostwo II ligi kluby są zobowiązane do 

wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej dwóch zawodników 

młodzieżowców. Przyjmuje się, iż zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest zawodnik 

posiadający obywatelstwo polskie lub szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN, urodzony w 

roku 1993 i młodszy.  

Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN  oznacza zawodnika, który – bez 
względu na swoją narodowość lub wiek – był lub może być zarejestrowany w klubie lub 
klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów 



lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu podczas 
którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu podczas 
którego zawodnik kończy 21 rok życia). 
W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką 
„M”. W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego i braku możliwości zastąpienia go 
innym młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W przypadku 
wykluczenia (czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym 
składzie bez konieczności uzupełniania do wymaganego limitu młodzieżowców (nie ma 
obowiązku zastępowania zawodnika seniora innym młodzieżowcem). Każda wymiana 
zawodnika na nie-młodzieżowca i gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej 
liczby młodzieżowców, potraktowana zostanie jako wstawienie do gry nieuprawnionego 
zawodnika. Zawody te zostaną zweryfikowane jako walkower na niekorzyść tej drużyny. 

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

 
7. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. 

 
 

§ 7 
 
1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenia stałych  
numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący w 
pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – powinni 
być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w 
protokole. 
 
2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może 

przebywać najwyżej 7 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane do 

sprawozdania meczowego. 

3. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych. 

4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości w granicach 25-35 cm, wykonane 

w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej 

odległości.  

5. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: 

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

niezwłocznego powiadamiania Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN o wszelkich 

zmianach teleadresowych. 

Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację, 
której wzór stanowi załącznik  do niniejszego regulaminu. 

 
6. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodnika i 

bramkarza (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie 

podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie 

podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde 

spotkanie. 



a.) Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. 

W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on 

poinformować o strojach w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią.  

b.) Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy 

sportowe podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna 

gospodarzy jest zobowiązana ubrać kostiumy o odmiennych barwach. 

c.) Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. 

Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien 

dostarczyć czystą koszulkę odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarze 

muszą zmienić koszulki o odmiennych barwach od kolorów kostiumów 

zawodników. 

Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. 
W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia § 13 
przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  

 
7. Zawodnicy wpisani do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne 

badania lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty 

badania. 

8. Na 75 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego 

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

którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 

Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników 

aktualnych badań lekarskich.  

W przypadku braku możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet, 
spowodowanej awarią systemu, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu 
odręcznie wypełnionego sprawozdania zgodnie z wyżej określonymi zasadami. 

 
9. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi 

wpisani do protokołu z zawodów. 

10. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodników niż 11, jednak nie mniejszą niż 

7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są 

wpisani do składu w protokole z zawodów. 

11. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników 

do sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych 

żółtymi i czerwonymi kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców 

bramek dla swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników 

własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą 

zastrzeżenia, czy też nie). 

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

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

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

czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 



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

wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po 

zakończeniu zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. 

 
14. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w 

systemie Extranet w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania 

kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest 

zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet 

niezwłocznie po zakończeniu spotkania. 

Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 8, 
sędzia jest zobowiązany dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w 
terminie 48 godzin od zakończenia spotkania listem poleconym priorytetowym. 

  
W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza w systemie Extranet, spowodowanej 
awarią systemu, sędziowie zobowiązani są dostarczyć Sprawozdanie z zawodów do 
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres rozgrywki@pzpn.pl oraz listem poleconym priorytetowym w terminie 48 godzin od 
zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych w układzie sobota/niedziela 
– środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany dostarczyć sprawozdanie niezwłocznie 
po zakończeniu spotkania osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
§8 

 
Drużyny biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo II ligi uprawnione są do wymiany czterech 
zawodników przez cały okres trwania gry, przy czym czwarta w kolejności zmiana dopuszcza 
wyłącznie zmianę zawodnika młodzieżowego na zawodnika młodzieżowego. Każda wymiana 
zawodnika może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu. Wejście zawodnika rezerwowego na 
boisko, może mieć miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników 
należy zgłaszać u sędziego technicznego, wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem 
zawodnika schodzącego i wchodzącego, minutę w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny. 
 

§9 
 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 

regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy 

dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało 

rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy 

przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne 

lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy, 

gdy pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle 

dziennym. 

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

zasady, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, który także ustala termin dokończenia 

(rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) 

meczu podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, 

gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją 

warunki dla dokończenia rozegrania spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym. 

mailto:rozgrywki@pzpn.pl


3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, 

obserwatora, i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi 

gospodarz spotkania. 

 
4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o rozegraniu 

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

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

terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 

5. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek  Krajowych PZPN decyzji o 

dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody 

dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad: 

a)gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, 

z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów, 

b)zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych 

z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych, 

c)w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do 

gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami: 

2. którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 

czerwonej kartki lub w wyniku zmiany, 

3. którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego 

barwach występują w chwili dokańczania zawodów, 

4. którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu 

ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

6. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę kartek 

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek 

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

zawodach. 

 
§10 

 
Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno 
jako gość. 
 

§11 
 

1. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego 

wyniku: 

a)3 punkty za zwycięstwo 

b)1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) 

c)0 punktów za spotkanie przegrane 

2. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść: 



a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w 

rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN roku w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt 51 

Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

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

Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

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

nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień 

Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

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

usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 

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

zgodnie z przepisami; 

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

uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 

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

lekarskiej, o których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną; 

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

zawodników będzie mniejsza niż 7; 

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

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

przerwane; 

k) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył 

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

przerwane; 

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

przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 

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

powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu 

gry; 

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

minut; 

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

zawodników, wraz z załącznikiem zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 7; 



p) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono 

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom; 

q) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry 

narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z 

uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w 

piłkę nożną. 

 
r) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i 

kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym  

orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN zgodnie z Uchwałą VI/88 

z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających 

do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy PZPN 

s) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza 

od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych. 

t) drużyny gospodarza, który nie ureguluje opłat o których mowa w § 5 ust. 1, a z tego 

powodu zawody zostaną odwołane. 

3. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt s, od uznania winy klubu należy odstąpić w 

sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na 

innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w 

przypadku gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą 

liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym. 

4. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 

walkowerem. 

5. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower - 

utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny 

ukaranej. 

6. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej 

decyzji. 

§12 
 
1. W rozgrywkach II ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych 

punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym 

miejscu decydują: 

2.1 przy dwóch zespołach: 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 



c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 

wyjeździe liczone są "podwójnie," korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

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

cyklu rozgrywek, 

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z 

całego cyklu, 

f. W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 

drugie i trzecie miejsce w grupie lub zespoły których kolejność decyduje o spadku do III 

ligi, stosuje się zasady określone w punktach a, b, c, a jeżeli one nie rozstrzygną o 

kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku, wskazanym przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

 
2.1.1. W sytuacji, o której mowa w pkt f) Departament Rozgrywek Krajowych PZPN prowadzający 
rozgrywki II ligi może zarządzić rozegranie meczów na boiskach zainteresowanych klubów, 
wyznaczając gospodarza pierwszego meczu drogą losowania. W sytuacji rozgrywania dwóch 
meczów barażowych w przypadku uzyskania równej liczby punktów, o zwycięstwie decyduje: 

a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn; 

b. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 

wyjeździe liczone są "podwójnie", korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn; 

c. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut. 

d. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone 

na wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami 

przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich. 

e. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów 

zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów. 

 
2.2. przy więcej niż dwóch zespołach: 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c.  przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z 

całego cyklu rozgrywek, 

d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z 

całego cyklu. 

 



§ 13 

1. Drużyny, które zajmą 1 i 2 miejsca w końcowej tabeli obu grup II ligi w sezonie 2013/2014 

uzyskają awans do I ligi. 

2. Zespoły, które w rozgrywkach II ligi w sezonie 2013/2014 zajmą miejsca 9-18 w tabeli każdej 

grupy, w następnym sezonie będą występować we właściwej terytorialnie grupie III ligi. 

 
3. Po zakończeniu rozgrywek III ligi w sezonie 2013/2014, do II ligi awansują 2 kluby, wyłonione 

w wyniku meczów barażowych, spośród mistrzów poszczególnych grup III ligi. Zasady 

przeprowadzenia meczów barażowych opracuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

 

§ 14 

1.W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie od sankcji określonej w § 
11 ust 2 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 2.000,00- zł (dwa tysiące złotych). 

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

zrezygnuje z dalszego uczestnictwa zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o dwie 

klasy niżej i ukarana karą finansową w wysokości 5.000,00- zł (pięć tysięcy złotych). 

3.Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych 

spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i zdegradowana o dwie klasy niżej 

bez względu na liczbę zdobytych punktów, a ponadto ukarana karą finansową w wysokości 

5.000,00- zł (pięć tysięcy złotych). 

4.Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

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

tej drużyny, 

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

boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla 

przeciwników. 

§15 

 
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje 

się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. W przypadku wątpliwości należy 

stosować postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich II ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą 

kartkę) zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad: 

 

 przy  trzecim  ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł 

 przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł, 

 przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł, 



 przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

 przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym 

itd.) – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów. 

 
3. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub 

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

pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 

500 zł. 

 

4. Kluby - jeżeli posiadają drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych - obowiązane 

są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową 

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla 

każdej klasy rozgrywkowej tzn. zawodnikowi liczy się żółte kartki oddzielnie w II lidze i 

oddzielnie w innych klasach rozgrywkowych. 

5. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich II ligi zostanie wykluczony przez sędziego 

z gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie 

może brać udziału w zawodach mistrzowskich II ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania 

decyzji przez  Komisję Dyscyplinarną PZPN. 

6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej 

klasie rozgrywek, w której została wymierzona (II liga). Do wykonania kary wliczane są tylko 

zawody mistrzowskie II ligi. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za 

żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem 

rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy 

termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W 

przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez 

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

przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar 

odbywanych przez zawodnika. 

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

za przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (II liga), wykonuje się w  klasie 

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

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

zastrzeżeniem ust. 8, 9, 10. 

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

których klub aktualnie występuje. 

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

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

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

czym wykonanie kary może również nastąpić: 

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

przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli  ten inny  zespół  klubu rozpoczyna rozgrywki 

wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę, 



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

dyscyplinarnego, jeżeli  zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 

rozgrywkowego zmienił przynależność klubową. 

 
9. Z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz 

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

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

kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym ust. 6 niniejszego artykułu stosuje się 

odpowiednio. 

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

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

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

wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za 

żółte kartki. 

 
11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach 

pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary 

zawodnik nie może uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych. 

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

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

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

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

między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym. 

14. Klub pozyskujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma 

obowiązek sprawdzić w macierzystym związku piłki nożnej, jakie kary ciążą na danym 

zawodniku. Jeżeli zawodnik takie posiada, klub przyjmujący go winien, uwzględnić je w 

swojej ewidencji wg następujących zasad: 

a.) jeżeli zmiana barw klubowych następuje z II ligi do II ligi, to zawodnik w dalszym ciągu 

posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas. 

b.) natomiast, gdy ten zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to kartki żółte, które 

otrzymał w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. 

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

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

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

§16 

1. Zawody o mistrzostwo II ligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za odpowiednie 

do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, zgodnie z decyzją właściwych organów PZPN. 

Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który 

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

konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z 

przyjazdem na nie odbyte zawody. 

2. Mecze piłkarskie o mistrzostwo II ligi nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach 

zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy 



administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają 

obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów 

piłkarskich na danym boisku. 

§17 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, o którym mowa w 

§3, podani są na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 

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

zawodów, obowiązani są powiadomić Departament Rozgrywek Krajowych PZPN o miejscu, 

dacie i godzinie rozegrania zawodów (o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia a nie 

data wysłania powiadomienia). 

§18 

 
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

 
2. Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów wyznaczonych w terminach 

sobota/niedziela, za wyjątkiem meczów dwóch ostatnich kolejek rozgrywek, w piątki 

poprzedzające te terminy, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody przeciwnika. 

Wyjątkiem od tej zasady jest rozgrywanie następujących po sobie kolejek rozgrywek w 

terminach środa i sobota/niedziela. W takim przypadku, gdy mecze poprzedniej kolejki 

zostały rozegrane w środę, możliwość rozegrania meczu w piątek, będzie uzależniona od 

wcześniejszego uzyskania zgody przeciwnika. 

 
3. Ustala się, że mecze II ligi odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych 

PZPN, terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz 

terminów ustalonych ze stacją posiadającą prawa telewizyjne w terminach określonych w 

terminarzu. 

 
4. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub 

winien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem i stacją 

telewizyjną, posiadająca prawo do transmisji z meczu. Przedmiotowy wniosek 

zainteresowany klub winien złożyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w 

zawitym terminie 14 (czternastu) dni przed wyznaczonym terminem. Zmiana terminu w tej 

sytuacji może nastąpić za zgodą Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Nowy termin 

winien przypadać przed terminem obligatoryjnym dwóch ostatnich kolejek sezonu 

2013/2014.  

 
5. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa 

telewizyjne do rozgrywek II ligi może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

 
6. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 

związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

 
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 terminy wyznaczone przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN są dla klubów wiążące. 

 



8. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o 

mistrzostwo II ligi na jeden termin o jednej godzinie. 

 

§19 

1. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski we wtorek, obligatoryjnie rozgrywają 

zawody mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami. Na wniosek stacji 

posiadającej prawa telewizyjne drużyny te jednak mogą rozegrać zawody mistrzowskie w 

piątek przed określonymi wyżej zawodami. 

2. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w środę, rozgrywają zawody 

mistrzowskie w sobotę lub – w przypadku wniosku stacji posiadającej prawa telewizyjne – w 

niedzielę przed określonymi wyżej zawodami oraz w sobotę po tych zawodach lub – 

w przypadku wniosku stacji posiadającej prawa telewizyjne – w niedzielę. 

3. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w czwartek, obligatoryjnie 

rozgrywają zawody mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami oraz w 

niedzielę po tych zawodach. Na wniosek stacji posiadającej prawa telewizyjne drużyny te 

jednak mogą rozegrać zawody mistrzowskie w piątek lub niedzielę przed określonymi wyżej 

zawodami. 

4. Wyznaczenie meczów w czwartek w ramach rozgrywek Pucharu Polski wymaga zgody 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. 

§20 

Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze eliminacyjne i 
turniej finałowy juniorów U-17 i U-19, a także na zgrupowania poprzedzające ww. imprezy, co 
najmniej trzech zawodników jednego klubu, bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców 
uprawnionych do gry w rozgrywkach II ligi, może stanowić podstawę do złożenia przez 
zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu zawodów na inny, wyznaczony z urzędu 
przez organ prowadzący rozgrywki. 

§21 

Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach 
odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do 
stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska. 

§22 

1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie 

stadionu zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z 

zespołem ratowniczym. 

b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 

c) filmowania całego przebiegu zawodów i przechowywania nagrania przez okres 1 miesiąca 

dla potrzeb organu prowadzącego rozgrywki, Komisji Dyscyplinarnej PZPN, Kolegium 

Sędziów oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.  

d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 



e) powołania odpowiedniej  liczby porządkowych/stewardów, 

f) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 

g) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 

sanitarne, szatnie, bufety), 

h) zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej, 

i) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników 

rezerwowych, 

j) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej 

stacji posiadającej prawa telewizyjne, 

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

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

także komunikacji, 

l) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek 

każdego klubu właściwej grupy II ligi, możliwości filmowania całego przebiegu zawodów 

na własne potrzeby szkoleniowe. 

m) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, 

dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet. 

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

Piłkarskich PZPN, zobowiązuje się kluby do: 

a) monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach, 

b) przestrzeganie zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół 

boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie 

przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w 

porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać 

mecz, 

c) stosowania tzw. „zakazu stadionowego” wobec osób naruszających regulaminy 

stadionowe i informowania o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich PZPN, celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju, 

d) przestrzegania zakazu wnoszenia i używania przez kibiców elektronicznego sprzętu 

nagłaśniającego. 

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

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN a w 

wyjątkowych przypadkach z delegatem PZPN. 

§23 

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

cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek o mistrzostwo I ligi, 



udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego 

wyniku może, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN, skutkować 

odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym 

PZPN. 

2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma prawo występować do właściwych organów 

PZPN z wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych. 

 

§24 
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy 

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

po zawodach. 

 
2. Do protestu winien być dołączony dowód wpłaty na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej 

kaucji protestowej w wysokości 1000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja 

podlega zwrotowi. 

 
3. Odwołania wnoszone do Najwyższej Komisji Odwoławczej jako II instancji, za 

pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, należy przesyłać 

najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o podjętej decyzji w I 

instancji. 

 
4. Do składanego odwołania należy dołączyć dowód wpłaty, na konto Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej. 

 
5. Protesty i odwołania nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji nie będą 

rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja przepada, zaś 

w przypadku uwzględnienia protestu lub odwołania, kaucja podlega zwrotowi. 

 

§25 

1.Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy PZPN. 

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

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o 

mistrzostwo II ligi bez uzyskania zgody PZPN. 

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

Mistrzostwo II-ej ligi przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i pokrewne prawa 

medialne, prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz danych, określone odrębną 

uchwałą PZPN. 

4.Od sezonu 2013/2014 PZPN wprowadza nową identyfikację wizualną rozgrywek o mistrzostwo 

II-ej ligi, której podstawowym elementem jest nowy logotyp (Załącznik nr 2). 

 
5.W związku z wprowadzeniem nowej identyfikacji wizualnej rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi, 

kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do umieszczenia tablicy centralnej II ligi o 

wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie reklam (zgodnie z Załącznikiem nr 3). 



 
6.Ustala się, iż PZPN dostarczy wszystkim klubom uczestniczącym w rozgrywkach o mistrzostwo 

II-ej ligi tablicę centralną – banner o wymiarach 6m x 1m minimum na tydzień przed 

rozpoczęciem zawodów. 

§26 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

§27 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 22 maja 2013  roku. 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/147 z dnia 22 maja  2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2013/2014 

 
Data, miejsce 
 
_____________________________ 

 
Klub: 
 
_____________________________ 
 
 
Do: Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
 
 
Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to: 
 
_______________________________________________________ 
 
 
Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał 

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

15.00. 

 

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

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN dot. rozgrywek II ligi. 

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

traktował jako wiążące. 

