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Uchwała  nr  VII/175   z dnia 20 czerwca 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 20.06.2013 roku  
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 20.06.2013 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 VII/176  z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie dokonania autopoprawek   i przyjęcia tekstu jednolitego projektu   Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN celem przedstawienia do uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu 

Sprawozdawczym PZPN zaplanowanym na dzień 21 czerwca 2013 roku 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) w zw. z art. 29 par. 1 Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 
 
I.Zarząd PZPN po dokonaniu autopoprawek przyjmuje tekst jednolity  projektu  Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN celem przedstawienia do uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu 
Sprawozdawczym PZPN zaplanowanym na dzień 21 czerwca 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 VII/177 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia projektów Regulaminów Komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów 
PZPN, zaplanowanego na 21 czerwca  2013  roku 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się projekty Regulaminów Komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN, 
zaplanowanego na 21 czerwca  2013 roku, w następującym brzmieniu:  
   
 
 
 
 
 
 
 



R E G U L A M I N 
KOMISJI MANDATOWEJ WALNEGO ZGROMADZENIA 

DELEGATÓW PZPN 
 

1.Komisja Mandatowa jest  powołana przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN w składzie 3 

osób w celu sprawdzenia listy obecności delegatów i ważności ich mandatów oraz przedłożenia 

Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZPN sprawozdania co do zdolności podejmowania uchwał.  

2. W pracach Komisji biorą udział wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN delegaci 

oraz przedstawiciele Związku wyznaczeni do udzielenia pomocy członkom Komisji, a w razie 

potrzeby do zreferowania spraw lub stanowiska Zarządu PZPN.  

3. Komisja przed przystąpieniem do działania uchwala regulamin Komisji oraz  dokonuje wyboru 

spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.  

4. Obrady Komisji są niejawne. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji może  zaprosić 

do udziału w części prac Komisji każdego delegata, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

względnie pracownika Biura Związku.  

5. Delegaci, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składają wnioski do Komisji w formie 

pisemnej. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może poprosić osobę składającą wniosek o 

jego pisemne lub ustne uzupełnienie względnie doprecyzowanie. 

6. Komisja nie jest związana treścią zgłoszonego wniosku.  

7. Uchwały Komisji podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów. W razie równości głosów 

decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.  

8. Przy wszystkich głosowaniach głosy wstrzymujące się lub nie oddane nie są uwzględniane 

przy obliczaniu większości.  

9. W razie zgłoszenia różnych wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie 

wniosek najdalej idący. 

10. Komisja może podjąć Uchwałę w sprawie pozostawienia bez merytorycznego rozpoznania 

wniosku, którego forma lub treść wykraczają poza realizację statutowych celów i zadań Związku 

lub są z nimi sprzeczne.  

11. Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN 

składają: Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji. 

12.  Komisja sporządza protokół ze swej działalności podpisany przez Przewodniczącego i 

Sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół prowadzącemu Walne Zgromadzenie 

Delegatów PZPN.  

                                                                Komisja Mandatowa Walnego Zgromadzenia Delegatów  

 
R E G U L A M I N 

KOMISJI STATUTOWEJ  WALNEGO ZGROMADZENIA 
DELEGATÓW PZPN 

 
1.Komisja Statutowa jest powołana przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN w składzie 7 

osób w celu opracowania wniosków statutowych złożonych przez Zarząd PZPN i  



poszczególnych delegatów oraz  przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZPN 

propozycji zmian do Statutu Związku.  

2. W pracach Komisji biorą udział wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN delegaci 

oraz przedstawiciele Związku wyznaczeni do udzielenia pomocy członkom Komisji, a w razie 

potrzeby do zreferowania spraw lub stanowiska Zarządu PZPN.  

3. Komisja przed przystąpieniem do działania uchwala regulamin Komisji oraz  dokonuje wyboru 

spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.  

4. Obrady Komisji są niejawne. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji może  zaprosić 

do udziału w części prac Komisji każdego delegata, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

względnie pracownika Biura Związku.  

5. Podstawą prac Komisji Statutowej jest projekt zmian do Statutu Związku przygotowany przez 

Zarząd PZPN.   

6. Delegaci, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składają wnioski do Komisji w formie 

pisemnej. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może poprosić osobę składającą wniosek o 

jego pisemne lub ustne uzupełnienie względnie doprecyzowanie. 

7. Komisja nie jest związana treścią zgłoszonego wniosku.  

8. Uchwały Komisji podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów. W razie równości głosów 

decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.  

9. Przy wszystkich głosowaniach głosy wstrzymujące się lub nie oddane nie są uwzględniane 

przy obliczaniu większości.  

10. W razie zgłoszenia różnych wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie 

wniosek najdalej idący. 

11. Komisja może podjąć Uchwałę w sprawie pozostawienia bez merytorycznego rozpoznania 

wniosku, którego forma lub treść wykraczają poza realizację statutowych celów i zadań Związku, 

lub są z nimi sprzeczne.  

12. Komisja może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycję rozpatrzenia 

konkretnego wniosku przez Zarząd PZPN. 

13. Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN 

składają: Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji. 

14. Komisja sporządza protokół ze swej działalności podpisany przez Przewodniczącego i 

Sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół prowadzącemu Walne Zgromadzenie 

Delegatów PZPN.     

                                                                    Komisja Statutowa Walnego Zgromadzenia Delegatów 

 

 

 

 



R E G U L A M I N 

KOMISJI  UCHWAŁ  I  WNIOSKÓW  WALNEGO ZGROMADZENIA 
 

DELEGATÓW PZPN 
 

1.Komisja Uchwał i Wniosków jest powołana przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN w 

składzie 7 osób w celu zebrania i przeanalizowania wniosków zgłoszonych przez delegatów oraz 

opracowania i przedstawienia delegatom projektu uchwały końcowej Walnego Zgromadzenia 

PZPN. 

2. W pracach Komisji biorą udział wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN delegaci 

oraz przedstawiciele Związku wyznaczeni do udzielenia pomocy członkom Komisji, a w razie 

potrzeby do zreferowania spraw lub stanowiska Zarządu PZPN.  

3. Komisja przed przystąpieniem do działania uchwala regulamin Komisji oraz  dokonuje wyboru 

spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.  

4. Obrady Komisji są niejawne. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji może  zaprosić 

do udziału w części prac Komisji każdego delegata, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

względnie pracownika Biura Związku.  

5. Delegaci, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składają wnioski do Komisji w formie 

pisemnej. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może poprosić osobę składającą wniosek o 

jego pisemne lub ustne uzupełnienie względnie doprecyzowanie. 

6. Komisja nie jest związana treścią zgłoszonego wniosku.  

7. Uchwały Komisji podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów. W razie równości głosów 

decydujący jest głos przewodniczącego Komisji .  

8. Przy wszystkich głosowaniach głosy wstrzymujące się lub nie oddane nie są uwzględniane 

przy obliczaniu większości.  

9. W razie zgłoszenia różnych wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie 

wniosek najdalej idący. 

10. Komisja może podjąć Uchwałę w sprawie pozostawienia bez merytorycznego rozpoznania 

wniosku, którego forma lub treść wykraczają poza realizację statutowych celów i zadań Związku, 

lub są z nimi sprzeczne.  

11. Komisja może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycję rozpatrzenia 

konkretnego wniosku przez Zarząd PZPN. 

12. Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN 

składają: Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji. 

13.  Komisja sporządza protokół ze swej działalności podpisany przez Przewodniczącego i 

Sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół prowadzącemu Walne Zgromadzenie 

Delegatów PZPN.  

     

 



II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VII/178 z dnia 20 czerwca 2013  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycji  
co do wyboru niezależnej firmy audytorskiej  

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt 23)Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Przyjmuje się ofertę firmy  Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o. o. sp. k.                                                    
na dokonanie badania sprawozdania finansowego PZPN za rok 2013. 
 
II. Wskazaną  firmę przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu Delegatów jako niezależną firmę 
audytorską mogącą dokonać badania sprawozdania finansowego PZPN za rok 2013. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   
                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VII/179  z dnia 20 czerwca  2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zatwierdzenia ramowego terminarza rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów na sezon 

2013/2014 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 12 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN zatwierdza się ramowy terminarz 
rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2013/2014,  stanowiący załącznik   do niniejszej 
uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VII/180 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie reorganizacji rozgrywek o mistrzostwo II ligi od sezonu 2014/2015 

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

 

§ 1 

Przyjmuje się, że od sezonu 2014/2015, rozgrywki o mistrzostwo II ligi prowadzone będą w jednej 

grupie rozgrywkowej liczącej 18 zespołów. 