Jednocześnie, Klub deklaruje przesyłanie na adres rozgrywki@pzpn.pl wszelkich informacji i 

dokumentów dot. udziału w rozgrywkach II ligi, w szczególności terminarzy godzinowych, list 

zawodników, dokumentów niezbędnych do uprawnienia do gry. 

mailto:rozgrywki@pzpn.pl


 

 
W imieniu Klubu: 
 
______________________________ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/147 z dnia 22 maja  2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2013/2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/147 z dnia 22 maja  2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2013/2014 
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Uchwała nr VIII/207 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmiany  

Regulaminu Kolegium Sędziów PZPN 

przyjętego w drodze Uchwały nr I/7 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

z dnia 16 stycznia 2013 roku 

 

I.Na podstawie art.36 § 1 pkt.8 w zw. z art.67 § 3 Statutu PZPN, Zarząd PZPN postanawia 

dokonać zmiany Regulaminu Kolegium Sędziów PZPN, przyjętego na mocy Uchwały Zarządu 

PZPN nr I/7 z dnia 16 stycznia 2013 roku, w ten sposób, że uchyla  

się dotychczasową redakcję § 6 pkt.10 oraz nadaje mu się nowe następujące brzmienie:  

 

Przedkładanie Zarządowi PZPN do zatwierdzenia list nominowanych sędziów Ekstraklasy, I i 

II ligi, sędziów asystentów i obserwatorów szczebla centralnego, a także sędzin Ekstraligi, I 

Ligi oraz sędzin asystentek i kandydatek na sędziny I Ligi. 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
t.j.U nr I/7 z 16.01.2013 r. 
zm.U nr VIII/207 z 10.07.2013 r. 
 

Uchwała nr I/7   z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Kolegium Sędziów PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 67 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Kolegium Sędziów PZPN w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN 

§ 1 

Kolegium Sędziów (zwane dalej KS PZPN) jest organem doradczym  Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, kierującym działalnością sędziów piłkarskich zorganizowanych w Kolegiach Sędziów 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. KS PZPN działa zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

§ 2 

Pracami KS PZPN kieruje Zarząd, który składa się z Przewodniczącego powoływanego przez 

Zarząd PZPN oraz do 6 Członków powoływanych na wniosek Przewodniczącego KS.  

§ 3 

KS PZPN realizuje swoje zadania poprzez: 

1. Dokonywanie obsady sędziów na zawodach piłki nożnej i obserwatorów do prowadzenia 

egzaminów praktycznych na meczach Ekstraklasy, I ligi, II ligi, Pucharu Polski, Pucharu 

Ekstraklasy i innych organizowanych przez PZPN. 

2. Wytyczanie głównych kierunków szkolenia i doskonalenia arbitrów oraz systematycznego 

naboru kadr sędziowskich. 



3. Sprawowanie wszechstronnego nadzoru nad sędziami w przestrzeganiu Statutu PZPN, 

postanowień i Regulaminów oraz Przepisów gry w piłkę nożną. 

4. Dbanie o należyty poziom etyczno-moralny wśród sędziów i obserwatorów. 

5. Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów, obserwatorów i instruktorów 

szkolenia. 

6. Systematyczną współpracę z Komisjami PZPN, Zarządami Kolegiów Sędziów 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i innymi organizacjami sportowymi oraz środkami 

masowego przekazu. 

7. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami sędziowskimi. 

8. Inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia 

poziomu zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej. 

9. Prowadzenie, we współpracy z innymi organami PZPN, archiwum wideo z meczów 

szczebla centralnego. 

§ 4 

1. Zarząd KS PZPN zobowiązany jest do organizowania Konferencji Przewodniczących 

Kolegiów Sędziów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, w miarę potrzeb, nie mniej 

jednak niż dwa razy w roku. 

2. Konferencja stanowi organ doradczy Zarządu KS PZPN między innymi w sprawach 

ustalania wysokości składek Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego (KFP) oraz 

świadczeń dla rodzin zmarłych sędziów. 

 
§ 5 

1. Członkowie Zarządu KS PZPN na polecenie Przewodniczącego KS mogą być 

delegowani na dodatkowe obserwacje. 

2. Zarząd KS PZPN składa Zarządowi PZPN sprawozdanie ze swojej działalności według 

potrzeb. 

 
§ 6 

Do kompetencji Zarządu KS PZPN należy: 

1. Wytyczanie głównych kierunków działalności sędziowskiej w zakresie szkolenia, 

egzaminów praktycznych (obserwacji), opracowanie centralnego programu szkolenia 

sędziów i obserwatorów. 

2. Wydawanie Przepisów Gry w Piłkę Nożną oraz wdrażanie jednolitej ich interpretacji w 

oparciu o postanowienia IFAB, FIFA, UEFA oraz  PZPN. 

3. Nadzór nad przestrzeganiem przez sędziów Statutu PZPN, Regulaminów i postanowień 

oraz Uchwał Zarządu PZPN. 



4. Organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych i seminariów dla  sędziów, 

obserwatorów i instruktorów sędziowskich.  

5. Zwrócenie szczególnej uwagi na postępy utalentowanych młodych sędziów, 

stanowiących bezpośrednie zaplecze sędziów szczebla centralnego i rokujących nadzieje 

na prowadzenie zawodów na najwyższym poziomie. 

6. Utrzymywanie wojewódzkich parytetów dotyczących kandydatów na sędziów w 

rozgrywkach II ligi, spełniających kryteria szkoleniowe. W wyższych klasach 

rozgrywkowych jedynym kryterium doboru sędziów jest ich wartość merytoryczna, 

ustalana na podstawie kryteriów szkoleniowych. 

 

7. Podejmowanie działalności wychowawczej i kształtowanie postaw etyczno-moralnych w 

środowisku sędziowskim, ze szczególnym uwzględnieniem działań zapobiegającym 

zjawiskom patologicznym. 

8. Przedkładanie Zarządowi PZPN list kandydatów na sędziów oraz obserwatorów FIFA i 

UEFA. 

9. Występowanie z wnioskami o nadanie tytułów Sędziego Honorowego i Zasłużonego. 

10. Przedkładanie Zarządowi PZPN do zatwierdzenia list nominowanych sędziów 

Ekstraklasy, I i II ligi, sędziów asystentów i obserwatorów szczebla centralnego, a 

także sędzin Ekstraligi, I Ligi oraz sędzin asystentek i kandydatek na sędziny I Ligi. 

 
§ 7 

Działalność organizacji sędziowskiej w uzgodnieniu z władzami PZPN może być sponsorowana.  

§ 8 

Zarząd Kolegium Sędziów PZPN powołuje Centralną Komisję Szkoleniową KS PZPN oraz inne 

komisje i zespoły robocze, jakie uzna za niezbędne dla swojej działalności. 

§ 9 

Posiedzenia Zarządu KS PZPN odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem i są 

protokołowane. 

§ 10 

1. Decyzje Zarządu KS PZPN podejmowane są w formie Uchwał. 

2. Dla ważności Uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu KS 

PZPN, w tym Przewodniczącego. 

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby rozstrzyga 

głos Przewodniczącego. 

4. Do reasumpcji Uchwały potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych członków 

Zarządu KS PZPN. 

5. Zarząd KS PZPN może podejmować Uchwały także w drodze elektronicznej. 

Przewodniczący wysyła e-mailem projekt Uchwały do członków Zarządu, którzy tą samą 



drogą przesyłają swą akceptację. Do podjęcia Uchwały w tym trybie potrzebny jest udział 

w głosowaniu 2/3 głosów członków Zarządu. 

6. Uchwały Zarządu Kolegium Sędziów dotyczące nadawania uprawnień do prowadzenia 

zawodów szczebla centralnego, wyników przeprowadzanych egzaminów teoretycznych i 

sprawnościowych publikowane są w Komunikatach Zarządu KS PZPN na stronie 

internetowej Związku po każdym sezonie. 

 
§ 11 

Zasady nadawania uprawnień sędziom zostały przyjęte Uchwałą Zarządu PZPN nr VI/155 z 27 

czerwca 2012 roku,  a zasady nadawania uprawnień obserwatorom  - Uchwałą nr  VI/156 z 27 

czerwca 2012 roku.  

§ 12 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Kolegium Sędziów PZPN oraz 

Zarządowi PZPN. 

§ 13 

Traci moc Uchwała Zarządu PZPN nr IX/148 z 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Kolegium Sędziów PZPN. 

§ 14 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/208 z 10 lipca 2013 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Zasad awansu i spadku sędziów Ekstraklasy, I i II ligi 
oraz powoływania kandydatów na sędziów II ligi 

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

I. Przyjmuje się Zasady awansu i spadku sędziów Ekstraklasy, I i II ligi oraz powoływania 
kandydatów na sędziów II ligi w następującym brzmieniu: 

 
Zasady awansu i spadku sędziów Ekstraklasy, I i II ligi 

oraz powoływania kandydatów na sędziów II ligi 
 

ROZDZIAŁ I.   Postanowienia ogólne 
 
1.   Niniejsze zasady spełniają wymogi i zostały dostosowane do warunków Konwencji 

Sędziowskiej UEFA.  
2.  Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia szczebla centralnego” oznacza sędziego 

uprawnionego do sędziowania zawodów Ekstraklasy, I i II ligi oraz innych rozgrywek 
prowadzonych przez PZPN lub upoważnione przez niego podmioty. 

3.  Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to rozumieć 
cykl rozgrywkowy jesień – wiosna. 

4.  Sędzia szczebla centralnego musi spełniać następujące wymagania: 



a.   mieć minimum średnie wykształcenie (poświadczone kserokopią odpowiedniego 
dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego KS 
ZPN), 

b.   mieć sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę, 
c.   odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 
d.   działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej – szczególnie w 

zakresie szkolenia, 
e.    wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów. 

5. Sędzia szczebla centralnego nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego 
klubu sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej. 
6.   Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów szczebla centralnego nadawane są na 
jeden sezon rozgrywkowy. 
7.   Zarząd KS PZPN ma prawo cofnąć uprawnienia sędziego danej klasy rozgrywkowej w trakcie 
trwania sezonu rozgrywkowego sędziemu, który: 

a.  nie przestrzega lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych 
zasadach lub 

b.  naruszy lub istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia norm etyczno-moralnych 
w związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym również, gdy postawione mu 
zostaną zarzuty przez prokuraturę związane z korupcją w sporcie bądź zostanie 
skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa 
popełnione umyślnie) lub, 

c.  nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN lub 
d.  prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie. 

8.  W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo delegować sędziów na mecze 
wyższej klasy, niż nominalnie im przysługująca w danym sezonie. 
9.  Awans i spadek sędziów Ekstraklasy, I i II ligi następuje po zakończeniu całego sezonu 
rozgrywkowego, z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 7. 
 

ROZDZIAŁ II.  Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów 
 
1.Dla sędziów poszczególnych klas ustala się następujące granice wieku: 

a.     sędziowie międzynarodowi – wg aktualnych ustaleń FIFA, 
b.     sędziowie Ekstraklasy i I ligi – do 47 lat, 
c.      sędziowie II ligi – do 42 lat 
(-) 
d.      awansujący z II ligi do I ligi – 38 lat i mniej 
e.      kandydaci na II ligę – 35 lat i mniej. 

2. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Zarząd KS PZPN może nadać 
uprawnienia sędziemu do sędziowania danej klasy, mimo przekroczenia obowiązującej 
granicy wieku. 
3.   Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku kalendarzowym 
(-). 
4.   Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przed każdym sezonem rozgrywkowym decyduje, ilu 
sędziów ma być uprawnionych do sędziowania poszczególnych klas, z zastrzeżeniem pkt.5. 
5. Uprawnienia do sędziowania meczów Ekstraklasy, z zastrzeżeniem pkt. 8 Rozdz. I, 
otrzymują tylko sędziowie zawodowi, których liczbę ustala Przewodniczący KS PZPN w 
oparciu o porozumienie PZPN z Ekstraklasą S.A., określające budżet dla sędziów 
zawodowych na dany sezon. 
6. Uprawnienia do sędziowania meczów I ligi, z zastrzeżeniem pkt. 8 Rozdz. I, otrzymują 
tylko sędziowie amatorzy tworzący grupę Top Amator. 
7.  Uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów Ekstraklasy, I i II ligi kończą się 30 czerwca 
danego roku. 
8.   Sędzia, który osiąga granicę wieku w danym roku kalendarzowym i nie uzyskuje uprawnień 
na podstawie pkt. 2 Rozdziału II niniejszych Zasad, nie uzyskuje prolongaty swoich uprawnień 
począwszy od rundy jesiennej. 
 
 



ROZDZIAŁ III.   Obserwacje 
 

1.   Na wszystkich zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych, których obsady 
dokonuje Zarząd KS PZPN, sędziowie mogą być poddawani obserwacjom. Głównym celem 
prowadzenia obserwacji są względy szkoleniowe. Aktualna forma sędziego i jego potencjał 
umiejętności sędziowskich zdiagnozowane przez obserwatora, mogą być elementami do analizy 
przy obsadzie. Mogą być one także uwzględniane przy rozpatrywaniu awansów i spadków 
sędziów przez Zarząd Kolegium Sędziów PZPN. 
2.  Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani w 
obsadzie zawodów. Decyzje o braku nominacji, bądź o liczbie prowadzonych przez sędziego 
zawodów, nie mogą być przedmiotem odwołania i nie podlegają uzasadnianiu ze strony KS 
PZPN. 
     

ROZDZIAŁ IV.   Egzaminy teoretyczne i kondycyjne 
 
1.     W każdym sezonie rozgrywkowym KS PZPN organizuje następujące kursy i egzaminy: 

a.    centralne letnie kursy dla sędziów Ekstraklasy, I i II ligi, 
b.    centralne zimowe kursy dla sędziów Ekstraklasy, I  i II ligi. 
c.  konferencje szkoleniowo-unifikacyjne. 

2.    Na każdym kursie przeprowadzany jest egzamin teoretyczny i kondycyjny. 
3.    KS PZPN może na kursie zimowym w przypadku bardzo trudnych warunków 
atmosferycznych i terenowych, ograniczyć zakres egzaminu kondycyjnego. 
4.    Wszystkie egzaminy mają charakter zaliczeniowy. Minima zaliczeniowe wynoszą: 

a.   dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 
b.   dla sprawdzianu filmowego – 70% prawidłowych odpowiedzi, 
c.   dla sprawdzianu kondycyjnego wg zasad sprawdzianu interwałowego. 

Sprawdzian ten składa się z wyżej wymienionych testów. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest 
uzyskanie minimum zaliczeniowego ze wszystkich testów. 
 
Test 1:  
Sprint 6 razy 40 metrów w odstępach 1,5-minutowych – maksymalny dopuszczalny czas 6,2 
sekundy dla każdego z 6 sprintów – ze startu lotnego. 
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1x40 metrów). 
Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym 
starcie. Jeśli dwa sprinty nie zostaną niezaliczone, sędzia nie zalicza testu. 
 
Test 2:  
Naprzemienny bieg i marsz. Na pierwszy gwizdek prowadzącego test sędziowie muszą pokonać 
150 metrów w czasie 30 sekund z miejsca startu. Następnie muszą  oni przejść 50 m w 35 
sekund. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 30 
sekund i następnie przejść 50 metrów w czasie 35 sekund (-). W taki sposób sędziowie pokonują 
jedno okrążenie.  
Każdy sędzia musi dobiec przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą wyznaczają 4 
pachołki (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie 
nie postawi jednej stopy w „strefie chodzenia”, obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. 
Za pierwszym razem sędzia otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostaje wykluczony. 
Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem. 
Minimalna liczba okrążeń, aby zaliczyć test wynosi 12. Łącznie test nie może wynosić więcej niż 
15 okrążeń dla danego sędziego. 
 
5.    W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test kondycyjny nie jest 
zaliczony. 
6.    W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja) Zarząd KS PZPN ma prawo zwolnić 
sędziego Ekstraklasy I i II ligi od uczestnictwa w egzaminach. Nie zwalnia to jednak sędziego od 
złożenia egzaminów przed Komisją w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd KS 
PZPN. 



7. Jeżeli sędzia w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, 
uczestniczył w oficjalnym kursie UEFA lub FIFA, wynik sprawdzianu kondycyjnego zostanie mu 
zaliczony, jeśli zakres i forma tego egzaminu były zbieżne z zakresem egzaminu w Polsce.  
8.   Sędziemu delegowanemu na zawody w terminie egzaminu, wyznacza się nowy termin. 
Sędzia taki może być uwzględniany w obsadzie. 
9. Sędzia, który nie zaliczy jednego lub kilku testów egzaminu, może być przesunięty do niższej 
klasy rozgrywkowej. Może również być poddany egzaminowi poprawkowemu, który zalicza w 
wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN terminie. Do czasu zaliczenia egzaminu sędzia nie jest 
uwzględniany w obsadzie zawodów. Po powtórnym nie zaliczeniu któregokolwiek z testów w 
poprawkowym terminie, sędzia zostanie przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej, pod 
warunkiem zaliczenia egzaminu w kolejnym terminie, który jest terminem ostatecznym. Brak 
zaliczenia tego egzaminu skutkuje przekazaniem sędziego do dyspozycji macierzystego ZPN. 
10. Sędzia, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału w wyznaczonym terminie 
egzaminu, zostanie przekazany do dyspozycji macierzystego ZPN. 
11. Sędzia, który w trakcie testu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej przez lekarza, 
zostanie dopuszczony do kolejnego testu po zgłoszeniu gotowości w terminie określonym przez 
Zarząd KS PZPN. 
 

ROZDZIAŁ V.   Listy klasyfikacyjne 
 
1.   Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego Zarząd KS PZPN ustala listę klasyfikacyjną 
sędziów danej klasy rozgrywkowej, biorąc pod uwagę m.in.: 
a. oceny Zarządu Kolegium Sędziów – w klasach, gdzie ma to zastosowanie, 
b. merytoryczną treść obserwacji z poszczególnych meczów – w klasach, gdzie Zarząd KS 
PZPN nie wystawia ocen, 
c. rankingi sporządzane przez obserwatorów, 
(-) 
d. rankingi sporządzane na podstawie „obserwacji TV” – tam, gdzie ma to zastosowanie. 
 

ROZDZIAŁ VI.   Awanse i spadki 
 
1.   Po zakończeniu sezonu   Zarząd KS PZPN ustala listę klasyfikacyjną w każdej klasie 
rozgrywkowej, która jest podstawą do spadków i awansów na nowy sezon.  
2.    O liczbie sędziów awansujących i spadających z danej klasy rozgrywkowej decyduje 
Zarząd KS PZPN po zakończeniu danego sezonu rozgrywkowego. 
3.   Sędziowie I i II ligi ubiegający się o awans, oprócz spełnienia wszystkich wymogów zawartych 
w niniejszych zasadach, muszą przeprowadzić minimum 10 zawodów szczebla centralnego w 
sezonie. 
 

ROZDZIAŁ VII.    Sędziowie międzynarodowi i kandydaci na sędziów międzynarodowych 
– zasady mianowania 

 
1.   Sędziowie główni międzynarodowi muszą znać język angielski. Zasady sprawdzania 
znajomości języka obcego ustala Zarząd KS PZPN. 
2.   Uprawnienia sędziego FIFA po raz pierwszy może uzyskać sędzia Ekstraklasy, który w 
momencie nominacji: 

a.   nie ma 40 lat, 
b.   jest sędzią Ekstraklasy i przeprowadził w niej minimum 15 zawodów, 
c.   spełnia warunki określone przez FIFA, 

Zarząd KS PZPN przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi PZPN proponowaną listę kandydatów 
na sędziów międzynarodowych. 
3.  Sędzia FIFA zostaje ponownie kandydatem jeżeli: 

a.    wg oceny Zarządu KS PZPN prowadzi zawody w Ekstraklasie na poziomie 
bardzo dobrym, 

b.    na zawodach międzynarodowych uzyskuje wysokie oceny, 
c.    odpowiada przyjętemu przez FIFA limitowi wiekowemu. 
d.     stwarza perspektywy awansu w hierarchii UEFA i FIFA. 



 
 

ROZDZIAŁ VIII.   Kandydaci na sędziów II ligi: 
 

 Po zakończeniu każdej rundy jesiennej danego sezonu wojewódzkie Kolegia Sędziów 

wytypują spośród sędziów III ligi po jednym kandydacie na sędziów II ligi (łącznie 16 

kandydatów). 

 Zarząd Kolegium Sędziów PZPN dokooptuje kolejnych kandydatów (nie więcej niż 16), 

spośród młodych perspektywicznych sędziów III ligi, biorąc pod uwagę m.in. poziom 

prowadzenia zawodów, stopień wytrenowania, znajomość przepisów oraz konieczność 

dbania o województwa mające mało sędziów szczebla centralnego. 

 Kandydaci, których lista jest ogłaszana do końca każdego roku kalendarzowego, przed 

rundą wiosenną zostaną poddani egzaminowi konkursowemu. Minima zaliczeniowe – jak 

dla sędziów szczebla centralnego. 

 Kandydaci, którzy nie zdadzą jednego lub więcej egzaminów zostaną przekazani do 

dyspozycji macierzystych Kolegiów Sędziów, bez możliwości zastąpienia ich innymi 

kandydatami. 

 Kandydaci, którzy pomyślnie zdadzą powyższy egzamin, zostaną poddani obserwacjom w 

rundzie wiosennej na przynajmniej 4 zawodach III ligi lub Centralnej Ligi Juniorów. 

Oceny uzyskane na tych zawodach, rankingi obserwatorów, wyniki uzyskane podczas 
egzaminów oraz stopień wytrenowania będą głównymi czynnikami branymi pod uwagę 
przy tworzeniu końcowego rankingu kandydatów. 

6. Awans do II ligi uzyska nie mniej niż 2 najlepszych sędziów-kandydatów. 
 

ROZDZIAŁ IX.   Postanowienia końcowe: 
 
1. Sędzia szczebla centralnego za zgodą Zarządu KS PZPN może być czasowo urlopowany. 
2. Zgoda KS PZPN na czasowy urlop każdorazowo powinna zawierać: 

a.   określać jednoznacznie długość urlopu, 
b.   określać wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na 

nowy sezon rozgrywkowy. 
3. Nieprowadzenie zawodów na szczeblu centralnym w okresie przekraczającym 12 miesięcy 
może spowodować przesunięcie sędziego o jedną klasę rozgrywkową niżej. 
4.   W meczach nie objętych systemem obiektywizacji oceny pracy sędziów, sędziom przysługuje 
prawo do zgłoszenia Zarządowi KS PZPN zastrzeżeń do oceny obserwatora wystawionej w 
arkuszu obserwacji, a także do opisu zawartego w tym arkuszu. Zgłoszenie (zawierające także 
ciągły zapis wideo meczu, od chwili rozpoczęcia do momentu zakończenia) musi zostać złożone 
do Przewodniczącego KS PZPN w terminie do 30 dni od daty zawodów. Wyniki analizy 
zgłoszonych zastrzeżeń, będą brane pod uwagę przy dokonywaniu obsady, a także przy 
rozpatrywaniu spadków i awansów sędziów. 
5. Zarząd KS PZPN może nakładać na sędziów dodatkowe zadania szkoleniowe, jak m.in. 
przesyłanie samooceny po prowadzonych przez siebie meczach czy udział w szkoleniu 
korespondencyjnym. Niewykonywanie obowiązków w wyznaczonych terminach będzie 
powodować wstrzymanie sędziego w obsadzie zawodów. 
6. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędziego z 
przedstawicielami klubów. Naruszenie powyższego zakazu spowoduje automatyczne 
wstrzymanie w obsadzie sędziego od prowadzenia zawodów na okres ustalony przez Zarząd  KS 
PZPN. Niezależnie od tego sprawa zostanie przekazana do Komisja Dyscyplinarnej PZPN. 
7. Nieusprawiedliwione lub niezgodne z przepisami kontakty sędziów i obserwatorów przed 

meczem lub po jego zakończeniu spowoduje wstrzymanie w obsadzie przez Zarząd KS 
PZPN do odwołania oraz przekazanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej PZPN. Za 
usprawiedliwione i zgodne z przepisami uznaje się jedynie kontakty związane z danym 
meczem, dotyczące spraw mieszczących się w ramach obowiązującego prawa, w tym 
przepisów związkowych. 



8.    Do interpretacji niniejszych zasad awansu i spadku upoważniony jest Zarząd PZPN. 
9.  Decyzje w sprawie awansów i spadków mają charakter  nominacji i nie podlegają odwołaniu 

oraz zaskarżeniu.  
 
II. Z dniem zatwierdzenia niniejszej Uchwały  traci moc Uchwała nr VI/155 Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej z 27 czerwca 2012 roku. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

209 
Uchwała nr VIII/209 z dnia 10 lipca 2013 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

zatwierdzenia listy sędziów oraz sędziów asystentów szczebla centralnego na sezon 

2013/2014 

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

I. Zatwierdza się nw. listy sędziów szczebla centralnego na sezon 2013/14:       

Lista sędziów szczebla centralnego na sezon 2013/14 

Sędziowie zawodowi 

1. Marcin Borski   Mazowiecki ZPN 

2. Bartosz Frankowski  Kujawsko-Pomorski ZPN 

3. Paweł Gil   Lubelski ZPN 

4. Szymon Marciniak  Mazowiecki ZPN 

5. Tomasz Musiał  Małopolski ZPN 

6. Paweł Pskit   Łódzki ZPN 

7. Paweł Raczkowski  Mazowiecki ZPN 

8. Daniel Stefański  Kujawsko-Pomorski ZPN 

 

Grupa TopAmator 

1. Łukasz Bednarek  Zachodniopomorski ZPN 

2. Dawid Bukowczan  Śląski ZPN 

3. Paweł Dreschel  Pomorski ZPN 

4. Tomasz Garbowski  Opolski ZPN 

5. Krzysztof Jakubik  Mazowiecki ZPN 

6. Sebastian Jarzębak  Śląski ZPN 

7. Marek Karkut   Mazowiecki ZPN 

8. Sebastian Krasny  Małopolski ZPN 

9. Wojciech Krztoń  Warmińsko-Mazurski ZPN 

10. Tomasz Kwiatkowski  Mazowiecki ZPN 

11. Adam Lyczmański  Kujawsko-Pomorski ZPN 

12. Paweł Malec   Łódzki ZPN 

13. Robert Małek   Śląski ZPN 

14. Jacek Małyszek  Lubelski ZPN 

15. Dawid Piasecki  Pomorski ZPN 

16. Jarosław Przybył  Opolski ZPN 

17. Tomasz Radkiewicz   Łódzki ZPN 

18. Rafał Rokosz   Śląski ZPN 

19. Jarosław Rynkiewicz  Zachodniopomorski ZPN 



20. Łukasz Szczech  Mazowiecki ZPN 

21. Marcin Szrek   Świętokrzyski ZPN 

22. Sebastian Tarnowski  Dolnośląski ZPN 

23. Tomasz Wajda   Śląski ZPN 

24. Michał Zając   Śląski ZPN 

25. Mariusz Złotek   Podkarpacki ZPN 

 

II liga 

1. Artur Aluszyk   Zachodniopomorski ZPN 

2. Tomasz Białek   Lubuski ZPN 

3. Marcin Bielawski  Śląski ZPN 

4. Przemysław Bzowski  Pomorski ZPN 

5. Andrzej Chudy   Śląski ZPN 

6. Artur Ciecierski  Mazowiecki ZPN 

7. Damian Gawęcki  Świętokrzyski ZPN 

8. Konrad Gąsiorowski  Lubelski ZPN 

9. Mirosław Górecki  Śląski ZPN 

10. Michał Grocki   Łódzki ZPN 

11. Piotr Idzik   Wielkopolski ZPN 

12. Grzegorz Jabłoński  Małopolski ZPN 

13. Mariusz Jasina   Dolnośląski ZPN 

14. Jacek Kikolski   Mazowiecki ZPN 

15. Mariusz Korpalski  Kujawsko-Pomorski ZPN 

16. Mariusz Korzeb  Mazowiecki ZPN 

17. Tomasz Krawczyk  Łódzki ZPN 

18. Daniel Kruczyński  Śląski ZPN 

19. Paweł Kukla   Małopolski ZPN 

20. Paweł Lasyk   Śląski ZPN 

21. Maciej Lewicki   Pomorski ZPN 

22. Marcin Liana   Kujawsko-Pomorski ZPN 

23. Jacek Lis   Śląski ZPN 

24. Szymon Lizak   Wielkopolski ZPN 

25. Piotr Łęgosz   Kujawsko-Pomorski ZPN 

26. Marek Łukiewski  Warmińsko-Mazurski ZPN 

27. Robert Marciniak  Małopolski ZPN 

28. Tomasz Marciniak  Mazowiecki ZPN 

29. Artur Mądrzak   Mazowiecki ZPN 

30. Maciej Mikołajewski  Lubuski ZPN 

31. Michał Mularczyk  Łódzki ZPN 

32. Marcin Muszyński  Łódzki ZPN 

33. Marek Opaliński  Dolnośląski ZPN 

34. Dominik Pasek   Dolnośląski ZPN 

35. Kornel Paszkiewicz  Dolnośląski ZPN 

36. Erwin Paterek   Lubelski ZPN 

37. Sławomir Pipczyński  Mazowiecki ZPN 

38. Robert Podlecki  Lubelski ZPN 

39. Grzegorz Pożarowszczyk Lubelski ZPN 

40. Sylwester Rasmus  Kujawsko-Pomorski ZPN 

41. Rafał Sawicki   Podkarpacki ZPN 



42. Piotr Siedlecki   Mazowiecki ZPN 

43. Damian Skórka  Zachodniopomorski ZPN 

44. Łukasz Sobiło   Dolnośląski ZPN 

45. Marcin Szczerbowicz  Warmińsko-Mazurski ZPN 

46. Marek Śliwa   Świętokrzyski ZPN 

47. Tomasz Tobiański  Pomorski ZPN 

48. Piotr Wasielewski  Wielkopolski ZPN 

49. Michał Woś   Lubelski ZPN 

50. Sebastian Załęski  Mazowiecki ZPN 

51. Tomasz Zieliński  Wielkopolski ZPN 

52. Mateusz Złotnicki  Lubelski ZPN 

53. Zbigniew Zych   Lubelski ZPN 

 

Warunkiem uzyskania uprawnień jest zaliczenie egzaminu teoretycznego oraz kondycyjnego. 

II. Zatwierdza się nw. listę sędziów asystentów szczebla centralnego na sezon 2013/14: 

Lista sędziów asystentów szczebla centralnego na sezon 2013/14 

1. Marcin Boniek    Kujawsko-Pomorski ZPN 

2. Marcin Borkowski   Lubelski ZPN 

3. Tomasz Listkiewicz   Mazowiecki ZPN 

4. Sebastian Mucha   Małopolski ZPN 

5. Krzysztof Myrmus   Śląski ZPN 

6. Rafał Rostkowski   Mazowiecki ZPN 

7. Piotr Sadczuk    Lubelski ZPN 

8. Konrad Sapela    Łódzki ZPN 

9. Radosław Siejka   Łódzki ZPN 

10. Paweł Sokolnicki   Mazowiecki ZPN 

11. Maciej Wierzbowski   Pomorski ZPN 

12. Dawid Golis    Łódzki ZPN 

13. Marcin Hankiewicz   Łódzki ZPN 

14. Bartłomiej Lekki   Śląski ZPN 

15. Marcin Lis    Śląski ZPN 

16. Marcin Lisowski   Mazowiecki ZPN 

17. Krzysztof Nejman   Mazowiecki ZPN 

18. Tomasz Niemirowski   Mazowiecki ZPN 

19. Michał Obukowicz   Mazowiecki ZPN 

20. Michał Pierściński   Mazowiecki ZPN 

21. Marcin Sadowski   Kujawsko-Pomorski ZPN 

22. Maciej Szymanik   Mazowiecki ZPN 

23. Jakub Ślusarski   Małopolski ZPN 



24. Arkadiusz Śpiewak   Łódzki ZPN 

25. Jakub Winkler    Kujawsko-Pomorski ZPN 

26. Jakub Wójcik    Mazowiecki ZPN 

27. Kamil Wójcik    Mazowiecki ZPN 

28. Marcin Czerwiński   Lubuski ZPN 

29. Maciej Daszkiewicz   Kujawsko-Pomorski ZPN 

30. Michał Gajda    Łódzki ZPN 

31. Mariusz Grząba   Śląski ZPN 

32. Radosław Heller   Śląski ZPN 

33. Dariusz Ignatowski   Kujawsko-Pomorski ZPN 

34. Adam Jakubczyk   Śląski ZPN 

35. Piotr Kotulski    Zachodniopomorski ZPN 

36. Sławomir Kowalewski   Śląski ZPN 

37. Piotr Kurt    Warmińsko-Mazurski ZPN 

38. Maciej Majewski   Łódzki ZPN 

39. Marcin Protasewicz   Mazowiecki ZPN 

40. Damian Rokosz   Śląski ZPN 

41. Sylwester Rolek   Podkarpacki ZPN 

42. Bolesław Rosa    Mazowiecki ZPN 

43. Filip Sierant    Mazowiecki ZPN 

44. Waldemar Socha   Dolnośląski ZPN 

45. Maksym Stelmaszczyk  Świętokrzyski ZPN 

46. Sławomir Steczko   Małopolski ZPN 

47. Marek Szerszeń   Pomorski ZPN 

48. Daniel Szpila    Opolski ZPN 

49. Piotr Szubielski   Łódzki ZPN 

50. Jacek Tokarski    Opolski ZPN 

51. Leszek Wnuk    Pomorski ZPN 

52. Paweł Wysocki   Mazowiecki ZPN 

53. Andrzej Zbytniewski   Lubelski ZPN 

 

Warunkiem uzyskania uprawnień jest zaliczenie egzaminu teoretycznego oraz kondycyjnego. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/210 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zatwierdzenia listy obserwatorów szczebla centralnego na sezon 2013/2014 

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

I. Zatwierdza się nw. listę obserwatorów szczebla centralnego na sezon 2013/14: 

Lista obserwatorów szczebla centralnego na sezon 2013/14 

Poziom międzynarodowy 

1. Michał Listkiewicz   Mazowiecki ZPN 

2. Tomasz Mikulski   Lubelski ZPN 

3. Zbigniew Przesmycki   Łódzki ZPN 

4. Sławomir Stempniewski  Mazowiecki ZPN 

5. Ryszard Wójcik   Opolski ZPN 

 

Poziom narodowy 

1. Roman Anastaziak   Pomorski ZPN 

2. Józef Artymiak    Lubelski ZPN 

3. Arkadiusz Augustyniak  Zachodniopomorski ZPN 

4. Dariusz Baranowski   Zachodniopomorski ZPN 

5. Włodzimierz Biaduń   Lubelski ZPN 

6. Dariusz Borucki   Pomorski ZPN 

7. Marek Brańka    Małopolski ZPN 

8. Piotr Brodecki    Łódzki ZPN 

9. Jerzy Broński    Zachodniopomorski ZPN 

10. Stanisław Brożek   Małopolski ZPN 

11. Zbigniew Czajkowski   Warmińsko-Mazurski ZPN 

12. Andrzej Dymek   Dolnośląski ZPN 

13. Krzysztof Figarski   Mazowiecki ZPN 

14. Ryszard Frączek   Małopolski ZPN 

15. Ryszard Gancarz   Lubuski ZPN 

16. Andrzej Górecki   Małopolski ZPN 

17. Tomasz Góreczny   Pomorski ZPN 

18. Piotr Gidaszewski   Wielkopolski ZPN 

19. Zbigniew Janczarek   Śląski ZPN 

20. Krzysztof Jenda   Mazowiecki ZPN 

21. Andrzej Kaczmarek   Dolnośląski ZPN 



22. Andrzej Kazior    Łódzki ZPN 

23. Andrzej Kołodziejski   Mazowiecki ZPN 

24. Marek Komoński   Podkarpacki ZPN 

25. Ryszard Kostoń   Śląski ZPN 

26. Leszek Kowalewski   Śląski ZPN 

27. Dariusz Kozieł    Mazowiecki ZPN 

28. Krzysztof Krawiec   Dolnośląski ZPN 

29. Zbigniew Kuleta   Łódzki ZPN 

30. Andrzej Kuśmierczyk   Lubelski ZPN 

31. Marek Kwiatkowski   Warmińsko-Mazurski ZPN 

32. Mirosław Kwiatosz   Lubelski ZPN 

33. Jarosław Łapka   Świętokrzyski ZPN 

34. Krzysztof Matych   Zachodniopomorski ZPN 

35. Rajmund Matyniak   Wielkopolski ZPN 

36. Piotr Musialik    Małopolski ZPN 

37. Andrzej Należnik   Śląski ZPN 

38. Jerzy Nawara    Śląski ZPN 

39. Zbigniew Pająk   Dolnośląski ZPN 

40. Julian Pasek    Dolnośląski ZPN 

41. Dariusz Petruczenko   Lubelski ZPN 

42. Antoni Plona    Podlaski ZPN 

43. Tomasz Płoski    Warmińsko-Mazurski ZPN 

44. Dariusz Prauza   Śląski ZPN 

45. Mirosław Prokurat   Pomorski ZPN 

46. Piotr Przybyła    Śląski ZPN 

47. Kazimierz Purcelewski   Kujawsko-Pomorski ZPN 

48. Marian Pyzałka   Dolnośląski ZPN 

49. Grzegorz Rek    Pomorski ZPN 

50. Filip Robak    Świętokrzyski ZPN 

51. Jan Rożen    Lubelski ZPN 

52. Tomasz Rusek    Śląski ZPN 

53. Robert Sępołowicz   Wielkopolski ZPN 

54. Jan Sieński    Mazowiecki ZPN 

55. Tomasz Siwiec   Mazowiecki ZPN 

56. Tadeusz Stachura   Śląski ZPN 

57. Wojciech Stasik   Lubuski ZPN 

58. Janusz Sztonyk   Opolski ZPN 

59. Marcin Szulc    Mazowiecki ZPN 



60. Zygmunt Ślęzak   Łódzki ZPN 

61. Ryszard Świerczek   Małopolski ZPN 

62. Piotr Tenczyński   Mazowiecki ZPN 

63. Zenon Tobera    Kujawsko-Pomorski ZPN 

64. Zbigniew Urbańczyk   Małopolski ZPN 

65. Jacek Walczyński   Lubelski ZPN 

66. Krzysztof Warcholik   Lubuski ZPN 

67. Katarzyna Wierzbowska  Pomorski ZPN 

68. Krzysztof Wilczyński   Zachodniopomorski ZPN 

69. Cezary Wójcik    Lubelski ZPN 

70. Tomasz Wróbel   Mazowiecki ZPN 

71. Grzegorz Ziółkowski   Mazowiecki ZPN 

 