§ 2 

Celem realizacji założenia o którym mowa w § 1, po zakończeniu rozgrywek w sezonie 

2013/2014: 

1. z I ligi do II ligi spadną kluby, które zajmą miejsca 15-18 w tabeli; 



2. z II ligi do I ligi awansują kluby, które zajmą miejsca 1 i 2 w tabeli każdej grupy II ligi 

(Gr. Zachodnia i Gr. Wschodnia); 

3. z II ligi do właściwej terytorialnie grupy III ligi spadną kluby, które zajmą miejsca 9-18 

w tabeli każdej grupy II ligi (Gr. Zachodnia i Gr. Wschodnia); 

4. z III ligi do II ligi awansują 2 kluby, wyłonione w wyniku meczów barażowych, spośród 

mistrzów poszczególnych grup III ligi – losowanie par przeprowadzi Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN przed rozpoczęciem rozgrywek III ligi w sezonie 

2013/2014. 

§ 3 

Od sezonu 2014/2015, po zakończeniu rozgrywek I ligi do II ligi spadać będą kluby, które zajmą 

miejsca 15-18 w tabeli. 

§ 4 

Od sezonu 2014/2015, po zakończeniu rozgrywek II ligi do I ligi awansują kluby, które zajmą 

miejsca 1-4 w tabeli. 

§ 5 

Od sezonu 2014/2015, po zakończeniu rozgrywek II ligi do właściwej terytorialnie grupy III ligi 

spadną kluby, które zajmą miejsca 15-18 w tabeli. 

§ 6 

Po zakończeniu rozgrywek III ligi w sezonie 2014/2015 do II ligi awansują 4 kluby, wyłonione w 

wyniku meczów barażowych, spośród mistrzów poszczególnych grup III ligi. 

§ 7 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VII/181 z dnia 20  czerwca 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 zmiany do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II ligi na sezon 

2013/2014 

1. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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. 

2. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



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. 

3. § 25 ust.  3 otrzymuje brzmienie: 

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. W § 25 dodaje się ust 4-6 w brzmieniu: 

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. 

II. 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.

 
 

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: 

 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. 

 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 
 

mailto:rozgrywki@pzpn.pl


a. 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. 

 
b. 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. 

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

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

 
d. 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. 

 
e. 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: 

 gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów, 

 zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych, 

 w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w 
danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami: 

1. którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 
czerwonej kartki lub w wyniku zmiany, 

2. którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego 
barwach występują w chwili dokańczania zawodów, 

3. którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu 
ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

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

 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 § 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 ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji wymiarze 1 meczu oraz 
karą pieniężną w wysokości 500 zł.  

 

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: 

 w innym zespole  klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia 
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli  ten inny  zespół  klubu rozpoczyna rozgrywki 
wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę, 

 w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego, jeżeli  zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową. 

 
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 

 Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

 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. 



 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. 

 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.  

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

 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. 

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

 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 

 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. 

 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. 

 

 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. 

 Do składanego odwołania należy dołączyć dowód wpłaty, na konto Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej. 

 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. 

 

 
W imieniu Klubu: 
 
______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rozgrywki@pzpn.pl


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 VII/182 z dnia 20 czerwca 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. § 17 otrzymuje brzmienie 

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 przedostatniej klasy w 

danym związku piłki nożnej, ale nie wyższej niż klasa A. 

3. Za zgodą właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego dane 

rozgrywki oraz PZPN, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek 

drużynę w kategorii seniorów może rozpocząć rozgrywki mistrzowskie od klasy o jeden 

poziom wyższej od przedostatniej w danym związku piłki nożnej, ale nie wyższej niż klasa 

okręgowa. 

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.  

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 

 
tj. U. nr IX/140 z 3 i 7 .07.2008 r.  

zm. U. nr IV/126 z 5.03.2009 r.  

zm. U nr VI/87 z 20.05.2010 r.  

zm. U nr VII/105 z 24.06.2010 r.  

zm. U nr III/26 z 17.02.2011 r.  

zm. U nr V/73 z 5.04.2011 r.  

zm. U nr IX/180 z 30.06.2011 r.  

zm. U nr XVI/294 z 15.12.2011 r.  

zm. U nr V/93 z 15.05.2012 r.  



zm. U nr VI/168 z 05.06.2013 r.  

zm. U nr VII/182 z 20.06.2013r. 

 

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,  

b) Puchar Polski wg regulaminu w celu wyłonienia zespołów uczestniczących w rozgrywkach na 

szczeblu centralnym,  

c) 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 przedostatniej klasy w danym 
związku piłki nożnej, ale nie wyższej niż klasa A. 
3.Za zgodą właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego dane 
rozgrywki oraz PZPN, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek drużynę 
w kategorii seniorów może rozpocząć rozgrywki mistrzowskie od klasy o jeden poziom 
wyższej od przedostatniej w danym związku piłki nożnej, ale nie wyższej niż klasa 
okręgowa. 
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.  

2. 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 
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Uchwała nr VII/183  z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu 

zawodników występujących w rozgrywkach futsalu 
 

 
Na podstawie art. 36 § 1 ust. 9 w związku z ust 23 Statutu PZPN postanawia się co następuje: 

 

I. Począwszy od sezonu 2013/2014 w rozgrywkach Futsalu mogą brać udział zawodnicy 

potwierdzeni przez właściwy terytorialnie Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie 

uprawnieni przez właściwy organ prowadzący rozgrywki. W przypadku zawodników łączących 

grę w piłkę nożną 11-osobową oraz Futsal do uprawnienia zawodnika do rozgrywek Futsalu, w 



sytuacji gdy klubem macierzystym zawodnika jest klub występujący w rozgrywkach piłki nożnej 

11-osobowej niezbędna jest: 

 pisemna zgoda klubu występującego w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II i III ligi piłki nożnej 

11-osobowej, niezależnie od statusu zawodnika (amator / zawodnik profesjonalny), 

 pisemna zgoda klubu występującego w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych 

piłki nożnej 11-osobowej, w przypadku zawodnika profesjonalnego. 

 

II. Pisemna zgoda klubu występującego w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych piłki 

nożnej 11-osobowej nie jest wymagana w przypadku zawodnika o statusie amatora. 

 

III. Począwszy od sezonu 2013/2014 zawodnik, niezależnie od statusu (amator / zaw. 

profesjonalny) dla którego klubem macierzystym jest klub futsalu nie może łączyć gry w futsal z 

udziałem w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, w drużynach Ekstraklasy, I, II i III ligi. 

 

IV. Począwszy od sezonu 2013/2014 zawodnik profesjonalny dla którego klubem macierzystym 

jest klub futsalu nie może łączyć gry w futsal z udziałem w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, 

w drużynach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych. 

 

V. Dopuszcza się możliwość łączenia gry w rozgrywkach futsalu przez zawodników o statusie 

amatora dla których klubem macierzystym jest klub futsalu, z udziałem w rozgrywkach piłki 

nożnej 11-osobowej, w drużynach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych, bez uzyskania 

wcześniejszej zgody klubu macierzystego. 

 

VI. Traci moc Uchwała nr X/246 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu. 

 

VII.Niniejsza  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VII/184 z dnia  20 czerwca 2013 roku 

 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie Menedżerów  ds. Piłkarzy 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt.  23)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I.Na wniosek Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów PZPN, postanawia się wpisać na listę 
Menedżerów ds. Piłkarzy następującą osobę: 
 
 - Kajetan Osuch – licencja nr 92/2013 
  



 
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                        Prezes PZPN  Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013  roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmian Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku  w sprawie licencji dla 

sędziów piłkarskich 

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

I.W Uchwale nr IV/74 z 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

licencji dla sędziów piłkarskich wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 sformułowanie „w piłce nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i 
piłce plażowej” zastępuje się sformułowaniem „w piłce nożnej i futsalu”. 

2. W § 3 sformułowanie „zawodów piłki nożnej” zastępuje się sformułowaniem „zawodów 
piłki nożnej i futsalu”. 

3. W § 5 sformułowanie „może przekazać” zastępuje się sformułowaniem „przekazuje”. 

4. W § 6 sformułowanie „zawody w ligach i klasach rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, 
kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej” zastępuje się sformułowaniem 
„zawody piłki nożnej i futsalu”. 