Warunkiem uzyskania uprawnień jest zaliczenie egzaminu teoretycznego. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/211 z 10 lipca 2013 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie ryczałtów dla sędziów i obserwatorów szczebla centralnego 
 
 

I. Przyjmuje się następujące stawki ryczałtów dla sędziów i obserwatorów za mecz w 
rozgrywkach I i II ligi: 

 

Rozgrywki Sędzia Obserwator 

I liga 1400 zł 800 zł 

II liga 900 zł 750 zł 

 
II. Stawki dla sędziów asystentów oraz sędziów technicznych pozostają bez zmian. 

 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/212 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmiany  

Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2013/2014 

przyjętego w drodze Uchwały nr V/146 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

z dnia 22 maja 2013 roku 

I.Na podstawie art.36 § 1 pkt.9 Statutu PZPN, Zarząd PZPN postanawia dokonać zmiany 

Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2013/2014, przyjętego na mocy 

Uchwały nr V/146 Zarządu PZPN z dnia 22 maja 2013 roku, w ten sposób, że chyla  

się dotychczasową redakcję pkt.19.3 oraz nadaje mu się nowe następujące brzmienie: 

Przyjmuje się następujące stawki ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów  

ds. bezpieczeństwa, wyznaczonych na mecze o Puchar Polski, rozgrywane na szczeblu 

centralnym w sezonie 2013/2014: 

a) w I i II turze rundy wstępnej ekwiwalent dla sędziego głównego wynosi: 500 zł, 

 dla sędziów asystentów 350 zł, a dla obserwatorów i delegatów: 300 zł, 

 

b)  w 1/32 finału, ekwiwalent dla sędziego głównego wynosi: 500 zł, 

 dla sędziów asystentów 350 zł, a dla sędziów technicznych, obserwatorów  

i delegatów: 300 zł, 

 

c) 1/16 finału, 1/8 finału, 1/4 finału, 1/2 finału ekwiwalent dla sędziego głównego wynosi: 

1.500 zł, dla sędziów asystentów 1.000 zł, a dla sędziów technicznych, obserwatorów i 

delegatów: 500 zł.    

 
II.Dodaje się nowy pkt 22 w brzmieniu: 

 

22. Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach 
 
22.1. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o 
Puchar Polski przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne, 
prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz danych, określone odrębną uchwałą PZPN. 
 
22.2  Prawa telewizyjne i pośrednie prawa medialne są scentralizowane i należą do PZPN od 
etapu II, pierwszej rundy 1/32 finału Pucharu Polski. 
 
22.3  Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN: 
 
1. Od 1/32 finału do 1/8 finału Pucharu Polski: 

 umieszczenie tablicy centralnej w pierwszym rzędzie band reklamowych o wymiarach 12m x 
1m, zgodnie z załącznikiem nr 2 

 umieszczenie logotypu Pucharu Polski na prawym i lewym rękawku koszulek meczowych 
klubów (wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm), zgodnie z załącznikiem nr 3 

 obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich do udzielania wywiadów na płycie boiska, w 
strefie mieszanej oraz w trakcie konferencji prasowych. 

 
2. Od 1/4 finału do finału Pucharu Polski: 

 udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 
reklamowych wokół boiska w pierwszym i drugim rzędzie, zgodnie z załącznikiem nr 2 

 umieszczenie logotypu Pucharu Polski na prawym i lewym rękawku koszulek meczowych 
(wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm), zgodnie z załącznikiem nr 3 



 obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich udzielania wywiadów na płycie boiska, w 
strefie mieszanej oraz w trakcie konferencji prasowych. 

 
22.4 Ustala się, iż kluby uczestniczące w drugim etapie rozgrywek o Puchar Polski 
zarezerwują dla Polskiego Związku Piłki Nożnej i w razie potrzeby przekażą: 
a.  na mecze od 1/32 do 1/8 finału: 

 50 biletów 1 kategorii 

 10 zaproszeń VIP/loża honorowa 
b.  na mecze ćwierćfinałowe: 

 150 biletów 1. kategorii 

 75 zaproszeń VIP/loża honorowa 
c.  na mecze półfinałowe: 

 150 biletów 1. kategorii 
1.  75 zaproszeń VIP/loża honorowa 
 
Aczkolwiek liczba zaproszeń VIP nie może przekroczyć 10% miejsc siedzących w strefie VIP. 
 
PZPN powiadomi klub z odpowiednim wyprzedzeniem czy skorzysta z danej puli biletów i 
zaproszeń. 
 
22.5. Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów włączając mecze półfinałowe oraz wpływy 
z reklam na stadionie z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie niniejszej uchwały dla 
PZPN. 
 
22.6. Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne należą do 
PZPN.  
 
22.7. Ustala się, że zszywki z logotypami, flagi Pucharu Polski, pliki graficzne z logotypem 
Pucharu Polski oraz wzory plakatów i banerów internetowych zostaną dostarczone klubom na 
podstawie zamówienia wysłanego do PZPN faksem do 30 czerwca 2013 r. na druku zamówienia, 
według wzoru z załącznika nr 4. Tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych 
i na płycie boiska na mecze transmitowane przez oficjalnych nadawców Pucharu Polski dostarczy 
klubom PZPN lub podmiot przez niego wskazany. Na pozostałe mecze kluby powinny wykonać 
ścianki na własny koszt według wzoru otrzymanego od PZPN. 
 
22.8. Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny być 
interpretowane jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w rozgrywkach przy 
zawieraniu umów dotyczących rozgrywek o Puchar Polski, gdyż nie są one w konflikcie z 
umowami komercyjnymi i zobowiązaniami klubów. 
 
22.9. Szczegółowe zobowiązania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski są 
opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 
22.10. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały stanowi Księga znaku Pucharu Polski. 
 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 

 

 



t.j. U nr V/146 z 22.05.2013 r. 

zm. U nr VII/212 z 10.07.2013 r. 
 

 
Uchwała nr V/146 z dnia 22 maja 2013 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2013/2014 

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

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2013/2014 

w następującym brzmieniu:  

 
 

 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI 
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2013/2014 

 
Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są masową 
imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn 
piłkarskich, ubiegających się o to trofeum. 

 
1. Cykl rozgrywek 

 
1.1. Cykl rozgrywek na szczeblu związku piłki nożnej na sezon 2013/2014 kończy się do 30 

czerwca 2013 roku i ma wyłonić 16 drużyn, które wezmą udział  
w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2013/2014.  

 
1.2. Cykl rozgrywek w sezonie 2013/2014 na szczeblu centralnym rozpoczyna się 1 lipca 

2013 roku  a kończy  nie później niż 1 czerwca 2014 roku  
 
2. Uczestnictwo  
 
2.1. W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny  Ekstraklasy, I, II, III i 

IV ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpić do ZPN o 
zwolnienie z udziału w rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie 
dobrowolności.  

 
2.2. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez przedstawienie organowi prowadzącemu 

rozgrywki kompletu dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami związkowymi 
dotyczącymi potwierdzenia/uprawnienia zawodników do rozgrywek ligowych. Uprawnienie 
zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa 
w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem pkt. 5.1 niniejszego regulaminu. Listy 
zawodników można uzupełniać w trakcie rozgrywek zgodnie z odrębnymi przepisami 
PZPN w tym zakresie. Poprzez zgłoszenie do rozgrywek klub potwierdza znajomość 
niniejszego regulaminu.  

 
3. Etapy rozgrywek 
 
Rozgrywki podzielone są na dwa etapy: 
 
3.1. Etap I, kończący się do 30 czerwca 2013 roku, na szczeblu związku piłki nożnej,  

w którym uczestniczą drużyny: III, IV ligi i klasy okręgowej włącznie oraz na zasadzie 
dobrowolności wszystkie inne zgłoszone do rozgrywek. 

   
3.2. Etap II na szczeblu centralnym z udziałem: 



 

 16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związku piłki nożnej  

w sezonie 2012/2013, 

 36 drużyn II ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2012/2013, 

 18 drużyn I ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2012/2013, 

 16 zespołów ekstraklasy wg stanu na sezon rozgrywkowy 2012/2013. 

4. Pierwszy etap 
 

4.1. Pierwszy etap rozgrywek, kończący się do 30 czerwca 2013 roku, przeprowadzają 
związki piłki nożnej na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów oraz 
niniejszego regulaminu. 

 
4.2. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich 

drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związku piłki 
nożnej należy do właściwości Wydziału Dyscypliny związków piłki nożnej, chyba, że ze 
względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania przez 
Komisję Dyscyplinarną PZPN. 

 
4.3. Wszystkie związki piłki nożnej obowiązane są w terminie do dnia 30.06.2013 r. zgłosić 

pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużyny, które zakwalifikowały 
się do rozgrywek pucharowych na szczeblu centralnym. 

 
5. Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej  

 
Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania 
następujących zasad: 
 
5.1. Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie 

tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. Jeżeli 
jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników 
drużyny wyeliminowanej może grać w poszczególnym meczu w tej drużynie swego klubu, 
która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.  

 
5.2. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w 

których one aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w 
najwyższej klasie rozgrywkowej, itd. 

 
6. Drugi Etap 
  
Runda wstępna 
 
6.1.  W Rundzie wstępnej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. Runda ta podzielona jest 

na dwa etapy: 

 I tura rundy wstępnej 

Uczestnicy: 
16 zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków sportowych.  

           36 zespołów II-ej Ligi w sezonie 2012/2013 
 

Zwycięzcy uzyskują awans do II tury rundy wstępnej. 
 

 II tura rundy wstępnej 



Uczestnicy: 
26 zespołów – zwycięzcy meczów I tury rundy wstępnej 
 
12 par zostanie rozlosowanych ze zwycięzców I tury rundy wstępnej. 
2 zespoły otrzymują wolny los. 
Zwycięzcy uzyskują awans do I rundy – 1/32 finału Pucharu Polski. 

 
6.2  W rundzie wstępnej Pucharu Polski Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 

przeprowadzi losowanie par wg zasad określonych w pkt. 6.1 
 
6.3  Gospodarzami w rundzie wstępnej Pucharu Polski są zespoły występujące  

w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2012/2013. 
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie. 

 
6.4  Zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 6.1 uzyskają awans do rundy 

pierwszej Pucharu Polski.  
 
7. Pierwsza runda - 1/32 finału Pucharu Polski 
 
7.1   W rundzie pierwszej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział bierze:  

 14 zespołów – zwycięzców meczu z Rundy Wstępnej; 

 18 zespołów I Ligi w sezonie 2012/2013. 

 
7.2  W rundzie pierwszej Pucharu Polski Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 

przeprowadzi losowanie par poprzez dolosowanie do 14 zespołów-zwycięzców meczów z 
rundy wstępnej drużyn I ligi.  
2 pary stworzą drużyny I-szo ligowe.   

 
7.3  Gospodarzami meczów pierwszej rundy Pucharu Polski są zespoły zwycięzców meczu w 

rundzie wstępnej. W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni 
losowanie. 

 
7.4  Zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1 uzyskają awans do rundy 

drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski.  
 
8. Druga runda – 1/16 finału Pucharu Polski 
 
8.1.  W rundzie drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.  

W 1/16 finału udział bierze:  
3. 16 zespołów, występujących w sezonie 2012/2013 w Ekstraklasie; 

4. zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1. 

 
8.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 8.1 uzyskają awans do 

rundy trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski.  
 
9. Trzecia runda – 1/8 finału Pucharu Polski 
 
9.1 W rundzie trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.  

W 1/8 finału udział bierze:  
7. 16 zwycięzców meczów rundy drugiej. 

 



9.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 9.1 uzyskają awans do 
rundy czwartej – 1/4 finału Pucharu Polski. 

 
10. Czwarta runda – 1/4 finału Pucharu Polski 
 
10.1. W rundzie czwartej - 1/4 finału Pucharu Polski rozgrywa się dwa mecze (mecz  

i rewanż). W rundzie czwartej udział bierze: 
8. 8 zespołów – zwycięzców meczów rundy trzeciej. 

 
10.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 10.1 uzyskają awans do 

rundy piątej – 1/2 finału Pucharu Polski. 
 
11. Piąta runda – 1/2 finału Pucharu Polski 
 
11.1. W rundzie piątej - 1/2 finału Pucharu Polski rozgrywa się dwa mecze (mecz i rewanż). W 

rundzie piątej udział biorą: 
9. 4 zespoły – zwycięzcy meczów rundy czwartej. 

 
11.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 11.1 uzyskają awans do 

finału Pucharu Polski 
 
12. Runda szósta - Finał Pucharu Polski 
 
12.1 W rundzie szóstej - Finale Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. 

W rundzie szóstej udział biorą: 
10. 2 zespoły – zwycięzcy meczów rundy piątej. 

 
Mecz Finałowy zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

 
13. Losowanie zestawu par i gospodarzy 
 
13.1. Zestaw par 1/16, 1/8, par i gospodarzy pierwszych meczów 1/4 i 1/2 finału oraz 

formalnego gospodarza Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie, przeprowadzone przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, według schematu i zasad określonych w 
„Schemacie Rozgrywek o Puchar Polski”, stanowiącym załącznik do niniejszego 
regulaminu.  

 
13.2. W przypadku realnej możliwości nierozegrania pierwszego meczu 1/4 lub 1/2 Finału 

rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, organ prowadzący 
rozgrywki zastrzega sobie prawo zmiany gospodarza meczu, wyłonionego w drodze 
losowania. 

 
14. Zasady awansu – jeden mecz oraz mecz finałowy 
 
14.1. W rundach, w których rozgrywa się jeden mecz oraz meczu finałowym: 

a. w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym  
czasie zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut.  

b. jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli zarządza się 
rzuty karne według obowiązujących przepisów.  

 
 
15. Zasady awansu – dwa mecze (mecz i rewanż) 
 
15.1. W 1/4 oraz 1/2 Finału Pucharu Polski awans do dalszej rundy rozgrywek, uzyska zespół, 

który zgromadzi większą liczbę punktów. 



15.2.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie bądź wywalczeniu  Pucharu 
Polski decyduje: 
a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami 

w spotkaniach tych drużyn; 

b. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone 

na wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i 

utraconymi bramkami  w spotkaniach tych drużyn; 

c. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut; 

d. jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone 

na wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami 

przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich; 

e. jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty 

karne według obowiązujących przepisów.  

 
16. Zasady ogólne  
 
16.1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające 

odpadają. W rozgrywkach etapu pierwszego na szczeblu związku piłki nożnej dopuszcza 
się rozgrywanie zawodów, począwszy od ćwierćfinałów systemem mecz i rewanż, o ile 
taki system został uwzględniony w regulaminach związku piłki nożnej. 

 
16.2. W etapie pierwszym gospodarzami meczów o Puchar Polski na szczeblu związku piłki 

nożnej są drużyny występujące w niższych klasach rozgrywkowych.  
W przypadku drużyn tej samej klasy, gospodarza zawodów wyłania się drogą losowania. 
Ustalenie gospodarzy zawodów pucharowych w etapie pierwszym następuje na 
podstawie aktualnego stanu drużyn w poszczególnych klasach rozgrywkowych w chwili 
losowania.  

 
16.3. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu centralnym, uprawnione 

są do wymiany 3 zawodników przez cały okres trwania gry. 
 
16.4.  Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry w piłkę 

nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi  w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 
lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Przepisy w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

 
16.5. Napomnienia i wykluczenia. 

Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 
zostanie automatycznie ukarany: 

 przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

 przy siódmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów oraz karą 

pieniężną w wysokości 500 zł.  

Kary o których mowa powyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych. 
 
16.6 Jeżeli w czasie jednych zawodów o Puchar Polski co najmniej pięciu zawodników jednej 

drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka), klub 



ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję 
Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 500 zł.  
W ramach rozgrywek na szczeblu związku piłki nożnej kary finansowej nie orzeka się 

 
16.7. Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu Pucharu Polski na szczeblu 

Związków zostają anulowane. 
 

16.8. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących  
w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków wykonywane są w kolejnych etapach lub 
cyklach Pucharu Polski. 

 
16.9 Za wyjątkiem meczów Rundy Wstępnej, gospodarze zawodów zobowiązani są do 

filmowania całego przebiegu meczu i przechowywania nagrania przez okres 1 miesiąca 
dla potrzeb organu prowadzącego rozgrywki, Komisji Dyscyplinarnej PZPN, Kolegium 
Sędziów oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN. 

 
17. Terminy zawodów 
 
17.1. Zawody muszą być rozegrane w terminie i godzinach  wyznaczonych przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN z zastrzeżeniem  terminów obligatoryjnych, terminów 
wynikających z przepisów FIFA, terminów wynikających z przepisów UEFA oraz terminów 
ustalonych z podmiotem posiadającym licencję nadawcy.   

 
17.2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w porozumieniu z podmiotem posiadającym 

licencję nadawcy telewizyjnego może wyznaczyć rozegranie zawodów na inny dzień lub 
godzinę.  Terminy spotkań, rozgrywanych od 1/16 finału Pucharu Polski wymagają 
uprzednich konsultacji z Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA.  

 
17.3 W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 

związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

 
17.4 Klub który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament 

Rozgrywek krajowych podlega karze finansowej do 500.000 złotych. Niezależnie od 
powyższego Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w 
Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

 
 

18. Nagrody 
 

18.1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymuje: 

 przechodni Puchar Polski, 

 replikę/miniaturę Pucharu Polski na własność, 

 medale pamiątkowe, 

 reprezentuje Polskę w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych przez 

UEFA pod warunkiem wypełnienia wymogów licencyjnych, określonych 

odrębnymi przepisami PZPN. 

 
18.2. Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski) otrzymuje: 

 medale pamiątkowe, 

 reprezentuje Polskę w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych przez 

UEFA pod warunkiem wypełnienia wymogów licencyjnych, określonych 



odrębnymi przepisami PZPN i w przypadku, gdy zdobywca Pucharu Polski jest 

jednocześnie mistrzem Polski, chyba, że właściwe przepisy PZPN i UEFA 

stanowią inaczej.  

 
18.3.   Niezależnie od postanowień pkt 18.1 oraz 18.2, kluby uczestniczące w rozgrywkach o 

Puchar Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2013/2014 uprawnione są do 
otrzymania nagrody finansowej w wysokości: 
1) I tura rundy wstępnej - każdy z uczestników - 5 000 PLN; 
2) II tura rundy wstępnej - każdy z uczestników – 5 000 PLN; 
3) I runda PP – każdy z uczestników  – 5 000 PLN; 
4) 1/16 finału PP – każdy z uczestników – 10 000 PLN; 
5) 1/8 finału PP – każdy z uczestników - 20 000 PLN; 
6) 1/4 finału PP – każdy z uczestników - 30 000 PLN; 
7) 1/2 finału PP – każdy z uczestników - 40 000 PLN; 
8) finaliści PP – każdy z finalistów – 100 000 PLN; 
9) zdobywca PP – 400 000 PLN. 

 
18.4   Nagrody o których mowa w pkt 18.3 nie przysługują klubom, które wycofały się lub nie 

przystąpiły do rozgrywek o Puchar Polski w sezonie 2013/2014. 
 
18.5   Przyjmuje się następujący harmonogram wypłat nagród przysługujących klubom z tytułu 

uczestnictwa w rozgrywkach Pucharu Polski w sezonie 2013/2014: 
1) Wypłata nagród za uczestnictwo do 1/8 finału PP – do 31 grudnia 2013 r. 
2) Wypłata nagród dla pozostałych uczestników – do 30 maja 2014 r. 

 
18.6   Wypłata nagród, o których mowa w pkt 18.3 nastąpi po wystawieniu przez klub 

odpowiedniego dokumentu obciążeniowego. 
 
19. Sędziowie 
 
19.1. Obsadę sędziowską wyznaczają Kolegia Sędziów ZPN dla zawodów na szczeblu związku 

piłki nożnej oraz Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów szczebla centralnego. 
 
19.2. Drużyny szkolne i nie zrzeszone zwolnione są od opłat sędziowskich, przy czym opłaty te 

są pokrywane przez ZPN-y. 
 
19.3.  Przyjmuje się następujące stawki ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i 

delegatów ds. bezpieczeństwa, wyznaczonych na mecze o Puchar Polski, 
rozgrywane na szczeblu centralnym w sezonie 2013/2014: 

 
d) w I i II turze rundy wstępnej ekwiwalent dla sędziego głównego wynosi: 500 zł, 

 dla sędziów asystentów 350 zł, a dla obserwatorów i delegatów: 300 zł, 

 

e)  w 1/32 finału, ekwiwalent dla sędziego głównego wynosi: 500 zł, 

 dla sędziów asystentów 350 zł, a dla sędziów technicznych, obserwatorów  

i delegatów: 300 zł, 

 

f) 1/16 finału, 1/8 finału, 1/4 finału, 1/2 finału ekwiwalent dla sędziego głównego 

wynosi: 1.500 zł, dla sędziów asystentów 1.000 zł, a dla sędziów technicznych, 

obserwatorów i delegatów: 500 zł.    

 
 
 



19.4 Ekwiwalenty, o których mowa w pkt 19.3, zostaną wypłacone sędziom, obserwatorom i 
delegatom przez PZPN ze środków, przysługujących klubom z tytułu uczestnictwa w 
rozgrywkach o Puchar Polski 

 
20. Koszty organizacji zawodów 
 
20.1.  Zawody organizuje sekcja piłki nożnej klubu będącego gospodarzem i pokrywa wszystkie 

koszty związane z organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na 
koszt własny. 

 
21. Protesty 
 
21.1 Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego muszą wpłynąć 

do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 48 godzin po 
zawodach, przy jednoczesnym złożeniu protestu do i przeciwnika. Do protestu należy 
dołączyć pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej według zasad 
rozgrywek o mistrzostwo. 

 
 
22. Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach 
 
22.1.    PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki 

o Puchar Polski przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i pokrewne 
prawa medialne, prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz danych, 
określone odrębną uchwałą PZPN. 

 
22.2     Prawa telewizyjne i pośrednie prawa medialne są scentralizowane i należą do PZPN 

od etapu II, pierwszej rundy 1/32 finału Pucharu Polski. 
 
22.3     Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN: 

1. Od 1/32 finału do 1/8 finału Pucharu Polski: 

 umieszczenie tablicy centralnej w pierwszym rzędzie band reklamowych o 

wymiarach 6m x 1m, zgodnie z załącznikiem nr 2 

 umieszczenie logotypu Pucharu Polski na prawym i lewym rękawku 

koszulek meczowych klubów (wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm), 

zgodnie z załącznikiem nr 3 

 obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich do udzielania wywiadów na 

płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie konferencji prasowych. 

2. Od 1/4 finału do finału Pucharu Polski: 

 udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, 

zwłaszcza band reklamowych wokół boiska w pierwszym i drugim rzędzie, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 

 umieszczenie logotypu Pucharu Polski na prawym i lewym rękawku 

koszulek meczowych (wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm), zgodnie 

z załącznikiem nr 3 

 obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich udzielania wywiadów na 

płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie konferencji prasowych. 

22.4     Ustala się, iż kluby uczestniczące w drugim etapie rozgrywek o Puchar Polski 
zarezerwują dla Polskiego Związku Piłki Nożnej i w razie potrzeby przekażą: 

a.  na mecze od 1/32 do 1/8 finału: 

 50 biletów 1 kategorii 

 10 zaproszeń VIP/loża honorowa 



b.  na mecze ćwierćfinałowe: 

 150 biletów 1. kategorii 

 75 zaproszeń VIP/loża honorowa 

 
c.  na mecze półfinałowe: 

 150 biletów 1. kategorii 

 75 zaproszeń VIP/loża honorowa 
 
Aczkolwiek liczba zaproszeń VIP nie może przekroczyć 10% miejsc siedzących w strefie 
VIP. 
PZPN powiadomi klub z odpowiednim wyprzedzeniem czy skorzysta z danej puli biletów i 
zaproszeń. 
 
22.5.    Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów włączając mecze półfinałowe oraz 

wpływy z reklam na stadionie z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie 
niniejszej uchwały dla PZPN. 

 
22.6.   Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne należą do 

PZPN.  
 
22.7.   Ustala się, że zszywki z logotypami, flagi Pucharu Polski, pliki graficzne z logotypem 

Pucharu Polski oraz wzory plakatów i banerów internetowych zostaną dostarczone 
klubom na podstawie zamówienia wysłanego do PZPN faksem do 20 lipca 2013 r. 
na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4. Tablice reklamowe, tablice 
do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska na mecze transmitowane 
przez oficjalnych nadawców Pucharu Polski dostarczy klubom PZPN lub podmiot 
przez niego wskazany. Na pozostałe mecze kluby powinny wykonać ścianki na 
własny koszt według wzoru otrzymanego od PZPN. 

 
22.8.   Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny być 

interpretowane jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w 
rozgrywkach przy zawieraniu umów dotyczących rozgrywek o Puchar Polski, gdyż 
nie są one w konflikcie z umowami komercyjnymi i zobowiązaniami klubów. 

 
22.9.   Szczegółowe zobowiązania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski 

są opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 
22.10.  Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały stanowi Księga znaku Pucharu Polski. 
 
 
23. Zasady interpretacji 

 
23.1 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
24. Data zatwierdzenia 
 
24.1.Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 22 maja 2013. 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Załącznik 4 

 

 

 

 

 

Wypełniony formularz zamówienia powinien zostać przesłany faksem do Polskiego Związku 

Piłki Nożnej  

(+48 22 55 12 240) do 30 czerwca 2013 roku. 

 

Klub  

Ulica, nr  

Kod pocztowy, miasto  

Adres e-mail  

Osoba odpowiedzialna  

(imię, nazwisko, telefon, e-

mail) 

 

 

 Podstawowy zestaw materiałów reklamowych (naszywki-100 sztuk) 

 Flaga masztowa z logotypem Pucharu Polski 

 
Płyta CD z zestawem plików graficznych (logotyp, naszywki, tablica środkowa, wzór plakatu i 

baneru internetowego, wzór ścianki konferencyjnej, księga znaku) 

 Dodatkowe naszywki na strój meczowy na koszt klubu, cena za sztukę 3,50 PLN netto,  

liczba zamawianych sztuk ………. 



Płatność za naszywki na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polski Związek Piłki 

Nożnej. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Spraw Zagranicznych, Marketingu i 

PR PZPN lub pod adresem e-mail logotyp@pzpn.pl. 

 

 

……………………………………… 
Data i podpis składającego zamówienie 
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Uchwała nr VIII/213 z 10 lipca 2013 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmian w Regulaminie Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2013/14 

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

 

I. Przyjmuje się następujące zmiany w Regulaminie Centralnej Ligi Juniorów na sezon 

2013/2014: 

1. W Art. 3 pkt. 1-3 otrzymują nowe brzmienie:  

„1. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów obsadę sędziowską wyznacza Kolegium 

Sędziów PZPN. 

2. Do prowadzenia zawodów w Centralnej Lidze Juniorów wyznacza się sędziów 

mających uprawnienia co najmniej do III ligi lub sędzie szczebla centralnego. Kolegium 

Sędziów PZPN może delegować na te mecze obserwatorów. W razie nieprzybycia 

sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego 

obowiązują zasady zawarte w § 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 

nożną. 

3. Wysokość stawek sędziowskich ustala się według stawek obowiązujących w III lidze.” 

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
 
t.j.U.nr III/113 z 13.03.2013 r. 
zm.U. nr IV/132 z 17.04.2013 r. 
zm.U.nr V/151 z 22.05.2013 r. 
zm.U.nr VIII/213 z 10.07.2013 r. 

 
Uchwała nr III/113 z dnia 13 marca 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2013/2014 
 
 

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

 

Przyjmuje się Regulamin Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2013/2014 w następującym 

brzmieniu: 

mailto:logotyp@pzpn.pl


 

 

Regulamin Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2013/2014 

 

 

Art. 1  

1. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów (CLJ) sezonu 2013/2014 bierze udział 48 drużyn w 4 

grupach po 12 zespołów wg następującego podziału terytorialnego: 

 

Grupa A 

Łódzki  ZPN 

Mazowiecki  ZPN 

Podlaski  ZPN 

Warmińsko-Mazurski  ZPN 

 

Grupa B 

Kujawsko-Pomorski  ZPN 

Pomorski  ZPN 

Wielkopolski  ZPN 

Zachodniopomorski  ZPN 

 

Grupa C 

Dolnośląski  ZPN 

Lubuski  ZPN 

Opolski  ZPN 

Śląski  ZPN 

 

 

Grupa D 

Lubelski   ZPN 

Małopolski  ZPN 

Podkarpacki  ZPN 

Świętokrzyski  ZPN  

 

2. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1995 roku 

lub młodsi potwierdzeni do klubu przez macierzysty związek piłki nożnej oraz uprawnieni do gry w 

danym klubie przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  



3. Współzawodnictwo w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2013/2014 odbywać się 

będzie wg następującej formuły: 

a. prawo do gry w poszczególnych grupach mają po trzy drużyny z każdego województwa tj.: 

- dwie drużyny – uczestnicy rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych w rundzie 

wiosennej sezonu 2012/2013; 

- zwycięzca ligi wojewódzkiej juniorów starszych w sezonie 2012/2013. 

b. każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno 

jako gość; 

c. po rozegraniu wszystkich meczów po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do 

ćwierćfinałów; 

d. drużyny które zajęły dwa ostatnie miejsca w każdej z grup otrzymują status drużyny spadkowej 

i nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w kolejnym sezonie, mają 

jednakże prawo uczestniczyć w rozgrywkach wojewódzkiej ligi juniorów starszych; 

e. w kolejnych sezonach, w miejsce drużyn o statusie spadkowicza, odpowiednie wojewódzkie 

związki piłki nożnej mają możliwość desygnować drużyny do udziału  

w Centralnej Lidze Juniorów, z zastrzeżeniem przyznanego limitu określonego w ust. 3 lit. a. 

 

Art. 2  

1. Rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

2. Rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów prowadzone są w terminach ustalonych przez Zarząd 

PZPN na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych. 

3. W celu sprawnego prowadzenia rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów organ prowadzący 

rozgrywki oraz kluby w nich uczestniczące zobligowane są do korzystania z funkcjonalności 

systemu Extranet PZPN. Dotyczy to w szczególności: 

a. definiowania rozgrywek; 

b. uprawniania zawodników do gry na podstawie list zawodników do uprawnień generowanych 

przez kluby w systemie; 

c. wprowadzania przez kluby do systemu składów meczowych;   

d. dokonywania obsad sędziowskich; 

e. weryfikacji meczów; 

 

Art. 3 

1. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów obsadę sędziowską wyznacza Kolegium 

Sędziów PZPN. 

2. Do prowadzenia zawodów w Centralnej Lidze Juniorów wyznacza się sędziów mających 

uprawnienia co najmniej do III ligi lub sędzie szczebla centralnego. Kolegium Sędziów 

PZPN może delegować na te mecze obserwatorów. W razie nieprzybycia sędziego lub 



niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego obowiązują zasady 

zawarte w § 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

3. Wysokość stawek sędziowskich ustala się według stawek obowiązujących w III lidze.4. 

Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące dokumenty: 

a) weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie 

obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno 

prowadzić meczu. 

b) protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod 

składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób 

towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych 

c) karty zdrowia. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność kart zdrowia wszystkich 

zawodników biorących udział w zawodach. W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie 

dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów. 

d) aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do gry określone 

przez organ prowadzący rozgrywki. 

e) aktualną licencję trenerską. 

5. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby medycznej na 

zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej 

pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu 

pomocy). 

6. koszty delegowania sędziów do prowadzenia zawodów w centralnej lidze juniorów ponosi 

PZPN.  

7. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami 

wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu 

stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych. Właściwą do orzekania kary  

w I instancji jest Komisja Dyscyplinarna PZPN.  

 

Art. 4  

1. Zawody Centralnej Ligi Juniorów rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, 

zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.  

2. Uczestnicząc w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów kluby zobowiązane są:  

a. przestrzegać przepisów gry w piłkę nożną oraz innych regulaminów PZPN,  

b. przestrzegać zasad fair play,  

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  

d. (skreślony) 

e. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez Polski Związek Piłki 

Nożnej zdjęcia i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcia 



stadionu, a także inne informacje wymagane przez Polski Związek Piłki Nożnej do celów 

promocyjnych, 

f. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie i formacie wskazanym przez Polski 

Związek Piłki Nożnej zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych (koszulki, 

spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy).  

3. PZPN nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy 

klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN. 

4. Mecze Centralnej Ligi Juniorów muszą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub  na 

boiskach ze sztuczną nawierzchnią zweryfikowanych dla danej klasy rozgrywkowej . 

5. W przypadku boisk ze sztuczną nawierzchnią wymagana jest zgoda właściwego organu 

związkowego na rozgrywanie meczów piłkarskich. 

6. Protokół weryfikacji boiska sporządza komisja powołana przez właściwy terytorialnie ZPN na 

wniosek klubu - przed rozpoczęciem sezonu. 

7. Ważność weryfikacji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach określa się na 2 lata. 

8. Mecze Centralnej Ligi Juniorów muszą być rozgrywane na płytach głównych. W przypadku 

klubów występujących w Ekstraklasie, I i II lidze dopuszcza się ich rozegranie na trawiastych 

boiskach treningowych pierwszego zespołu. 

9. Protokół weryfikacji boiska powinien znajdować się w szatni sędziowskiej. Drugi egzemplarz 

protokołu, przechowuje w swoich aktach właściwy terytorialnie Związek Piłki Nożnej. 

10. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów 

wpisany do terminarza na pierwszym miejscu (lub gospodarz turnieju). 

11. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych 

rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry  – obowiązany jest udostępnić 

ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać 

ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą ustalić nowy termin 

rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bądź 

wyznaczenia nowego terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki. 

12. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź 

w dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody 

międzynarodowe. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy 

którego zawody nie odbyły się – ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe określone 

przepisami związkowymi. 

 

Art. 5  

1. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów prowadzonych przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych konsekwencji 

dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez właściwy 



Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN w systemie Extranet.  

2. W zakresie uprawniania zawodników mają zastosowanie przepisy Uchwały nr III/39 z dnia 14 

lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach 

piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późn. zm.) oraz inne przepisy PZPN.  

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

ewidencję żółtych i czerwonych kartek.  

4. Podstawowe listy zawodników w 4 egzemplarzach oraz deklaracje gry amatora lub kontrakty o 

profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawarte pomiędzy klubem a zawodnikami zgłoszonymi do 

rozgrywek, należy złożyć w Departamencie Rozgrywek Krajowych PZPN – w celu uprawnienia do 

gry, najpóźniej w terminie 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. O zachowaniu terminu, o 

którym mowa powyżej, decyduje data wpłynięcia listy do organu prowadzącego rozgrywki, a nie 

jej wysłania. W przypadku nie zachowania terminu, organ prowadzący rozgrywki może odmówić 

uprawnienia zawodników do gry.  

5. W meczach Centralnej Ligi Juniorów kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania 

całego meczu co najmniej trzech zawodników urodzonych w roku 1996 lub młodszych.  

6. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie bądź szkoleni 

w klubie zrzeszonym w PZPN przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy. 