5. W § 6 ust. d) sformułowanie „licencję sędziego odpowiedniej kategorii” zastępuje się 
sformułowaniem „licencję sędziego odpowiedniej lub wyższej kategorii”. 

6. § 7 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. „Licencję sędziego na dany poziom rozgrywek przyznaje się na okres jednego sezonu 
rozgrywkowego. 

2. W przypadku awansu sędziego do wyższej klasy w trakcie sezonu, nowa licencja jest 
mu wydawana na okres do końca danego sezonu. Warunkiem jest dokonanie dopłaty 
w wysokości różnicy między stawkami jego dotychczasowej i nowej klasy. Sędzia nie 
składa nowego wniosku licencyjnego. 

3. W przypadku degradacji lub pozbawienia uprawnień do prowadzenia meczów danej 
klasy w trakcie rozgrywek, sędzia nie składa nowego wniosku licencyjnego i nie 
otrzymuje nowej licencji. Nie przysługuje mu zwrot części lub całości opłaty 
licencyjnej.” 

7. W § 8 ust. a-e) otrzymują nowe brzmienie:  

„a) Wiceprezes ZPN, 

b) Przewodniczący KS ZPN, 

c) Przedstawiciel Komisji Szkoleniowej ZPN, 

d) Członek Zarządu ZPN, 

e) przedstawiciel Wydziału Gier ZPN.” 

8. W § 10 pkt. 1 sformułowanie „Komisji Licencji Sędziowskich PZPN lub macierzystego ZPN”     

zastępuje się sformułowaniem „Komisji Licencji Sędziowskich macierzystego ZPN”. 

9. W § 10 pkt. 1 skreśla się pkt. c). Dotychczasowy pkt. d) otrzymuje numerację c). 



10. W § 10 pkt. 2 ust. b) sformułowanie „zaświadczenie z przychodni sportowo-lekarskiej” 

zastępuje się sformułowaniem „zaświadczenie lekarskie”. 

11. W § 10 wprowadza się nowe pkt. 4-5 w brzmieniu: 

„4. Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla centralnego i 

jednocześnie sędzia IV ligi lub sędzia I ligi kobiet i jednocześnie Ligi Okręgowej) wnosi opłatę 

licencyjną tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje wyższą kwotę. 

5. Komisja Licencji Sędziowskich może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od jednego lub 

kilku wymogów, np. dołączania zdjęć (gdy sędzia ma legitymację licencyjną, w której można 

dokonać kolejny wpis) albo kopii polisy (gdy objęci są nią wszyscy sędziowie danego Związku).” 

12. W § 10 dotychczasowy pkt. 4 otrzymuje numerację pkt. 6. 

13. W § 12 sformułowanie „Polski Związek Piłki Nożnej (dla sędziów zawodowych) i Woj. Związki 

Piłki Nożnej (dla sędziów niezawodowych)” zastępuje się sformułowaniem „Wojewódzkie Związki 

Piłki Nożnej”. 

14. W § 13 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Dokument licencyjny zawiera: 

a) imię i nazwisko, 

b) zdjęcie sędziego, 

c) numer licencji, 

d) uprawnienia do danej klasy rozgrywkowej w określonym sezonie.” 

15. W § 13 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Dokument licencyjny opatrzony jest podpisem (-) 

Prezesa Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz Przewodniczącego (-) Komisji Licencji 

Sędziowskich.” 

16. W § 14 sformułowanie „Komisji Licencyjnej PZPN(ZPN) Wydział Dyscypliny PZPN (ZPN)” 

zastępuje się sformułowaniem „Komisji Licencji Sędziowskich Wydział Dyscypliny ZPN”. 

17. W § 14 pkt. 1 skreśla się pkt. e). Dotychczasowy pkt. f) otrzymuje numerację e). 

18. W § 15 sformułowanie „Komisji Licencyjnej PZPN (ZPN) Wydział Dyscypliny PZPN” zastępuje 

się sformułowaniem „Komisji Licencji Sędziowskich Wydział Dyscypliny ZPN”. 

19. § 16 otrzymuje nowe brzmienie: „Od decyzji Wydziału Dyscypliny (-) ZPN przysługuje 

odwołanie do (-) Związkowej Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.” 

20. W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany: 

„Sędziowie zawodowi - 1000 zł. 

Asystenci zawodowi – 600 zł 

Asystenci s.c. (niezawodowi)
1
 – 300 zł 

klasa B i C - 75 zł. 

Asystenci okręgowi, pozostali – 40 zł 

Początkujący
2
 – 1 zł 

Ekstraliga kobiet - 150 zł. 



I liga kobiet - 100 zł. 

II liga kobiet - 80 zł. 

1. Dotyczy asystentów I i II grupy. 

2. Początkujący sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy 
od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie 
sędziują.” 

21. W załączniku nr 3 skreśla się pkt. „III liga kobiet – 90 zł”. 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

t.j.U. nr IV/74 z 19.04.2012 r. 

zm.U.nr II/72 z 20.02.2013 r. 

zm.U.nr VII/185 z 20.06.2013 r. 

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich 

§ 1 

Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub 

pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez sędziów zawodów w piłce nożnej (-) i 

futsalu (-). 

§ 2 

Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielane sędziemu na prowadzenie 

zawodów piłkarskich na odpowiednim poziomie rozgrywkowym. 

§ 3 

Prowadzenie zawodów piłki nożnej i futsalu przez osobę bez (-) ważnej licencji jest zabronione i 

stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. 

§ 4 

Polski Związek Piłki Nożnej jest organem który przyznaje, odmawia przyznania, zawiesza lub 

pozbawia licencji sędziego w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych w Polsce. 

§ 5 

Polski Związek Piłki Nożnej przekazuje uprawnienia zawarte w § 4 Wojewódzkiemu Związkowi 

Piłki Nożnej (za wyjątkiem pozbawienia licencji) w stosunku do sędziów uprawnionych do 

prowadzenia zawodów w ligach i klasach rozgrywkowych, których organem prowadzącym jest 

ZPN, PZPN w przypadku I i II ligi lub Spółka Ekstraklasa SA w przypadku Ekstraklasy. 

§ 6 

1. Sędzią prowadzącym zawody (-) piłki nożnej i futsalu (-) może być osoba która łącznie spełnia 

następujące warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) korzysta z pełni praw publicznych, 



c) odbyła kurs sędziowski zakończony stosownym egzaminem, 

d) posiada ważną licencję sędziego odpowiedniej lub wyższej kategorii uprawniającą do 

prowadzenia zawodów na danym poziomie rozgrywkowym. 

§ 7 

1.Licencję sędziego na dany poziom rozgrywek przyznaje się na okres jednego sezonu 

rozgrywkowego. 

2.W przypadku awansu sędziego do wyższej klasy w trakcie sezonu, nowa licencja jest mu 

wydawana na okres do końca danego sezonu. Warunkiem jest dokonanie dopłaty w 

wysokości różnicy między stawkami jego dotychczasowej i nowej klasy. Sędzia nie składa 

nowego wniosku licencyjnego. 

3.W przypadku degradacji lub pozbawienia uprawnień do prowadzenia meczów danej 

klasy w trakcie rozgrywek, sędzia nie składa nowego wniosku licencyjnego i nie otrzymuje 

nowej licencji. Nie przysługuje mu zwrot części lub całości opłaty licencyjnej. 

§ 8 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania licencji decyduje Komisja Licencji Sędziowskich w 

następującym składzie: 

a) Wiceprezes ZPN, 

b) Przewodniczący KS ZPN, 

c) Przedstawiciel Komisji Szkoleniowej ZPN, 

d) Członek Zarządu ZPN, 

e) przedstawiciel Wydziału Gier ZPN. 

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i 

sekretarza oraz określają tryb pracy komisji. 

§ 9 

1. Odmowa przyznania, zawieszenie lub pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

2. Od decyzji Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji wnioskodawcy przysługuje 

odwołanie do Zarządu wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej lub Zarządu PZPN (tylko w 

przypadku sędziów zawodowych). 

§ 10 

1. Sędzia ubiegający się o przyznanie licencji składa do Komisji Licencji Sędziowskich (-) 

macierzystego ZPN pisemny wniosek zawierający: 

a) imię i nazwisko, datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

b) określenie klasy rozgrywkowej, o jaką wnioskuje, 

(-) 

c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych, 

2. Do wniosku o którym mowa w pkt. 1 powinny być dołączone: 



a) 2 zdjęcia, 

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki 

nożnej, 

c) kopie polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z funkcją 

sędziego, 

d) potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej. 