7. W protokole zawodów nazwiska zawodników młodszych winny być zaznaczone jako „Mł”. W 

przypadku kontuzji zawodnika młodszego i braku możliwości zastąpienia go innym 

młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W przypadku wykluczenia 

(czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym składzie bez 

konieczności uzupełniania do wymaganego limitu zawodników młodszych. Gra w pełnym 11-

osobowym składzie bez wymaganej liczby zawodników młodszych, potraktowana zostanie jako 

wstawienie do gry nieuprawnionego zawodnika. Zawody te zostaną zweryfikowane jako walkower 

na niekorzyść tej drużyny.  

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

9. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza celem stwierdzenia 

ich zdolności do gry.  

 

 

Art. 6  

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych 

numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący w 

pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – powinni 

być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w 

protokole.  



2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może 

przebywać najwyżej 7 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane do sprawozdania 

meczowego.  

3. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych.  

4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości między 25 a 35 cm, wykonane  

w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej 

odległości.  

5. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, nr 

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

powiadamiania Departamentu Rozgrywek Krajowych o wszelkich zmianach teleadresowych.  

6. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodnika  

i bramkarza (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie 

podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie 

podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde 

spotkanie.  

a. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych.  

W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować  

o strojach, w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią.  

b. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe 

podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana 

ubrać kostiumy o odmiennych barwach.  

c. Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten 

dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę 

odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki  

o odmiennych barwach od kolorów kostiumów zawodników.  

Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W 

pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia § 13 przepisów w 

sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  

7. Zawodnicy wpisani do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne badania 

lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania.  

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

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 

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

złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych  

w sprawozdaniu. Sędziemu należy również dostarczyć odcinki kart zgłoszeń /karty elektroniczne/ 

i karty zdrowia zawodników.  



W przypadku braku możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet, spowodowanej 

awarią systemu, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie 

wypełnionego sprawozdania zgodnie z wyżej określonymi zasadami.  

9. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi 

wpisani do protokołu z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodników 

niż 11, jednak nie mniejszą niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników 

jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.  

10. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników 

do sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i 

czerwonymi kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla 

swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym 

podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie).  

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

zawodach i nie może tego stwierdzić na podstawie karty zgłoszenia /karty elektronicznej/, 

zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument tożsamości z 

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

bezpośrednio po zakończeniu zawodów.  

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

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

zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.  

13. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdanie Sędziego z zawodów  

w systemie Extranet w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania 

kolejek ligowych w układzie sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany 

wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po 

zakończeniu spotkania. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o 

których mowa w ust. 8, sędzia jest zobowiązany przechowywać przez okres 12-miesięcy i 

okazywać na żądanie organu prowadzącego rozgrywki. W przypadku braku możliwości 

wypełnienia formularza w systemie Extranet, spowodowanej awarią systemu, sędziowie 

zobowiązani są dostarczyć Sprawozdanie z zawodów do Departamentu Rozgrywek Krajowych, 

za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listem poleconym priorytetowym w terminie 48 

godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych w układzie 

sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany dostarczyć sprawozdanie 

niezwłocznie po zakończeniu spotkania osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

Art. 7 

Drużyny biorące udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów uprawnione są do wymiany 

czterech zawodników przez cały okres trwania gry. Każda wymiana zawodnika może nastąpić 



tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i dopełnieniu 

formalności wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry.  

 

Art. 8  

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 

regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy 

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

najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie 

rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy gdy pozwalają 

na to warunki spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.  

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

zasady, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN , który także ustala termin dokończenia 

(rozegrania) zawodów. 

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

4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji  

o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie 

wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust.1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w 

nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.  

5. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji  

o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody 

dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  

a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów,  

z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,  

b. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,  

c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry  

w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 

kartki lub w wyniku zmiany,  

- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach 

występują w chwili dokańczania zawodów,  

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

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę kartek 

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek 



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

w dokańczanych zawodach.  

 

Art. 9 

1. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego 

wyniku:  

 3 punkty za zwycięstwo  

 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis)  

 0 punktów za spotkanie przegrane  

2. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:  

a. drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa  

w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną;  

b. drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt 51 Postanowień 

Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;  

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

Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;  

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

zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień Polskiego 

Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;  

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

w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;  

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

z przepisami;  

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

na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;  

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

których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;  

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

zawodników będzie mniejsza niż 7;  

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

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

przerwane;  

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

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

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

sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;  



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

zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;  

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

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

zawodników, wraz z załącznikiem zgodnie z zasadami określonymi w Art.6 ust. 8;  

p. drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono 

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;  

q. drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale 

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

Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;  

r. drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim  

i kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym 

orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. 

s. drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od 

wymaganej liczba zawodników młodszych; 

3. W przypadku, o którym mowa w Art.9 ust. 2 pkt s, od uznania winy klubu należy odstąpić  

w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodszego na innego 

zawodnika młodszego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź  

w przypadku gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę 

zawodników młodszych składzie osobowym.  

4. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 

walkowerem.  

5. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower - 

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

6. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej 

decyzji.  

 

Art. 10 

1. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby 

zdobytych punktów.  

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 

decydują:  

2.1 przy dwóch zespołach:  

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

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

spotkaniach tych drużyn,  



c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe 

liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn,  

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

cyklu rozgrywek,  

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

cyklu,  

f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 2 i 3 

miejsce w rozgrywkach danej grupy, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku 

stosuje się zasady określone w punktach a,b,c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności zarządza 

się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez PZPN, boisku, wyznaczając 

gospodarza meczu drogą losowania.  

W przypadku braku rozstrzygnięcia wyniku meczu barażowego w regulaminowym czasie gry: 

a) zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut. 

b) jeśli w czasie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki lub oba zespoły zdobędą tę 

samą liczbę goli, zarządzone zostaną rzuty karne według obowiązujących przepisów.  

2.2 Przy więcej niż dwóch zespołach:  

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi zespołami,  

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

spotkaniach tych drużyn,  

c) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek,  

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

z całego cyklu.  

e) przy dalszej równości, o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje wynik losowania, 

przeprowadzonego przez organ prowadzący rozgrywki. 

3. W fazie pucharowej tj. 1/4, 1/2 i Finał rozgrywa się po dwa mecze (mecz i rewanż). 

Awans do dalszej rundy rozgrywek, uzyska zespół, który zgromadzi większą liczbę punktów, wg 

zasad określonych w art. 9 ust. 1 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie do kolejnej rundy bądź zdobyciu 

mistrzostwa Centralnej Ligi Juniorów decyduje: 

a) przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn; 

b) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe 

liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  w 

spotkaniach tych drużyn; 

c) przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut; 



d) jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone na wyjeździe 

liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w UEFA w 

rozgrywkach europejskich; 

e) jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty karne 

według obowiązujących przepisów. 

 

Art. 11 

Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do 

gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami: 

1. Zawodnik  może w  tym samym  terminie  uczestniczyć w nie więcej niż dwóch  zawodach 

swego  klubu w  łącznym wymiarze czasu  gry  odpowiadającemu  jednym  zawodom w klasie 

rozgrywkowej  do  której  został  zgłoszony  zgodnie z kategorią wiekową  (przepis ten nie 

dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza). Postanowienia pkt 3 stosuje się 

odpowiednio). 

2. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 

klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dot. bramkarzy). 

3. Zawodnik w drużynie juniorów może grać bez względu na ilość rozegranych spotkań  

w drużynie seniorów. 

 

Art. 12 

1. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie od sankcji określonej  

w Art.9 ust.2 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 1.000,00- zł (tysiąc złotych).  

2. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek zrezygnuje  

z dalszego uczestnictwa otrzyma status drużyny spadkowej i nie będzie mogła uczestniczyć  

w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w dwóch kolejnych sezonach. 

3. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych 

spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i nie będzie mogła uczestniczyć   

w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w dwóch kolejnych sezonach. 

4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:  

a. w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań 

tej drużyny.  

b. w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na 

boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla 

przeciwników.  

 

 

 



Art. 13 

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje 

się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) 

zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad: 

a.  przy czwartym napomnieniu (żółta kartka) - jeden mecz dyskwalifikacji, 

b.   przy ósmym napomnieniu (żółta kartka) - jeden mecz dyskwalifikacji, 

c.   przy dwunastym napomnieniu (żółta kartka) - kara dyskwalifikacji dwóch meczów, 

d. przy każdym kolejnym napomnieniu (żółta kartka) - kara dyskwalifikacji w wymiarze jednego 

meczu. 

3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, 

szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić 

oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczą drużyny danego klubu. 

4. Zawodnik, który w czasie zawodów Centralnej Ligi Juniorów zostanie wykluczony przez 

sędziego z gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i 

nie może brać udziału w tych rozgrywkach do czasu rozpatrzenia sprawy  

i wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.  

5. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 

rozgrywek, w której została wymierzona (Centralna Liga Juniorów). Do wykonania kary wliczane 

są tylko zawody Centralnej Ligi Juniorów. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może 

uczestniczyć w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania 

kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z 

terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na 

późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z 

drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez 

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

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

zawodnika.  

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

przewinienie popełnione w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, wykonuje się w klasie 

rozgrywkowej, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywkowej, do 

której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem ust. 7, 8 i 9.  

7. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe,  

w których klub aktualnie występuje.  

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

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

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

wykonanie kary może również nastąpić:  



a. w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

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

którym zawodnikowi wymierzono tę karę,  

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

dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 

rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.  

9. Z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz 

uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną  

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

w kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym ust. 6 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.  

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

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

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

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

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

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.  

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

między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.  

13. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma 

obowiązek sprawdzić w Polskim Związku Piłki Nożnej, jakie kary ciążą na danym zawodniku. 

Jeżeli zawodnik takie posiada, klub przyjmujący go winien, uwzględnić je  

w swojej ewidencji wg następujących zasad:  

a. jeżeli zmiana barw klubowych następuje z klubu uczestniczącego w rozgrywkach Centralnej 

Ligi Juniorów do innego klubu uczestniczącego w tych rozgrywkach, to zawodnik w dalszym 

ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas.  

b. natomiast, gdy zawodnik przechodzi z klubu nie uczestniczącego w rozgrywkach Centralnej 

Ligi Juniorów do klubu występującego w tych rozgrywkach, to kartki żółte, które otrzymał w 

poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie.  

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

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

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

 

Art. 14 

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi  być prowadzona przez trenera 

posiadającego ważną dla tej klasy rozgrywkowej licencję  trenerską. 

2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji 

uprawniających do prowadzenia zawodów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej 



męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określa Uchwała Nr VII/190 z dnia 06 maja 2009 

Zarządu PZPN. 

3. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera 

posiadającego licencję lub ważnej licencji będą stosowane przez Komisję Dyscyplinarną (kary 

dyscyplinarne): 

a. pierwszy mecz – kara pieniężna 1500 zł 

b. drugi mecz - kara pieniężna 3000 zł 

c. trzeci mecz i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej 

drużyny 

 

 

Art. 15 

1. Zawody w ramach Centralnej Ligi Juniorów mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za 

odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, zgodnie z decyzją właściwych organów 

PZPN. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, 

który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne 

konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z 

przyjazdem na nie odbyte zawody.  

2. Mecze piłkarskie w ramach Centralnej Ligi Juniorów nie mogą odbywać się w żadnym 

przypadku na boiskach zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub 

organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie mają obowiązek sprawdzenia 

dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.  

3. W przypadku organizacji meczu na boisku wyposażonym w sztuczną gospodarz spotkania 

zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie drużynę przeciwną w terminie określonym w art. 16 

ust. 2. 

 

Art. 16  

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, o którym mowa  

w § 3, podani są na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.  

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

zawodów, obowiązani są powiadomić listem poleconym oraz pocztą elektroniczną przeciwnika, 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, Kolegium Sędziów PZPN o miejscu, dacie i godzinie 

rozegrania zawodów oraz czy boisko wyposażone jest w nawierzchnię naturalną czy sztuczną (o 

zachowaniu terminu decyduje data doręczenia, a nie data wysłania powiadomienia).  

 

Art. 17  

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  



2. Ustala się, że mecze Centralnej Ligi Juniorów odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów 

obligatoryjnych PZPN, terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek 

pucharowych oraz terminów ustalonych ze stacją posiadającą prawa telewizyjne w terminach 

określonych w terminarzu i rozpoczynać się będą w godzinach ustalonych przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub 

winien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Przedmiotowy 

wniosek zainteresowany klub winien złożyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN  

w zawitym terminie 14 (czternastu) dni przed wyznaczonym terminem. Zmiana terminu w tej 

sytuacji może nastąpić za zgodą Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Nowy termin 

winien przypadać przed terminem obligatoryjnym dwóch ostatnich kolejek sezonu 2013/2014.  

4. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 

związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.  

5. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów Centralnej 

Ligi Juniorów na jeden termin o jednej godzinie.  

 

Art. 18 

Powołanie do reprezentacji młodzieżowej na mecze towarzyskie/eliminacyjne/turnieje finałowe, a 

także na zgrupowania poprzedzające w/w imprezy, odbywające się w oficjalnych terminach FIFA 

oraz zgodnie z kalendarzem PZPN, co najmniej dwóch zawodników jednego klubu, może 

stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu 

zawodów na inny, wyznaczony z urzędu przez organ prowadzący rozgrywki. 

 

Art. 19 

Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach 

odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do 

stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.  

 

Art. 20 

1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni  

i płycie stadionu zobowiązany jest do:  

a. zapewnienia dla uczestników spotkania pomocy medycznej podczas całego czasu trwania 

meczu, 

b.  zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,  

c.  zapewnienia odpowiednich miejsc dla widzów,  

d. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, 

szatnie, bufety),  



e. zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej,  

f. zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,  

g. zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, 

dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet.  

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

Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:  

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

boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie 

przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w porozumieniu z 

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

b. stosowania tzw. „zakazu stadionowego” wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

informowanie o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury 

PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju,  

c. przestrzegania zakazu wnoszenia i używania przez kibiców elektronicznego sprzętu 

nagłaśniającego.  

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

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN.  

 

Art.21 

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

na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów, 

udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku 

może, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN, skutkować odpowiedzialnością 

dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma prawo występować do właściwych organów 

PZPN z wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych.  

 

Art. 22 

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

PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do macierzystego związku piłki nożnej  

i przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po zawodach.  

2. Do protestu winien być dołączony dowód wpłaty na konto PZPN kaucji protestowej  

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

3. Odwołania wnoszone do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN jako II instancji, za 

pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN należy przesyłać najpóźniej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o podjętej decyzji w I instancji.  

4. Do składanego odwołania należy dołączyć pokwitowanie o wpłacie na konto Polskiego 

Związku Piłki Nożnej kaucji, określonej w Regulaminie NKO.  



5. Protesty i odwołania nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestowej nie będą 

rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja przepada, zaś w 

przypadku uwzględnienia protestu lub odwołania, kaucja podlega zwrotowi.  

 

Art. 23 

1. Drużyny biorą udział w Centralnej Lidze Juniorów na koszt własny. 

2. Drużyny biorące udział w Centralnej Lidze Juniorów w sezonie 2013/2014 otrzymają  

z PZPN dofinansowanie w kwocie 18 000 PLN (osiemnaście tysięcy złotych). 

3. Kwota dofinansowania, o której mowa w pkt. 2 zostanie przekazana klubom, których drużyny 

przystąpią do Centralnej Ligi Juniorów za pośrednictwem właściwych wojewódzkich związków 

piłki nożnej. 

4. Klub, którego drużyna wycofa się lub zostanie wycofana z rozgrywek przed ich zakończeniem, 

zobowiązana będzie do zwrotu całej kwoty dofinansowania. 

5. dofinansowanie klub musi przeznaczyć na sfinansowanie udziału drużyny w Centralnej Lidze 

Juniorów w szczególności na koszty związane z organizacją meczów (przejazdy, wyżywienie 

itp.), zakup sprzętu.  

6. Ustala się następujące wysokości nagród dla drużyn biorących udział w turnieju finałowym: 

 100.000 PLN – Mistrz Polski (1 zespół) 

 70.000 PLN – Wicemistrz Polski (1 zespół) 

 50.000 PLN – pokonani w półfinałach (2 zespoły) 

 30.000 PLN – pokonani w ćwierćfinałach (4 zespoły) 

7. Nagrody o których mowa w ust. 6, klub ma obowiązek przeznaczyć na szkolenie dzieci i 

młodzieży. 

 

Art. 24 

1. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki Centralnej 

Ligi Juniorów przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne, 

prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz danych, określone odrębną uchwałą PZPN 

dotyczące tych rozgrywek. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- 

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

klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji 

meczów Centralnej Ligi Juniorów. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia 

fotograficznego, audio-wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane mediom celem 

publikacji.  

3. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy PZPN.  



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

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań  

Centralnej Ligi Juniorów bez uzyskania zgody PZPN.  

5. PZPN zastrzega sobie wszelkie prawa medialne do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów.  

6. Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN: 

a) umieszczenia logotypu Centralnej Ligi Juniorów na górnej, zewnętrznej części prawego 

rękawka koszulek meczowych, wg wzoru opracowanego przez PZPN,  

b) umieszczenia tablic w pierwszym rzędzie band reklamowych o łącznych wymiarach 12m x 1m 

wg wzorów opracowanych przez PZPN, 

c) obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru wskazanego przez 

PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie konferencji 

prasowych.  

Naszywki z logotypami, tablice reklamowe, tablice do wywiadów zostaną wykonane i dostarczone 

klubom przez PZPN lub podmiot przez niego wskazany. Zastrzeżenia o których mowa w pkt. b i c 

będą mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wybranych zawodów. PZPN, na co najmniej 

7 dni przed wybranymi zawodami, powiadomi gospodarza meczu o obowiązku zastosowanie się 

do wskazanych postanowień. 

 

Art. 25 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

 

Art. 26  

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 13 marca 2013 roku.  