3. Odpłatność za licencję sędziego w wysokości ustalonej przez Zarząd PZPN dla 

poszczególnych lig i klas rozgrywkowych określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

4. Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla 

centralnego i jednocześnie sędzia IV ligi lub sędzia I ligi kobiet i jednocześnie Ligi 

Okręgowej) wnosi opłatę licencyjną tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje 

wyższą kwotę. 

5. Komisja Licencji Sędziowskich może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od 

jednego lub kilku wymogów, np. dołączania zdjęć (gdy sędzia ma legitymację licencyjną, w 

której można dokonać kolejny wpis) albo kopii polisy (gdy objęci są nią wszyscy 

sędziowie danego Związku). 

6. Utrzymuje się w mocy ważność licencji sędziów piłki nożnej wydanych na czas nieokreślony na 

podstawie Uchwały nr IV/31 z 4 lipca 2000 roku Zarządu PZPN. Sędziowie ci nie składają 

dokumentów licencyjnych przed kolejnymi sezonami, jednak zobowiązani są do wnoszenia 

odpłatności licencyjnej w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały oraz 

przedstawienia kopii polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych 

z funkcją sędziego. 

§ 11 

Komisja Licencji Sędziowskich przyznaje Licencję Sędziego w drodze decyzji. 

§ 12 

(-) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzą ewidencję przyznanych licencji i publikują je na 

stronie internetowej. Umieszczenie sędziego na liście oznacza, że sędzia posiada ważną licencję 

w danym sezonie. 

§ 13 

1. Dokument licencyjny zawiera: 

a) imię i nazwisko, 

(-) 

b) zdjęcie sędziego, 

c) numer licencji, 

d) uprawnienia do danej klasy rozgrywkowej w określonym sezonie. 

2. Dokument licencyjny opatrzony jest podpisem (-) Prezesa Wojewódzkiego Związku Piłki 

Nożnej oraz Przewodniczącego (-) Komisji Licencji Sędziowskich. 

 

 



§ 14 

1. Działając na wniosek Komisji Licencji Sędziowskich Wydział Dyscypliny (-) ZPN może 

zawiesić korzystanie z licencji sędziego w szczególności w przypadku: 

a) istnienia podejrzenia naruszenia przez sędziego postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN, 

b) naruszenia norm etyczno-moralnych, związanych z wykonywaniem funkcji sędziego piłki 

nożnej, 

c) naruszenia Regulaminu Kolegium Sedziów, 

d) nieobecności na kursach szkoleniowych Kolegium Sędziów, 

(-) 

e) niewykonywania lub nierzetelnego wykonywania obowiązków nałożonych przez dane 

Kolegium Sędziów na czas przed i po zawodach. 

2. Decyzja o zawieszeniu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

§ 15 

1. Działając na wniosek Komisji Licencji Sędziowskich Wydział Dyscypliny (-) ZPN pozbawia 

sędziego licencji w przypadku: 

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych, utraty praw publicznych lub 

ograniczenia tych praw stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie funkcji 

sędziego, 

c) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji, 

d) rażącego nieprzestrzegania regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Decyzja o pozbawieniu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

§ 16 

Od decyzji Wydziału Dyscypliny (-) ZPN przysługuje odwołanie do (-) Związkowej Komisji 

Odwoławczej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

§ 17 

Sędziemu, któremu zawieszono licencję lub jej pozbawiono, nie przysługuje zwrot opłat 

uiszczonych za licencję. 

§ 18 

Zaleca się, aby środki finansowe pozyskane z wpłat za opłaty licencyjne przeznaczone były na 

działalność Kolegium Sędziów (np: szkolenia, obserwacje zawodów itp.). 

§ 19 

Interpretacja niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

§ 20 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.    Prezes PZP 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO PROWADZENIA 

ZAWODÓW 

W....................................... W SEZONIE………………….. 

 

1. Nazwisko i imię 

....................................................................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia 

....................................................................................................................................................... 

3. nr PESEL 

....................................................................................................................................................... 

4. Miejsce zamieszkania / adres z kodem poczt., telefon dom./ kom./e- mail/ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

5. Wykształcenie ogólne................................................................................................................ 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych. 

Zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania obowiązków sędziego piłki nożnej. 

Data................................................. 

Podpis.............................................. 

 

UWAGA: Do wniosku należy załączyć: 

a) dwa zdjęcia, 

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego pilki 

noznej, 

c) kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z 

wykonywaniem obowiązków sedziego, 

d) dokument potwierdzający wpłatę licencyjną. 

Decyzją Komisji Licencji Sędziowskich, przyznano, przedłużono* 

licencję sędziowską..............................................Nr...............................na 

okres......................................................................z ważnością 

do........................................................................... 

Data.................................................Pieczęć 

Podpis.............................................. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku 

Opłaty za licencje sędziowskie 

Sędziowie zawodowi - 1000 zł. 

Asystenci zawodowi – 600 zł 

Asystenci s.c. (niezawodowi)
1
 – 300 zł 

I liga - 700 zł. 

II liga - 500 zł. 

III liga - 250 zł. 

IV liga - 160 zł. 

klasa okręgowa - 120 zł. 

klasa A - 90 zł. 

klasa B i C - 75 zł. 

Asystenci okręgowi, pozostali – 40 zł 

Początkujący
2
 – 1 zł 

Ekstraliga kobiet - 150 zł. 

I liga kobiet - 100 zł. 

II liga kobiet - 80 zł. 

(-) 

Ekstraklasa futsal - 250 zł. 

I liga futsal - 150 zł.  

1. Dotyczy asystentów I i II grupy. 

2. Początkujący sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy 
od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie 
sędziują. 

186 

Uchwała nr VII/186  z dnia 20 czerwca 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 zmiany do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na sezon 

2013/2014 

1. Art. 2 ust. 2.2 otrzymuje brzmienie 



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. Art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie 

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. Art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie 

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. 

4. Art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie 

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. 

5. Art. 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie 

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. 

6. Art. 7 ust. 11 otrzymuje brzmienie 

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

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

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

czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

7. Art. 7 ust. 13 otrzymuje brzmienie 

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. Art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie 

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. 

9. Art 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie 

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. 

10. Art 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie 

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. 

11. Art 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie 

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. 

12. Art 15 ust. 10 otrzymuje brzmienie 

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. 

 

 



13. Art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie 

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”. 

14. Art 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie 

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. 

15 W Art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie 

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. 

15 W Art. 25 dodaje się ust. 4 - 10 w brzmieniu 

1.Od sezonu 2013/2014 PZPN wprowadza nową identyfikację wizualną rozgrywek o mistrzostwo 

I-ej ligi, której podstawowym elementem jest nowy logotyp (Załącznik nr 2). 

2.W związku z nową identyfikacją wizualną kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są 

do: 

 Umieszczenia tablicy centralnej I ligi o wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie reklam 
(zgodnie z Załącznikiem nr 3). 

 Umieszczenia naszywki z logotypem I ligi o wymiarach 7cm x 7cm na prawym rękawku 
koszulek meczowych klubów (zgodnie z Załącznikiem nr 4). 

 umieszczenia naszywki z logotypem Orange Sport, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą 
załącznik nr 7 

 Wykorzystania ścianki I ligi podczas konferencji prasowych (zgodnie z załącznikiem nr 5).  
3.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. 

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

5.Wszelkie dodatkowe koszty wynikające ze zużycia materiałów lub zmian projektów pokrywają 

kluby. 

6.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. 

7.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. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

Tył koszulki 

 
  



t.j. U nr II/66 z 20.02.2013 r. 

zm. U nr VII/186 z 20.06. 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: 

 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 § 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, 

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 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 ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji wymiarze 1 meczu oraz 
karą pieniężną w wysokości 2000 zł.  

 
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: 

 w innym zespole  klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia 
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli  ten inny  zespół  klubu rozpoczyna rozgrywki 
wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę, 

 w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego, jeżeli  zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową. 

 
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: 

 Umieszczenia tablicy centralnej I ligi o wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie 
reklam (zgodnie z Załącznikiem nr 3). 

 Umieszczenia naszywki z logotypem I ligi o wymiarach 7cm x 7cm na prawym 
rękawku koszulek meczowych klubów (zgodnie z Załącznikiem nr 4). 



 umieszczenia naszywki z logotypem Orange Sport, zgodnie ze specyfikacją 
stanowiącą załącznik nr 7 

 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 

 

Tył koszulki 

 

 
  



187 
 
Uchwała  nr  VII/187  z dnia 20 czerwca 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 10 lipca   2013 
roku. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
         
                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

188 
 

Uchwała nr VII/188 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr II/71 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 

2013/2014 i następnych 

 

Na podstawie art. 36 § 1 ust. 9 Statutu PZPN postanawia się co następuje: 

 

I. W Uchwale nr II/71 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 
2013/2014 i następnych par. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1.Niniejsza  Uchwała  określa  zasady  nadawania,  odmowy  nadania,  zawieszenia  lub 

pozbawienia licencji uprawniających kluby futsalowe do udziału w rozgrywkach szczebla 

centralnego Polskiej Ligi Futsalu (Ekstraklasa Futsalu, I  liga PLF).  

2.Upoważnia się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do nadawania, odmowy nadania, 

zawieszenia lub pozbawienia licencji klubom uczestniczącym w rozgrywkach II Polskiej Ligi 

Futsalu.  

 

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/71 z dnia 20.02.2013r. 

zm.U nr VI/171 z dnia 5.06.2013r. 

zm.U nr VII/190 z dnia 20.06.2013 r. 

 

Uchwała nr II/71 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 2013/2014 i 

następnych 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10), w zw. z art. 12 § 1 pkt 23 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pózn. 

zm. postanawia się, co następuje:  

 

 

 



1. Postanowienia ogólne  

 

§ 1  

1.Niniejsza  Uchwała  określa  zasady  nadawania,  odmowy  nadania,  zawieszenia  lub 

pozbawienia licencji uprawniających kluby futsalowe do udziału w rozgrywkach szczebla 

centralnego Polskiej Ligi Futsalu (Ekstraklasa Futsalu, I  liga PLF).  

2.Upoważnia się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do nadawania, odmowy nadania, 

zawieszenia lub pozbawienia licencji klubom uczestniczącym w rozgrywkach II Polskiej Ligi 

Futsalu.  

 

§ 2  

Posiadanie  licencji,  o której  mowa w  §  1  stanowi warunek  uczestnictwa klubu  w 

rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF w sezonie 2013/2014 i następnych 

prowadzonych przez Komisję d.s. Futsalu i Piłki Plażowej Polskiego Związku Piłki Nożnej, Spółkę 

Futsal Ekstraklasa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN.  

 

§ 3  

Uzyskanie przez kluby piłkarskie licencji, o których mowa w § 1 i 2 uzależnione jest od spełnienia 

przez nie kryteriów  prawnych, sportowych, dotyczących  infrastruktury, personelu   

i administracji  oraz finansowych, a ponadto od złożenia przez władze klubu oświadczeń  

o przestrzeganiu obowiązujących przepisów sportowych oraz  uchwał  i  decyzji  PZPN  i  Komisji 

d.s. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN oraz Spółki Futsal Ekstraklasa Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, którego klub jest członkiem.  

 

2. Kryteria prawne  

 

§ 4  

1. Zgodnie  z  art.  3  ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o  sporcie kluby 
uczestniczące w  rozgrywkach  piłkarskich  o  mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu, I  i II ligi 
futsalu prowadzonych przez  Komisję d.s.Futsalu i Piłki Plażowej Polskiego Związku 
Piłki Nożnej oraz Spółkę Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o., muszą posiadać formę osób 
prawnych i być członkami właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz PZPN.  

2.  Klub posiadający licencję nadaną przez Komisję ds. Licencji klubowych PZPN nie może bez 

jej zgody uczestniczyć w jakichkolwiek rozgrywkach prowadzonych przez inny podmiot w kraju lub 

zagranicą.  

 

§ 5  

1.  Wniosek o nadanie licencji dla klubu Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF sporządza się na 

druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Do wniosku każdy klub Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF załącza następujące dokumenty:  

1) Wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane dotyczące 

formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz - wystawione nie później niż 3 

miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych,  

2) Wyciąg z uchwały właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej o przyjęciu klubu w 

poczet członków Polskiego Związku Piłki Nożnej,  

3)  Dla  klubów  występujących  w  rozgrywkach  ekstraklasy  zaświadczenie  właściwego  

Urzędu Skarbowego o realizacji przez klub zobowiązań podatkowych - wystawione nie później 

niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych,  

4) Dla klubów występujących w rozgrywkach ekstraklasy zaświadczenie właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o realizacji przez klub składek na ubezpieczenie społeczne  



i innych  zobowiązań  - wystawione nie później niż  3 miesiące przed datą złożenia 

dokumentów licencyjnych,  

5)  Dla  klubów  występujących  w  I  i  II  lidze  oświadczenie  o  braku  zaległości  finansowych  

wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

6) Oświadczenie o braku zaległości finansowych w stosunku do członków Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, sędziów, zawodników oraz innych osób prawnych i osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą,  

7) Zaświadczenie Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. o objęciu i opłaceniu udziałów w Spółce 

przez Kluby Ekstraklasy Futsalu,  

8) Oświadczenie  o  prowadzeniu  dokumentacji  finansowej,  zgodnie  z  obowiązującymi  

przepisami prawnymi i finansowymi,  

9) Dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów sportowych wraz z potwierdzeniem 

zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich następstw związanych z organizacją zawodów,  

10)  Kserokopię arkusza weryfikacji obiektu z decyzją dopuszczającą obiekt do rozgrywek 

Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF wraz z kserokopią dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł 

płatnej na konto związku przeprowadzającego weryfikację wojewódzkiego związku piłki nożnej. 

Decyzja dopuszczająca obiekt do rozgrywek ważna jest dwa sezonu, począwszy od sezony 

2013/2014, 

11)  Kluby Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF, potwierdzenie zgłoszenia drużyny U-18 lub U-20 do 

rozgrywek młodzieżowych mistrzostw Polski,  

12) Pisemną deklarację klubu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) dotyczącą:  

a. Uznania PZPN i Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jako jedynego podmiotu 

uprawnionego do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu,  

b. Uznania PZPN i Komisji d.s.Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako jedynego podmiotu 

uprawnionego do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo I i II ligi PLF,  

c.  prawidłowości  dokumentacji  licencyjnej  przedstawionej  do  Komisji  ds. licencji klubowych  

PZPN,  

13)  Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej Uchwały, stanowiące załącznik nr 

3,  

14) Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej,  

15)  Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty startowej do rozgrywek: Ekstraklasy 

Futsalu w wysokości określonej odrębnymi przepisami wydanymi przez Spółkę Futsal 

Ekstraklasa Sp. z o.o.,; II  ligi  PLF  w  wysokości 1000  zł  (na  konto Wojewódzkiego Związku 

Piłki Nożnej prowadzącego daną grupę rozgrywkową),  

16) Dokumenty przewidziane w § 7 niniejszej Uchwały.  

3.  Klub  powinien  niezwłocznie  zawiadomić  Komisję Futsalu i Piłki Plażowej  PZPN  o  

wszelkich  zmianach  w dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7.  

 

3. Kryteria sportowe  

 

§ 6  

1. Klub Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF wnioskujący o licencję na sezon 2013/2014 powinien 

posiadać odpowiednie warunki do szkolenia i opieki medycznej nad piłkarzami, w tym co najmniej 

jedną grupę młodzieżową biorącą udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-18 

(rocznik  1995 i młodsi) lub U-20 (rocznik 1993 i młodsi).  

2. Klub II ligi PLF wnioskujący o licencję na sezon 2013/2014 powinien posiadać odpowiednie 

warunki do szkolenia i opieki medycznej nad piłkarzami, w tym grupami młodzieżowymi.  

3.  Zatrudniać   wykwalifikowanych  trenerów  lub  instruktorów  oraz  zapewnić  podczas  

meczów ekstraklasy, I ligi, II ligi wykwalifikowany personel medyczny.  

 



§ 7  

Do wniosku o nadanie licencji należy ponadto dołączyć:  

1.   Kopie umowy dotyczącą zatrudnienia trenera pierwszej drużyny, posiadającego, co najmniej 

uprawnienia instruktora piłki nożnej wraz z uprawnieniami instruktora futsalu lub instruktora futsalu.  