                  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

214 

Uchwała nr VIII/214 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie nominowania Delegatów Meczowych PZPN szczebla centralnego na sezon 

2013/2014. 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zgodnie z ust. 3 Uchwały nr V/159 z dnia 22 maja 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie Delegatów Meczowych PZPN Szczebla Centralnego, następujące osoby 
zostają uprawnione do pełnienia funkcji Delegata Meczowego PZPN w ramach rozgrywek 
szczebla centralnego w sezonie 2013/2014: 
 

# Imię Nazwisko 
 

1. Andrzej BIŃKOWSKI PZPN / Mielec 

2. Lesław CZYŻ PZPN / Bielsko-Biała 

3. Michał DOŁOŻENKO Kujawsko-Pomorski ZPN 

4. Grzegorz FIGARSKI Świętokrzyski ZPN 

5. Waldemar GORLO Podlaski ZPN 



# Imię Nazwisko 
 

6. Robert GROMYSZ Lubelski ZPN 

7. Jan GRZELKA Łódzki ZPN 

8. Marek HŁAWKO Podkarpacki ZPN 

9. Krzysztof KARAŚ Mazowiecki ZPN 

10. Adam KAŹMIERCZAK Łódzki ZPN 

11. Tadeusz KĘDZIOR Małopolski ZPN 

12. Dariusz KĘPA Świętokrzyski ZPN 

13. Adam KIRPSZA Podlaski ZPN 

14. Dariusz KLUGE Mazowiecki ZPN 

15. Joachim KOSZ Opolski ZPN 

16. Janusz KOWALSKI PZPN / Warszawa 

17. Jerzy KOWALSKI Małopolski ZPN 

18. Zdzisław KOWALSKI Opolski ZPN 

19. Dariusz ŁAPIŃSKI PZPN / Warszawa 

20. Dariusz MACHIŃSKI Dolnośląski ZPN 

21. Zbigniew MAGNUSZEWSKI Warmińsko-Mazurski ZPN 

22. Tomasz MILEWSKI PZPN / Zabrze 

23. Łukasz MOWLIK Wielkopolski ZPN 

24. Kazimierz OLESZEK Delegat Meczowy UEFA / PZPN / Warszawa 

25. Jan OZGA PZPN / Tarnowskie Góry 

26. Bogdan PIETKIEWICZ Warmińsko-Mazurski ZPN 

27. Waldemar PODSIADŁO Śląski ZPN 

28. Marcin PSIUCH PZPN / Wrocław 

29. Jerzy RYBACKI Lubuski ZPN 

30. Marcin SABAT PZPN / Warszawa 

31. Krzysztof SMULSKI Śląski ZPN 

32. Gerard SOBECKI Pomorski ZPN 

33. Stanisław SPECZIK Delegat Meczowy UEFA / PZPN / Sękocin Stary 

34. Mirosław STARCZEWSKI PZPN / Radzymin 

35. Szczepan STEMPIŃSKI Zachodniopomorski ZPN 

36. Januariusz STODOLNY Kujawsko-Pomorski ZPN 

37. Jan SUCHECKI Lubuski ZPN 

38. Ryszard TOMCZAK PZPN / Poznań 

39. Marek WILMAŃSKI Zachodniopomorski ZPN 

40. Adam WYSOCKI Pomorski ZPN 

41. Jacek ZALEWSKI PZPN / Warszawa 

42. Paweł ZALEWSKI Dolnośląski ZPN 

43. Zbigniew ZWIĄZKO Lubelski ZPN 

44. Jan ŻOŁNIEREK Wielkopolski ZPN 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/215  z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie lokalizacji  turnieju finałowego REGIONS CUP 2013 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Powierza się Podkarpackiemu  Związkowi Piłki Nożnej organizację turnieju finałowego 
REGIONS CUP 2013. 
 
II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
  
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/216 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych   

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Wyznacza się Suwałki na miejsce rozegrania meczu reprezentacji U-20 Polska – Litwa, 
zaplanowanego na 14 sierpnia 2013 roku. 
II. Powierza się Zachodniopomorskiemu  Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu reprezentacji 
U-20 Polska - Włochy, zaplanowanego na 10 września 2013 roku. 
III. Powierza się Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej (Bielsko-Biała) organizację meczów 
reprezentacji kobiet U-19 Polska - Węgry, zaplanowanych na 9 i 11 sierpnia 2013 roku.       
IV. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
V. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji 
dot. lokalizacji poszczególnych meczów reprezentacji narodowych w przypadku niespełnienia 
przez organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.  
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VIII/217  z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 

przyjęcia do akceptującej wiadomości Uchwały nr 18/6/Z/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku 
Zarządu Warmińsko-Mazurskiego ZPN w sprawie akceptacji przejęcia KS Olimpia Elbląg 

przez KS Olimpia 2004 Elbląg oraz zmiany nazwy tego klubu na ZKS Olimpia Elbląg  
 

Na podstawie art. 36 par.1 pkt. 23) Statutu PZPN w związku z. par. par. 20, 21 i 27 ust.1 Uchwały 
V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu PZPN o członkostwie postanawia się, co następuje: 
 
I. Zarząd PZPN przyjmuje  do akceptującej wiadomości treść Uchwały nr 18/6/Z/2013 z dnia 8 
lipca 2013 roku Zarządu Warmińsko-Mazurskiego ZPN w sprawie przejęcia KS Olimpia Elbląg 
przez KS Olimpia 2004 Elbląg ora zmiany nazwy tego klubu na ZKS Olimpia Elbląg;  w tym 
akceptującą: 
a) przejęcie zlikwidowanej sekcji piłki nożnej KS Olimpia Elbląg przez KS Olimpia 2004 Elbląg,   
b) wykreślenie KS Olimpia Elbląg z listy członków Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, 
c) przejęcie ogółu praw i obowiązków likwidowanej sekcji piłki nożnej KS Olimpia Elbląg przez KS 
Olimpia 2004 Elbląg 
d)  zmianę nazwy KS Olimpia 2004 Elbląg na ZKS Olimpia Elbląg.     
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek   
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Uchwała nr VIII/218 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 
przyjęcia do akceptującej wiadomości uchwał: nr 54 i 55 z dnia 8 lipca 2013 roku  

Kujawsko – Pomorskiego  ZPN w sprawie przyjęcia klubu Olimpia Grudziądz Spółka 
Akcyjna na członka ww. Związku oraz  przejęcia przez wskazaną Spółkę sekcji piłki nożnej 

Grudziądzkiego Klubu Sportowego Olimpia Grudziądz  
 

Na podstawie art. 36 par.1 pkt. 23) Statutu PZPN w związku z. par. par. 6, 18, 19 i 27 ust.1 
Uchwały V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu PZPN o członkostwie postanawia się, co 
następuje: 
 
I. Zarząd PZPN przyjmuje  do akceptującej wiadomości treść:  
1. uchwały nr 54  z dnia 8 lipca 2013 roku  Zarządu Kujawsko-Pomorskiego ZPN w sprawie 
przyjęcia na członka tego Związku klubu Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna. 
2. uchwały nr 55 z dnia 8 lipca 2013 roku Zarządu Kujawsko- Pomorskiego ZPN w sprawie 
przyjęcia do wiadomości przejęcia sekcji piłki nożnej Grudziądzkiego Klubu Sportowego Olimpia 
Grudziądz z dniem 8 lipca 2013 roku przez klub Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek   
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Uchwała nr VIII/219 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie ustalenia „Strategii Cenowej biletów na mecz Polska - Czarnogóra na Stadionie 

Narodowym w Warszawie” i „Podziału Zaproszeń VIP, Business GOLD, biletów 
darmowych oraz płatnych”  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Przyjmuje się „Strategię Cenową biletów na mecz Polska - Czarnogóra na Stadionie 
Narodowym w Warszawie”, zaplanowanego na 6 września 2013 roku, a także „Podział 
Zaproszeń VIP, Business GOLD, biletów darmowych oraz płatnych” na ww. mecz, stanowiące 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr  VIII/220 z dnia 10 lipca 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie  ustalenia terminu  kolejnego  posiedzenia  Zarządu PZPN  
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu  14 sierpnia 2013 
roku. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VIII/221 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

 

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

 



I. W Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN (z późn. zm.) w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 17 ust.ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie 

2.Za zgodą właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego dane rozgrywki, 

klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek drużynę w kategorii seniorów może 

rozpocząć rozgrywki mistrzowskie od klasy A. 

3.W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego 

dane rozgrywki, Zarząd PZPN może dopuścić do rozgrywek mistrzowskich  IV ligi,  klub 

zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek drużynę w kategorii seniorów.  

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
zm. U nr VI/168 z 05.06.2013 r.  

zm. U nr VII/182 z 20.06.2013r. 

zm.U.nr VIII/221 z 10.07.2013 r. 

 

Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

PRZEPISY W SPRAWIE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1  

1. Spotkania piłki nożnej rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną, 

niniejszych postanowień oraz regulaminów wydanych przez PZPN, ligę zawodową i związki piłki 

nożnej.  

2. Każdy klub biorący udział w zawodach mistrzowskich i pucharowych obowiązany jest wystawić 

najlepszą drużynę będącą do jego dyspozycji w danej klasie.  

3. Kluby piłkarskie będące członkami właściwego związku piłki nożnej oraz PZPN uczestniczące 

we współzawodnictwie sportowym zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o sporcie muszą posiadać 

formę osób prawnych.  

4. Dopuszcza się przejściowo uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich zespołów nie będących 

członkami PZPN, a posiadających inną formę organizacyjną niż określona w ust. 3. Decyzję w 

tym przedmiocie podejmuje właściwy związek piłki nożnej.  

 

§ 2  

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn w następujących 

klasach:  



a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako rozgrywki szczebla centralnego,  

b) juniorzy starsi: Centralna Liga Juniorów,  

c) juniorzy młodsi – klubowe mistrzostwa Polski z udziałem mistrzów poszczególnych związków 

piłki nożnej,  

d) reprezentacje juniorów: Puchar im. Kazimierza Deyny, Puchar im. Kazimierza Górskiego, 

Puchar im. Włodzimierza Smolarka.  

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których 

mowa w ust. 1 pkt b) – d) właściwym związkom piłki nożnej.  

3. Związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki piłki nożnej mężczyzn w następujących klasach:  

a) seniorzy III liga –związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki przemiennie  

b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C,  

c) Puchar Polski wg regulaminu w celu wyłonienia zespołów uczestniczących w rozgrywkach na 

szczeblu centralnym,  

d) juniorzy: klubowe mistrzostwa związku piłki nożnej wg odrębnego regulaminu  

4. Ekstraklasa SA prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn Ekstraklasy oraz jest upoważniona 

do prowadzenia rozgrywek o Puchar Ekstraklasy i Superpuchar.  

5. Wiek juniorów, juniorów młodszych i młodzików określają regulaminy poszczególnych 

rozgrywek i zawodów, zgodnie z kategoriami wiekowymi ustalonymi przez UEFA.  

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą posiadać przynajmniej jedną drużynę 

w klasach rozgrywek seniorów, niższej od tej, w której uczestniczy pierwszy zespół danego klubu, 

z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w ust. 7. Zasada ta może być zmieniona przez 

Zarządy ZPN w odniesieniu do rozgrywek prowadzonych przez Związek.  

7. Stosuje się następujące zasady:  

a) kluby Ekstraklasy mogą posiadać drużynę rezerwową do II ligi włącznie;  

b) kluby I ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do III ligi włącznie,  

c) kluby II ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do IV ligi włącznie,  

d) kluby III ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do ligi okręgowej włącznie, etc.  

e) we wszystkich przypadkach spadku pierwszej drużyny klubu do klasy niższej, zespoły tego 

klubu muszą być automatycznie przeniesione do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli pozostanie ich 

w dotychczasowej klasie rozgrywek byłoby sprzeczne z niniejszymi postanowieniami,  

f) drużyna rezerwowa nie może występować w lidze lub klasie, w której uczestniczy w 

rozgrywkach I zespół klubu.  

8. Zarząd PZPN, uwzględniając stosowne przepisy licencyjne, ustala liczbę zespołów 

młodzieżowych dla klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN i Związki 

Piłki Nożnej.  

9. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą mieć dowolną ilość drużyn 

w rozgrywkach Pucharu Polski oraz rozgrywkach juniorów wszystkich kategorii wiekowych.  

 

§ 2 a  

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących klasach:  

a) Ekstraliga,  

b) I liga,  

c) II liga.  

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których 

mowa w ust. 1 a)-c) Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN lub właściwym organom związków 

piłki nożnej.”  

 

§ 2 b  

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej halowej w następujących klasach:  

a) Ekstraklasa,  



b) I liga,  

c) II liga.  

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których 

mowa w ust. 1 a)-c) Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub właściwym organom związków 

piłki nożnej.  

 

§ 2 c  

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej plażowej.  

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek piłki nożnej 

plażowej Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub właściwym organom związków piłki 

nożnej.”  

 

§ 3  

1. W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować klub wyłącznie piłkarze 

zgłoszeni i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet.  

2. Zawodnik może być zgłoszony i potwierdzony dla klubu jeżeli ukończył 7 lat, przedłoży 

pisemną zgodę rodziców (przedstawicieli ustawowych) i spełni warunki, wynikające z innych 

przepisów piłkarskich oraz niniejszych postanowień.  

3. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do gry 

w zespole seniorów zawodnika – reprezentanta kraju po ukończeniu 15 roku życia w razie 

istnienia zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej opinii Komisji Technicznej 

PZPN i przychodni sportowo-lekarskiej.  

4. Zasady występów juniorek w zespołach seniorskich określają szczegółowo regulaminy 

rozgrywek prowadzonych przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.  

5. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nie potwierdzonego w systemie Extranet 

na okres 30 dni od momentu zgłoszenia zawodnika przez klub. Warunkowe uprawnienie 

zawodnika następuje bez prawa uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, do którego został on 

warunkowo uprawniony do czasu potwierdzenia go w systemie Extranet.  

6. W przypadku nie potwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie, o którym mowa w 

pkt 4, organ prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie zawodnika.  

 

§ 4  

1. O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku 

klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo 

poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:  

1) jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali, nie 

biorący udziału w meczu zawodnicy tej drużyny, mogą brać udział w zawodach klasy niższej;  

2) jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub 

puchar, zawodnicy tej drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej niż połowę 

meczu, nie mogą uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie;  

Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej kolejce 

(terminie) mistrzostw, nie więcej jednak jak trzech zawodników.  

3) zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkań w drużynie 

wyższej klasy;  

4) zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, w tym samym terminie, 

jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry (przepis ten nie dotyczy 

bramkarzy);  



5) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 

klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dot. bramkarzy).  

6) Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w 2 zawodach swego klubu w 

łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do 

której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu 

wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry. Postanowienia pkt 5) stosuje się odpowiednio.  

2. Postanowienia ust. 1 pkt. 1-3 nie dotyczą juniorów.  

 

§ 5  

1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na 

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

2. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1 przed rozpoczęciem meczu czyni 

zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów. 3. Okazanie 

dokumentu, o którym mowa w ust. 1 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje sędziego do 

opisania spornej sytuacji w protokóle, a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji spotkania, 

wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości podejmuje 

właściwy organ prowadzący rozgrywki.  

 

§ 6  

1. Organy związków piłki nożnej, właściwe do spraw gier i ewidencji, prowadzą wykazy boisk i 

kwalifikują ich przydatność do gier mistrzowskich poszczególnych klas.  

2. Protokoły weryfikacji boisk do rozgrywek są przechowywane w dokumentacji właściwych 

związków piłki nożnej W protokołach należy uwzględnić dane techniczne obiektu, w tym 

dotyczące elektrycznego oświetlenia boiska.  

3. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozgrywane wyłącznie na boiskach 

zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu określonym w 

jego statucie lub wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.  

4. Klub – gospodarz spotkania ma obowiązek powiadomienia przeciwnika o terminie i miejscu 

zawodów, zgodnie z regulaminem danych rozgrywek oraz przygotowania boiska do gry, zgodnie 

z przepisami gry w piłkę nożną.  

5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 

rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inne 

boisko odpowiadające warunkom podanym w ust.3 niniejszego paragrafu.  

6. W spotkaniach rozgrywanych na neutralnym boisku obowiązki gospodarza przejmuje 

organizator, wyznaczony przez właściwe wydziały w sprawach gier i ewidencji odpowiednio 

PZPN, związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki.  

Za boiska neutralne uważa się:  

1) dla drużyn z tej samej miejscowości: boisko innego klubu w tej miejscowości (z zachowaniem 

przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu), a w przypadku braku odpowiedniego boiska – uzgodnione 

lub wylosowane w obecności przedstawiciela organu prowadzącego rozgrywki – boisko jednego 

z zainteresowanych klubów;  

2) dla drużyn z różnych miejscowości: boisko w innej miejscowości, możliwe w równej odległości 

od siedzib obu zainteresowanych klubów.  

7. Mecze piłki nożnej nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na 

mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego, państwowej bądź samorządowej władzy 

administracyjnej.  

8. Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy i delegaci z ramienia PZPN lub związku 

piłki nożnej mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie 

zawodów piłkarskich na danym boisku.  



9. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 

związkowego właściwy organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję o zmianie terminu 

zawodów piłkarskich lub uznaniu ich za nie odbyte bez przyznawania punktów.  

10. W rozumieniu niniejszej uchwały określenie „pole gry i strefa bezpieczeństwa” oznacza teren 

wydzielony ogrodzeniem lub w inny sposób oddzielający widzów od uczestników zawodów.  

 

§ 7  

I. Zawody nie rozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry.  

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie to należy 

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

najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie 

rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, itp.) należy, gdy 

pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle 

dziennym.  

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

zasady odpowiednio właściwy organ ligi zawodowej, Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN lub właściwego związku piłki nożnej, a termin dokończenia (rozegrania) 

meczu ustalany jest w porozumieniu z organem lub jednostką organizacyjną PZPN, właściwego 

związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki. W drodze wyjątku, o ile przepisy 

szczególne nie stanowią inaczej, decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje 

Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie 

rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

okoliczności siły wyższej, jak określono w ust. 1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia 

(rozegrania) spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym.”  

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, 

obserwatora i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz 

spotkania.  

4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o rozegraniu w nowym terminie 

zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn 

określonych w ust. 1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się 

wszystkie zasady określone przepisami PZPN.  

5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o dokończeniu zawodów 

przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym terminie 

są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 

wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów.  

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  

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

danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 

kartki lub w wyniku zmiany,  

- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach 

występują w chwili dokańczania zawodów,  

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

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  



d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość kartek 

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek 

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

zawodach”.  

II. Zawody weryfikowane jako walkower  

6. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:  

1) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i 

zawodach, zgodnie z § 22.  

2) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;  

3) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5;  

4) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie 

zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką;  

5) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta 

w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;  

6) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego 

zgodnie z przepisami;  

7) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony 

na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;  

8) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o 

których mowa w § 24;  

9) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba 

zawodników będzie mniejsza niż 7;  

10) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie 

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

przerwane;  

11) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z 

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

12) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone 

przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;  

13) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;  

14) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład 

zawodników, wraz z załącznikiem;  

15) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono 

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;  

16) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, 

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

17) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i 

kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym 

orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, zgodnie z postanowieniami 

Uchwały nr VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich 

uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy PZPN oraz 

Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich 

uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki 

nożnej seniorów i młodzieżowych i dziecięcych.  

18) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu 

zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry.  

19) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od 

wymaganej liczba zawodników młodzieżowych.  



20) drużyny gospodarza, który nie dokona przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania sędziów, 

obserwatorów i delegatów, a z tego powodu zawody zostaną odwołane - w przypadku jeśli 

regulamin rozgrywek nakłada na klub obowiązek dokonania takiej opłaty,  

7. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 19, od uznania winy klubu należy odstąpić w 

sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na 

innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku 

gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników 

młodzieżowych składzie osobowym.  

8. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 

walkowerem.  

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

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

10. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej 

decyzji.  

11. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki 

sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy 

rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak 

najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora lub innego 

przedstawiciela PZPN lub zpn wszczęcie przez właściwy organ prowadzący postępowania 

dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym PZPN.  

12. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów jako 

przegranych 0:3 na niekorzyść drużyny gospodarza z przyczyn wiążących się z naruszeniem 

zasad bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.  

 

§ 8  

W przypadku, gdy drużyna gości naruszy przepisy § 7 ust. 6 pkt 2 lub 9, organ prowadzący 

rozgrywki może jej nakazać zwrócenie wydatków poniesionych przez gospodarza oraz 

odszkodowania za utracony udokumentowany dochód z nieodbytych zawodów.  

 

§ 9  

1. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do zawodów, które są 

odnotowywane w załączniku do sprawozdania sędziego na następujących zasadach.  

1) zastrzeżenia mogą dotyczyć: braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i terminie 

zawodów, spóźnionego przybycia na boisko drużyny przeciwnika, stanu przygotowania i 

oznaczenia boiska, bramek, piłek, ubiorów zawodników i sędziego, tożsamości zawodników oraz 

wypełnienia i dostarczenia składu drużyny;  

2) zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze 

zgłoszenia nie będą przyjmowane, chyba że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania 

zawodów, protesty muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia 

musi wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie ewentualnych usterek. 

Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść zgłoszonych zastrzeżeń, jak również 

wydane zarządzenie;  

3) zastrzeżenia opisane w załączniku do sprawozdania sędziego muszą być czytelnie podpisane 

przez kapitana i kierownika drużyny, są one wolne od opłacenia kaucji.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, mogą być także zgłoszone przez klub w drodze 

pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki, z załączonym dowodem 

wpłacenia kaucji w ustalonej wysokości.  

3. Protesty po zawodach muszą być dostarczone w terminie 48 godzin, przy czym kopie 

protestów powinny być przekazane stronie przeciwnej.  



4. Kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują przed rozpoczęciem zawodów sprawozdanie 

sędziowskie w obecności sędziów, podając czytelnie imię i nazwisko oraz nazwę klubu, 

natomiast po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez 

względu na to czy wnoszą zastrzeżenia.  

5. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu zastrzeżeń lub protestów obowiązuje zasada 

dwuinstancyjności:  

1) w rozgrywkach Ekstraklasy, Pucharu Ekstraklasy i Superpucharu pierwszą instancją jest 

Komisja Ligi Ekstraklasy SA, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;  

2) w rozgrywkach I i II ligi oraz Pucharu Polski na szczeblu centralnym pierwszą instancją jest 

Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa 

Komisja Odwoławcza PZPN;  

3) w rozgrywkach III ligi, prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone związki piłki nożnej 

pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a 

drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN;  

4) w rozgrywkach prowadzonych przez związki piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział 

właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją związkowa 

komisja odwoławcza;  

5) w rozgrywkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. pkt. c) i d) pierwszą instancją jest Komisja ds. 

Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa Komisja 

Odwoławcza PZPN;  

6) skreślony  

7) skreślony  

8) w rozgrywkach prowadzonych przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego pierwszą instancją jest 

Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego, drugą odpowiednio według właściwości Komisja ds. 

Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN lub Komisja Dyscyplinarna PZPN;  

9) w rozgrywkach prowadzonych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN pierwszą 

instancją są odpowiednio Sekcja Gier lub Sekcja Dyscypliny działające w ramach Komisji ds. 

Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, drugą odpowiednio według właściwości Komisja ds. Rozgrywek i 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN lub Komisja Dyscyplinarna PZPN;  

6. W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

we wszystkich rodzajach rozgrywek.  

7. Odwołanie od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5 mogą być 

wnoszone w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za 

pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

8. W przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie 

zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji, 

składanej bezpośrednio organu do drugiej instancji.  

9. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.  

10. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  

 

§ 10  

Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN, związku 

piłki nożnej lub organu prowadzącego rozgrywki.  

 

§ 11  

1. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów nie 

stawi się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną 

rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia 

kandydata do prowadzenia spotkania.  



2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. W 

przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo prowadzenia 

zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, przeprowadzone w 

obecności kapitanów obu drużyn.  

3. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 

własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z 

tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów. Sprawozdanie powinno 

być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie.  

4. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia zawodów, jego funkcję 

automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez właściwy organ.  

5. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne.  

6. W przypadku niestawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan drużyny 

gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydata na sędziego asystenta.  

7. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie lub pucharowe, niezależnie od zaistniałych 

opóźnień lub niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe, pod rygorem 

walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako towarzyskie, jest 

nieważna.  

 

§ 12  

1. Przed zawodami kierownik drużyny obowiązany jest do wypełnienia sprawozdania z zawodów 

w części dotyczącej składu zespołu, wpisując czytelnie imiona, nazwiska, numery kart i koszulek 

zawodników. Sprawozdanie podpisują kapitan i kierownik drużyny w obecności sędziego.  

2. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych 

numerów na strojach dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę muszą 

mieć ponumerowane koszulki, zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.  

3. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 

przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener,  

asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska tych osób winny być wpisane 

na dodatkowym załączniku do sprawozdania z zawodów.  

4. Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych.  

5. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce rezerwowych spoczywa na sędziach 

prowadzących zawody.  

6. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodników niż 11, jednak nie mniejszą niż 

7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są 

wpisani do sprawozdania sędziowskiego.  

7. Wymiana zawodników powinna być sygnalizowana za pomocą tablic z numerami zawodnika 

wchodzącego do gry i zawodnika schodzącego z boiska (dotyczy szczebla centralnego).  

8. W rozgrywkach piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 12 

ust. 1)-7) będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące 

rozgrywki.  

 

§ 13  

1. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 

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

powinien poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpić.  

2. Jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 

drużyna gospodarzy ma obowiązek – na polecenie sędziego – zmienić ubiór.  

3. Jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn – 

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

gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy.  



Nie przestrzeganie tych przepisów może być powodem do przyznania walkoweru, o ile 

zastrzeżenia zgłoszono sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.  

 

§ 14  

1. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, zawodników, działaczy, 

trenerów, instruktorów i zawodników oraz za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu 

sportowego przed rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu.  

2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa polega na:  

1. zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom, 

działaczom i zawodnikom,  

2. wyznaczeniu odpowiedniej ilości porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach, którzy 

mają czuwać nad zachowaniem się publiczności, a w razie potrzeby usuwać widzów 

naruszających ład i spokój na obiekcie sportowym.  

3. w przypadku klubu Ekstraklasy, I i II ligi wyznaczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa.  

4. umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy na trybunach regulaminu obiektu sportowego 

zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

5. zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom radiowym i 

telewizyjnym, fotoreporterom i ich obsłudze technicznej, a także przedstawicielom policji.  

6. zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom, delegatom, 

obserwatorom oficjalnie skierowanym na zawody oraz innym uprawnionym osobom.  

7. zapewnieniu ochrony pojazdów osób, wymienionych w ust. 6.  

 

§ 15  

1. Organ prowadzący rozgrywki może z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego klubu 

delegować na zawody swojego przedstawiciela.  

2. Delegowany przedstawiciel powinien w ciągu 3 dni złożyć właściwemu organowi pisemne 

sprawozdanie z obserwowanych zawodów.  

3. Sprawozdanie delegowanego przedstawiciela może stanowić podstawę do podjęcia 

postępowania dyscyplinarnego.  

 

§ 16  

O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, stosuje się następujące zasady:  

1. Zawody w rozgrywkach mistrzowskich rozgrywane są systemem mecz i rewanż (każda 

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

2. W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli i kategorii wiekowych stosuje się 

następującą punktację: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za mecz nierozstrzygnięty – 

jeden punkt, a za przegraną – zero punktów.  

3. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W 

przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 

decydują:  

1). przy dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

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

spotkaniach tych drużyn,  

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe 

liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn,  

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

cyklu rozgrywek,  



e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu,  

f. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 

pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku, stosuje 

się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, 

zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku wyznaczonym przez PZPN lub właściwy 

związek piłki nożnej.  

2). Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań 

wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w ust 1) 

w punktach a, b, c, d oraz e.  

4. Przed rozpoczęciem rozgrywek właściwy organ prowadzący rozgrywki ogłasza regulamin tych 

rozgrywek, który nie może być zmieniany w czasie ich trwania.”  

 

§ 17  

1.Klub zgłaszający się do PZPN rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od najniższej klasy w danym 
związku piłki nożnej. 
2.Za zgodą właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego dane 
rozgrywki, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek drużynę w kategorii 
seniorów może rozpocząć rozgrywki mistrzowskie od klasy A. 
3.W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej 
prowadzącego dane rozgrywki, Zarząd PZPN może dopuścić do rozgrywek mistrzowskich  
IV ligi,  klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek drużynę w kategorii 
seniorów.  
4.Zasady określone w ust. 2 i 3 nie dotyczą klubów, których drużyna uczestniczyła 
wcześniej w rozgrywkach w kategorii seniorów, za wyjątkiem zgłoszenia  drużyny rezerw.  
 

§ 18  

1. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna 

drużyna tego samego klubu.  

2. (skreślony)  

3. Drużyny rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas noszą 

nazwę klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: Orkan II, itp.  

4. W rozgrywkach piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 18 

ust. 1-3 będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące 

rozgrywki.  

 

§ 19  

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

klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek 

niżej o dwie klasy rozgrywkowe.  

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

winy, zostanie automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych przesunięta niżej o dwie klasy 

rozgrywkowe bez względu na ilość zdobytych punktów.  

3. Weryfikacje spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:  

a. w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych 

meczów,  

b. w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na 

boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika.  

 

 

 



§ 20  

1 a). O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, powołanie do pierwszej reprezentacji, 

reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze eliminacyjne i turniej finałowy juniorów U-17 i U-19, a 

także na zgrupowania poprzedzające ww. imprezy, co najmniej trzech zawodników jednego klubu 

bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry w klubie do 

rozgrywek seniorów, w których odrębne przepisy związkowe wprowadzają obowiązek udziału w 

meczach takich zawodników, może  

stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu 

zawodów na inny, wyznaczony z urzędu przez organ prowadzący rozgrywki. Organ prowadzący 

rozgrywki przy podejmowaniu decyzji uwzględnia właściwe przepisy oraz terminy FIFA w tym 

zakresie.  

1.b). Powołanie do reprezentacji piłki nożnej kobiet , piłki nożnej halowej i piłki nożnej plażowej 

następuje na zasadach odrębnie ustalonych przez organy prowadzące rozgrywki.  

2. Zawodnik powołany do jednego z zespołów, o których mowa w ustępie 1 lub na zgrupowanie 

kadry tych zespołów, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na zgrupowanie.  

3. Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do podejmowania 

decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry.  

4. W przypadku, gdy zawodnik jest kontuzjowany, a może chodzić, zobowiązany jest do 

stawienia się na miejsce zbiórki, a o dalszym ewentualnym zwolnieniu zadecyduje lekarz kadry.  

5. Zawodnik, który na skutek kontuzji lub choroby nie może stawić się na wezwanie PZPN, 

zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza 

klubowego. O zwolnieniu zadecyduje lekarz kadry.  

6. Zawodnik powołany do zespołów reprezentacji, o których mowa w punkcie 1 niniejszego 

paragrafu, ale w nich nie uczestniczący bez zgody kierownictwa Związku lub lekarza kadry, nie 

może brać udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich, o Puchar Ekstraklasy i o Puchar 

Polski, pod rygorem orzeczenia walkoweru.  

 

§ 21  

1. Kluby są zobowiązane uzyskać zgodę organów prowadzących rozgrywki na organizowanie 

międzynarodowych spotkań w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich i/lub pucharowych. Bez 

zgody organu prowadzącego rozgrywki kluby nie mogą uczestniczyć w jakichkolwiek 

towarzyskich spotkaniach międzynarodowych, jeżeli kolidują one z terminami spotkań 

mistrzowskich i/lub pucharowych  

2. Kluby mogą występować do organu prowadzącego rozgrywki o zmianę terminów spotkań 

mistrzowskich i pucharowych kolidujących z oficjalnymi międzynarodowymi imprezami 

piłkarskimi.  

 

§ 22  

1. Kluby zawieszone w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i 

zawodach nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach piłki nożnej, a rozgrywanie spotkań z 

ich drużynami będzie karane.  

2. Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu klubu należy zweryfikować 

jako walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu do końca rozgrywek 

obowiązuje stosowanie zasad § 19 ust.3.  

 

OPIEKA ZDROWOTNA  

 

§ 23  

Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są 

obowiązani:  



1. poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia 

do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej musi być 

odnotowana na karcie zgłoszenia oraz w wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich według 

obowiązującego wzoru.  

2. przeprowadzać okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowywane w karcie badań 

lekarskich .  

 

§ 24  

1. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie 

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

badań.  

2. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie 

pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich.  

3. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym jest obowiązany do uzyskania 

orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym 

współzawodnictwie. Przed zawodami, sędziemu należy dostarczyć potwierdzenie posiadania 

przez zawodników aktualnych badań lekarskich.  

 

 

§ 25  

1. Upoważnieni przez PZPN i związki piłki nożnej lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki 

B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu 

Sportu.  

2. Badania lekarskie powinny być przeprowadzane przez poradnie lekarskie.  

3. Kluby Ekstraklasy, I, II i III ligi powinny mieć stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi 

przepisami licencyjnymi.  

4. Gospodarze spotkań piłki nożnej są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego 

meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:  

a. lekarza – na zawodach Ekstraklasy, I, II i III ligi,  

b. osoby posiadające uprawnienia do sprawowania opieki medycznej uzyskane zgodnie z 

przepisami państwowymi – w pozostałych klasach rozgrywkowych.  

5. Gospodarze spotkań piłki nożnej mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym 

przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.  

6. Gospodarze spotkań piłki nożnej są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli 

zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.  

 

§ 26  

1. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej.  

2. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust. 1 spoczywa na klubie który 

zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez drużynę tego klubu.  

Odpowiednio, obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust 1 spoczywa na 

właściwym Związku Piłki Nożnej, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez 

reprezentację tego Związku.  

3. PZPN i związki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po 

zawodach organizowanych przez kluby.  

 

 

 

 



PRZEPISY FINANSOWE  

 

§ 27  

1. Wszystkie umowy między członkami PZPN, w szczególności dotyczące zmiany przynależności 

klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą być zawierane w postaci 

pisemnego dokumentu podpisanego przez statutowych przedstawicieli obu stron, ujawnionych 

we właściwych rejestrach sądowych.  

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z przepisami państwowymi i 

związkowymi, obowiązującymi członków PZPN.  

 

§ 28  

Rozgrywki mistrzowskie i pucharowe prowadzone są według następujących zasad finansowych:  

1. W rozgrywkach dwurundowych (mecz i rewanż) gospodarz pokrywa pełne koszty organizacji 

spotkania, a drużyna przeciwnika – koszty uczestnictwa w meczu.  

2. W przypadku rozgrywania jednego meczu, kluby rozliczają całość kosztów i dochodów, 

uczestnicząc solidarnie w zyskach lub stratach, z uwzględnieniem następujących zasad 

naliczania kosztów:  

1) w koszta organizacji spotkania nie mogą wchodzić wydatki związane z korzystaniem z obiektu 

sportowego, jeżeli mecz odbywa się na boisku jednej z tych drużyn,  

2) wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniu przysługują jedynie klubom, które mają 

siedzibę poza miejscem zawodów, koszta uczestnictwa mogą obejmować tylko wydatki za 

przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w danej miejscowości, według obowiązujących 

przepisów.  

3.Wszelkie odstępstwa od postanowień, określonych w ust. 1 i 2 są dopuszczalne za zgodą 

organu prowadzącego rozgrywki na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

zainteresowanymi klubami.  

§ 29  

W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz 

zostanie przerwany przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się w 

następujący sposób:  

1. Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna była 

od nich nie zależna (katastrofy i klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie zakwalifikowania 

przyczyny należy do organów prowadzących rozgrywki.  

2. Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania, 

jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika.  

3. Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot poniesionych kosztów jeśli winę ponosi gospodarz 

spotkania.  

 

§ 30  

Wszystkie spory finansowe klubów, w sprawach dotyczących kosztów wyznaczonych lub 

uzgodnionych, a nie odbytych spotkań nie uwzględnione w niniejszych postanowieniach, 

rozstrzygają organy prowadzące rozgrywki.  

 

§ 31  

1. Wynikające z niniejszej uchwały uprawnienia związków piłki nożnej mogą być przekazane na 

podstawie stosownych uchwał funkcjonującym w ramach tych związków OZPN-om lub 

podokręgom.  

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do organów prowadzących rozgrywki 

piłki nożnej kobiet, piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej.  



 

§ 32  

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

decyduje Zarząd PZPN .  

 

§ 33  

Traci moc uchwała Zarządu PZPN z 29 września 2000 roku „Przepisy w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną”  

 

§ 34  

Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do wszystkich rozgrywek, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej.  

 

§ 35  

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN 

 

222 

Uchwała nr VIII/222 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo drużyny seniorów MKS Polonia 

Warszawa w rozgrywkach IV ligi mazowieckiej od sezonu 2013/2014  

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 23) Statutu PZPN w zw. z par. 17.ust. 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 

3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną postanawia się, 

co następuje: 

I.Na wniosek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Zarząd PZPN wyraża zgodę na uczestnictwo 

drużyny seniorów MKS Polonia Warszawa w rozgrywkach IV ligi mazowieckiej od sezonu 

2013/2014  

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 

 