2.   Oświadczenie  w  przedmiocie  zapewnienia  udziału  osób,  o  których  mowa  w  pkt1  we 

wszystkich oficjalnych meczach pierwszej drużyny, 

3.   Oświadczenie  w  przedmiocie  zapewnienia  opieki  medycznej,  we  wszystkich  oficjalnych 

meczach pierwszej drużyny, rozgrywanych na obiektach własnych.  

4.    Oświadczenie  Prezesa  Klubu,   że   wszyscy   zawodnicy   są   zarejestrowani   w   

PZPN i w organie prowadzącym rozgrywki oraz, jeśli są to zawodnicy profesjonalni, że 

posiadają pisemną umowę o pracę z zarejestrowanym członkiem PZPN.  

 

4. Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej  

 

§ 8  

Klub  wnioskujący  o  licencję  winien  dysponować  infrastrukturą  sportową  pozwalającą  

widzom  i przedstawicielom  środków  masowego  przekazu  do  oglądania  meczów  na  dobrze  

wyposażonych, oznakowanych i bezpiecznych obiektach sportowych.  

 

§ 9  

Klub wnioskujący o licencję do Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN zobowiązany jest do:  

1.   Posiadania  stosownej  zgody  na  przeprowadzanie  imprez  sportowych  zgodnie z   

obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz.U nr 62, poz. 504),  

2.   Zapewnienia  dostatecznego  wyposażenia  medycznego  przeznaczonego  dla  zawodników  

i sędziów,  

3.   Posiadania  szatni  dla  drużyn  gospodarzy  i  gości,  mogących  pomieścić 20  osób,  każda  

z natryskami i ubikacjami, 

4.   Posiadania szatni dla sędziów wyposażonych w natrysk i ubikację, 

5.   Zapewnienia   pomieszczenia  dla  obserwatora(delegata)  meczowego  umożliwiającego 

wykonywanie wymienionym osobom obowiązków, 

6.   Zapewnienia,  iż  wszystkie  szatnie,  pokoje,  o  których  mowa  powyżej  będą  jasne,  

czyste, higieniczne, przestronne i odpowiednio wyposażone, 

7.   Zapewnienia  odpowiedniego  parkingu  dla  autokaru  lub  samochodów,  w  tym  drużyny 

przyjezdnej, sędziów, obserwatora (delegata) oraz osób funkcyjnych,  

8.   Zapewnienia  udogodnień  dotyczących  wjazdu  i  przyjęcia  kibiców  drużyny  gości  

oraz zapewniania minimum 5% miejsc dla kibiców tej drużyny w odrębnym sektorze,  

9.   Czytelnego oznakowania w języku polskim wszelkich przejść i dróg ewakuacyjnych,  

10. Właściwego nagłośnienia obiektu oraz prowadzenia zawodów przez spikera posiadającego 

stosowne uprawnienia,  

11. Zapewnienia oznakowanego pomieszczenia dla potrzeb przeprowadzenia badań lekarskich i 

kontroli antydopingowych,  

12. Zapewnienia oznaczonego na stałe punktu sanitarnego - na białej tablicy zielonego koloru krzyż,  

13. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF mogą odbywać się na boiskach o  

wymiarach minimum 38 x18 metrów  

14. Zapewnienia miejsc dla zawodników rezerwowych oraz sztabu szkoleniowo- medycznego 

zespołu w bezpośrednim sąsiedztwie pola gry.  

15. Podczas trwania zawodów muszą być zabezpieczone nosze oraz noszowi wyposażeni w 

kamizelki z oznaczeniem na białym tle zielonego koloru krzyża.  

 



5. Kryteria dotyczące personelu i administracji  

 

§ 10  

Zgodnie z zaleceniami PZPN, administracja oraz organizacja wewnętrzna klubu powinny być 

dostosowane do wymogów i standardów współczesnego futbolu.  

 

§ 11  

Klub wnioskujący o licencję powinien spełniać następujące warunki w zakresie prawidłowej 

administracji i odnoszące się do personelu:  

1.  Wskazanie osoby kierującej klubem i odpowiadającej za należyte funkcjonowanie personelu 

klubowego,  

2. Dla klubów występujących w ekstraklasie: posiadanie sekretariatu klubu, który stanowi biuro 

kierującego klubem, wspomagające pozostałe organa klubu, zawodników i wszystkich innych  

pracowników  w  sprawach  administracyjnych.  Sekretariat  klubu  musi  dysponować niezbędną 

infrastrukturą techniczną, umożliwiającą komunikację z licencjonodawcą. Każdy klub musi 

posiadać linię telefoniczną, faksową i pocztę elektroniczną oraz stronę internetową. Sekretariat  

klubu  powinien  obowiązkowo  funkcjonować  w  dni  rozgrywania  meczów  na własnym 

obiekcie; każdy klub powinien posiadać osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe i księgowość, 

legitymująca się kwalifikacjami uznawanymi przez stosowne władze państwowe, 

3.   Dla klubów I i II ligi wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie biura lub sekretariatu 

klubu, dysponującego telefonem komórkowym, poczta elektroniczną oraz będącego w stałym 

kontakcie z właściwym Związkiem prowadzącym rozgrywki ligowe. Osoba ta powinna obowiązkowo 

przebywać oraz funkcjonować w dni rozgrywania meczów na własnym obiekcie,  

4.   Każdy klub ubiegający się o licencję musi powołać kierownika ds. bezpieczeństwa i określić na  

piśmie prawa i obowiązki tej osoby. Kierownik ds. bezpieczeństwa musi posiadać kwalifikacje  

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie wymogów, 

jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. 

U. Nr 52 poz. 308), 

5.   Każdy  Klub  Ekstraklasy  Futsalu  zobowiązany  jest  do  wyznaczenia  rzecznika  

prasowego, odpowiedzialnego za problematykę mediów. Taka osoba będzie dostępna dla 

dziennikarzy podczas wszystkich meczów klubu rozgrywanych u siebie.  

 

6. Organy Komisji ds. licencji klubowych 

 

§ 12                    

1. Organami decyzyjnymi są: 

a) Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN – pełniąca obowiązki organu pierwszej instancji, 

b) Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN – pełniąca obowiązki organu 

odwoławczego/organu drugiej instancji. 

2. Organy decyzyjne są od siebie wzajemnie niezależne i będą otrzymywać pomoc administracyjną 

Działu Licencji oraz innych komórek organizacyjnych PZPN. 

3. Skład organów decyzyjnych jest ustanawiany zgodnie ze Statutem PZPN. 

 

§ 13 

W ramach Departamentu Rozgrywek Krajowych Licencjodawcy funkcjonuje Dział Licencji, którego 

pracą kieruje Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych, który powołuje wykwalifikowanych 

członków swojego personelu oraz w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji ds. Licencji PZPN 

przynajmniej jednego eksperta, z który jest odpowiedzialny za weryfikację dokumentacji składanej 

przez kluby biorące udział w rozgrywkach futsalu.  

 



§ 14 

1.Wszystkie strony uczestniczące w procesie licencyjnym muszą ściśle przestrzegać zasad 

zachowania poufności w odniesieniu do informacji uzyskanych w trakcie procedury licencyjnej. 

 2. Członkowie organów decyzyjnych powoływani są na czteroletni okres kadencji, równy kadencji 

Zarządu PZPN. Członkowie mogą podlegać ponownemu powołaniu. 

3. Członkowie organów decyzyjnych muszą przestrzegać zasad bezwzględnej poufności w takim 

samym zakresie jak członkowie Działu Licencji. PZPN określa powyższe zasady, a członkowie 

organów decyzyjnych muszą je zaakceptować w formie pisemnej. 

4. Członek musi automatycznie wstrzymać się od głosu, jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co 

do jego niezależności względem wnioskującego o wydanie licencji lub w przypadku występowania 

konfliktu interesów. 

W związku z powyższym, niezależność członka nie może zostać zagwarantowana, jeśli on lub 

jakikolwiek członek jego rodziny (małżonek/-ka, dzieci, rodzice, rodzeństwo) jest: 

- członkiem; 

- akcjonariuszem; 

- partnerem biznesowym; 

- sponsorem lub 

- konsultantem 

ubiegającego się o licencję. Powyższa lista ma charakter przykładowy i niewyczerpujący. 

 

§ 15 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN podejmuje decyzję, czy licencja powinna zostać 

wydana/niewydana  w oparciu o dokumenty złożone w wyznaczonym przez licencjodawcę terminie 

oraz poprzez weryfikację, czy kryteria wymienione w niniejszym Podręczniku Licencyjnym PZPN 

zostały spełnione.  

2. Zarząd PZPN powołuje i odwołuje skład Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. 

3. Członkowie personelu administracyjnego PZPN mogą być powoływani na członków Komisji ds. 

Licencji Klubowych PZPN, z wyjątkiem Kierownika Działu Licencji, który nie może być powołany, 

jako członek tej Komisji. 

4. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę wymagana jest obecność co najmniej 

3 członków, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego wiceprzewodniczącego. 

5. Decyzje Komisji ds. Licencji Klubowych, podejmowane są zwykłą większością głosów członków 

składu orzekającego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, przy czym w przypadku równej ilości 

głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego (lub w przypadku jego nieobecności, 

Wiceprzewodniczącego). 

6. Decyzja musi być wydana w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie w przypadku odmowy 

wydania licencji. 

7. Wśród osób odpowiedzialnych za przebieg procedury licencyjnej w przedmiocie wydania licencji 

lub odmowy wydania licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach futsalu musi być 

Przewodniczący i/lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, Sekretarz  oraz co najmniej 

jeden członek Komisji. 

 

§ 16 

1. Zarząd PZPN powołuje i odwołuje skład Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych. 

2. Pracownicy PZPN nie mogą jednocześnie być członkami Komisji Odwoławczej ds. Licencji 

Klubowych. 

3. Członkowie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych nie mogą jednocześnie należeć 

statutowego ciała/organu decyzyjnego PZPN i Futsal Ekstraklasy sp. z o.o.  

4. Komisja rozpatrując odwołanie Klubu może: 

a. utrzymać w mocy decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych, 



b. uchylić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych i przyznać licencję uprawniającą do udziału w 

rozgrywkach, 

c. uchylić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych, przyznać licencję uprawniającą do udziału w 

rozgrywkach oraz nałożyć na klub sankcje regulaminowe lub wykonanie obowiązków zgodnie z 

par. 17 ust. 1 i 2.  

d. umorzyć postepowanie odwoławcze. 

5. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę wymagana jest obecność co najmniej 

3 członków, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego wiceprzewodniczącego. 

6. Odwołania mogą składać tylko ubiegający się o licencję, którzy otrzymali odmowną decyzję 

Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN lub licencjobiorcy, którym licencja została cofnięta przez 

Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN 

7. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN podejmuje decyzję w oparciu o decyzję 

Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oraz wszelkie dopuszczalne materiały dowodowe dostarczone 

przez odwołującego się, wraz z pisemnym odwołaniem oraz we wskazanym terminie. Wszelkie inne 

dowody przedłożone Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w późniejszym terminie nie 

podlegają uwzględnieniu. 

8. Decyzja musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie w przypadku odmowy wydania 

licencji. 

 

§ 17 

1.W przypadkach określonych w odrębnych przepisach PZPN, Komisja ds. Licencji Klubowych 

lub  Komisja Odwoławcza  ds. Licencji Klubowych mają  prawo stosowania wobec 

licencjobiorców dopuszczających się naruszeń przepisów dotyczących licencji następujących 

sankcji regulaminowych:  

-ostrzeżenie i/lub  

-zakaz transferów na okres do jednego roku  i/lub 

-karę pieniężną do kwoty 1.000.000 pln  i/lub 

-karę pozbawienia punktów w rozgrywkach ligowych od -1 do – 10 punktów. 

2. Komisje, o których mowa w ust. 1 mogą  zobowiązać ubiegającego się o licencję/licencjobiorcę 

do dostarczenia dowodów, wypełnienia określonych warunków lub wykonania obowiązków, 

określonych przez organ decyzyjny, w szczególności objąć ubiegającego się o 

licencję/licencjobiorcę w dowolnym momencie w trakcie trwania sezonu nadzorem. Komisja ds. 

Odwoławcza  Licencji Klubowych może ograniczyć możliwość uprawniania nowych zawodników, 

uzależniając to od wykonania obowiązków, określonych przez organ decyzyjny.  

3.W przypadku, gdy ubiegający się o licencję/licencjobiorca  odwołuje się od decyzji Komisji ds. 

Licencji Klubowych lub decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych  PZPN w zakresie 

nałożenia sankcji, określonych w ust.1  organem odwoławczym  jest zgodnie z art. 122 par. 2 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN.  

4.W postępowaniu przed Najwyższą Komisją Odwoławczą stosuje się odrębne przepisy 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.  

 

§ 18 

1. Ubiegający się o licencję ma zagwarantowane prawo do równego traktowania oraz prawo do 

bycia wysłuchanym (uczciwy proces), w tym prawo do przedstawienia własnego stanowiska, do 

zapoznania się z aktami sprawy, z dowodami i przedkładania dowodów, a także do uzasadnionej 

decyzji. 

2. Licencjobiorca ma prawo do wyrażania własnej opinii przed obydwoma organami decyzyjnymi, 

Ma również prawo do reprezentacji prawnej przed Komisją I i II instancji. Ubiegający się o licencję 

może być reprezentowany przez upoważnionego wykwalifikowanego prawnika.  

3. Ciężar dowodu spoczywa na ubiegającym się o licencję. 



4. Posiedzenie organów decyzyjnych odbywa się w sposób zamknięty. Decyzje organów 

decyzyjnych obejmują wskazanie składu podejmującego decyzje. Decyzja musi być wydana w 

formie pisemnej i zawierać przynajmniej: 

- Datę wydania; 

- Miejsce wydania; 

- Imiona i nazwiska osób należących do składu organów decyzyjnych podejmujących decyzję; 

- Faktyczne i prawne uzasadnienie jej decyzji, 

- Wskazanie w stosownych przypadkach prawa do złożenia odwołania do Komisji 

Odwoławczej ds. Licencji Klubowych (forma i termin), 

- Podpis Przewodniczącego oraz członków danego organu decyzyjnego. 

5. Ubiegający się o licencję może złożyć skargę do Licencjodawcy. Licencjodawca rozpatrzy skargę 

i ustali, czy jest uzasadniona. 

6. Zgodnie z niniejszym podręcznikiem Licencjodawca nie będzie obciążać ubiegającego się o 

licencję żadnymi opłatami z tytułu całej procedury decyzyjnej. 

7. Oficjalnym językiem stosowanym przez Licencjodawcę jest język polski 

8. Powyższe prawa dotyczą również licencjobiorców, którym Licencja została cofnięta. 

 

7. Przebieg procedury licencyjnej  

 

§ 19 

1. Licencja zostaje nadana klubom na okres jednego sezonu piłkarskiego.  

2. Opłata za udzielenie licencji wynosi 300 zł na konto PZPN.  

3. Wnioski o nadanie licencji dla klubów Ekstraklasy Futsalu należy składać w okresie od 1 kwietnia 

do 30 kwietnia 2013 roku. 

4. Wnioski o nadanie licencji dla klubów I ligi PLF należy składać w okresie od 1 kwietnia do 17 maja 

2013 roku.  

5. Wnioski o nadanie licencji dla klubów II ligi PLF należy składać w okresie od 1 czerwca do 19 

lipca 2013 roku. 

 

§ 20 

1.Klub  wnioskujący o  licencję  składa do  Komisji  ds. Licencji Klubowych PZPN pisemny 

wniosek, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały, zawierający:  

a. nazwę i adres klubu,  

b. określenie klasy rozgrywkowej, w której wnioskodawca uczestniczy,  

c. datę sporządzenia wniosku i podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu klubu,  

2. Do wniosku należy dołączyć załączniki, o których mowa w § 5, 7, 9 pkt. 1, 11 niniejszej uchwały.  

 

§ 21  

1. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN w razie potrzeby wyznacza osoby, które dokonywać 

będą lustracji nowych obiektów sportowych. Weryfikację obiektu dokonuje właściwy Związek na 

terenie którego znajduje się siedziba klubu biorącego udział w rozgrywkach, w obecności 

przedstawicieli klubu. Ustala się dwuletni okres obowiązywania weryfikacji obiektu.  

2. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyjmuje, analizuje, sprawdza i  weryfikuje  od  strony  

formalno-prawnej  wniosek  o przyznanie  licencji  oraz dołączone  do  niego załączniki w ciągu 14 

dni od ich złożenia w biurze Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej.  

3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane przez Komisję.  

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 lub załączone do niego dokumenty zostały 

sformułowane nieprawidłowo  lub  zawierają  braki  formalne  lub  merytoryczne  nie 

pozwalające  na  końcowe rozpatrzenie sprawy Przewodniczący Komisji ds. Licencji 



Klubowych PZPN wzywa klub do poprawienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów w 

nieprzekraczalnym terminie 7 dni od wezwania.  

5. Po bezskutecznym upływie terminu Przewodniczący Komisji ds. licencji klubowych PZPN  

przedstawia  istniejąca  dokumentację  Komisji  celem jej merytorycznego rozpatrzenia.  

 

§ 22 

1.  W razie spełnienia przez wnioskodawców warunków określonych w niniejszej uchwale 

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyznaje w drodze uchwały licencję.  

2.  Licencja taka powinna zawierać: nazwę i adres klubu, numer licencji, dyscyplinę sportu i 

klasę rozgrywkową,  na  która  licencja  została przyznana,  datę  wydania licencji,  okres  

ważności licencji, pieczęć PZPN z podpisami członków Komisji.  

 

§ 23  

1.  Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN odmawia przyznania licencji dla klubu Ekstraklasy, I i II 

ligi PLF, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w niniejszej uchwale, a braki 

formalne lub merytoryczne wniosku lub dołączonych do niego dokumentów nie zostały 

usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie.  

2.  Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 

 

§ 24 

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN uchwałę w przedmiocie nadania  

lub odmowy (z uzasadnieniem) przyznania licencji opublikuje na stronach internetowych 

oficjalnego serwisu Polskiego Związku Piłki Nożnej (www.pzpn.pl - zakładka rozgrywki krajowe 

futsal) w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały oraz powiadomi wnioskodawcę pocztą elektroniczną i 

tradycyjną. Publikacja na www.pzpn.pl - zakładka futsal jest najważniejsza i wiążąca.  

 

§ 25 

1.Od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi odwołanie.  

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty opublikowania uchwały 

na stronach internetowych Związku (jak w par. 21) z uzasadnieniem do Komisji Odwoławczej ds. 

Licencji Klubowych PZPN.  

3. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty 

jego złożenia.  

4. Decyzja Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych w przedmiocie nadania lub odmowy (z 

uzasadnieniem) przyznania licencji zostanie opublikowana na stronach internetowych oficjalnego 

serwisu Polskiego Związku Piłki Nożnej (www.pzpn.pl - zakładka rozgrywki krajowe futsal) w 

ciągu 3 dni od podjęcia uchwały oraz powiadomi wnioskodawcę pocztą elektroniczną i 

tradycyjną. Publikacja na www.pzpn.pl - zakładka futsal jest najważniejsza i wiążąca.  

5.Uchwała Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN jest ostateczna.  

 

§ 26 

Komisja Dyscyplinarna PZPN działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN - 

może zawiesić korzystanie z przyznanej licencji w razie:  

a)  Odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,  

b) Odpadnięcia któregokolwiek z warunków licencji,  

c) Zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 25.  

 

§ 27  

W stosunku do klubu, który w trakcie trwania sezonu naruszył minimalne wymogi w zakresie 

realizacji procedury  licencyjnej  Komisja  Dyscyplinarna  PZPN  -  działając  na  wniosek  Komisji 

http://www.pzpn.pl/
http://www.jpzpn.pl/
http://www.pzpn.pl/
http://www.pzpn.pl/


ds. Licencji Klubowych PZPN  - może stosować  następujące  środki zapobiegawcze i kary, 

zalecane przez UEFA:  

1. nagana,  

2. kara pieniężna w kwocie do 5000 zł.,  

3. odjęcie do 6 punktów w trwającym lub w przyszłym sezonie piłkarskim,  

4. zakaz transferów,  

5. odmowa przyznania lub przedłużenia licencji,  

6. przeniesienie klubu do niższej klasy rozgrywkowej.  

 

§ 28 

1.  Komisja Dyscyplinarna PZPN - działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN - 

może pozbawić klub licencji w razie:  

1) utraty osobowości prawnej lub wszczęcia wobec klubu postępowania likwidacyjnego lub  

upadłościowego,  

2)  orzeczenia  sankcji  dyscyplinarnej  lub  prawnej  uniemożliwiającej  uczestnictwo  we 

współzawodnictwie sportowym,  

3) w sytuacjach przewidzianych odrębnie w Regulaminie dyscyplinarnym PZPN,  

2.  Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji klubu, o których mowa w ust. 1 stanowią również 

przyczyny wszczęcia postępowania  dyscyplinarnego,  decyzja  o  pozbawieniu  licencji  może  

być  wydana  po zakończeniu tego postępowania - ostateczna decyzją.  

3.  Pozbawienie klubu licencji wymaga uzasadnienia.  

 

§ 29 

1.  Od decyzji w przedmiocie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje klubowi 

odwołanie składane w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Najwyższej Komisji Odwoławczej 

PZPN.  

2. Decyzja Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN jest ostateczna.  

 

§ 30  

1. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN prowadzi ewidencję nadanych licencji.  

2.  Komisja  prowadzi  odrębną  ewidencję  prawomocnych  decyzji  o  odmowie  przyznania  

lub przedłużenia licencji oraz jej pozbawieniu.  

 

 

§ 31 

Prawo interpretacji niniejszej uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.  

 

§ 32 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wniosków 

składanych na sezon 2013/2014 i następne.  

 

              Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VII/189 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo klubu MKS Polonia Warszawa w rozgrywkach 

mazowieckiej ligi okręgowej w sezonie 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 

klubu MKS Polonia Warszawa w rozgrywkach mazowieckiej ligi okręgowej w sezonie 2013/2014. 

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

190 

 
Uchwała nr VII/190  z dnia 20 czerwca   2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie organizacji III ligi opolsko-śląskiej oraz możliwości powiększenia ilości drużyn 

występujących w innych  III ligach 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Polski Związek Piłki Nożnej akceptuje treść porozumienia zawartego pomiędzy Śląskim 
Związkiem Piłki Nożnej i Opolskim Związkiem Piłki Nożnej w przedmiocie ustalenia 
następujących zasad organizacji III ligi opolsko – śląskiej : 
 
 - w sezonie 2013/2014 - utworzenie dwóch grup 12 zespołowych, 
 - w sezonie 2014/2015 – jedna grupa 18 zespołowa, 
 - w sezonie 2015/2016- jedna grupa 16 zespołowa.  
 
II.Dopuszcza się możliwość powiększenia liczby zespołów w III ligach prowadzonych przez inne 
wojewódzkie związki piłki nożnej w sezonie 2013/2014. 
  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr VII/191 z dnia  20 czerwca 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmian w składzie  Komisji  Technicznej PZPN  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się Pana Marcina Sasala z funkcji Członka Komisji 
Technicznej PZPN oraz z funkcji Członka Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
działającego w ramach Komisji Technicznej PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
          
                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VII/192 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie dokonania autopoprawki w przyjętym projekcie Statutu celem przedstawienia do 

uchwaleniu na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PZPN zaplanowanym na dzień 21 
czerwca 2013 roku 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W przyjętym projekcie Statutu PZPN celem przedstawienia do uchwalenia na Walnym 
Zgromadzeniu Sprawozdawczym PZPN zaplanowanym na dzień 21 czerwca 2013 roku 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1)Art.1par. 1.ust.1.1. otrzymuje brzmienie: 
 
PZPN posiada osobowość prawną,  jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu Ustawy o 
sporcie, do którego w sprawach nieuregulowanych tą  ustawą stosuje się przepisy Prawa o 
stowarzyszeniach.  
 
2) Art. 3 par. 1 ust.1.otrzymuje brzmienie: 
PZPN jest organizacją  neutralną pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym. 
 
3) Art.8 par.2.ust.2.2.otrzymuje brzmienie: 
Zabrania się członkom PZPN utrzymywania jakichkolwiek relacji natury sportowej  z podmiotami 
nie uznawanymi przez PZPN, lub z członkami, Piłkarzami, Trenerami, Sędziami, Menadżerami 
oraz Działaczami piłkarskimi, którzy są zawieszeni lub zdyskwalifikowani za korupcję sportową, 
branie udziału w nieuczciwych zakładach bukmacherskich, doping  albo  zostali wykluczeni 
z PZPN. Listę podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim prowadzi Zarząd.  
 
4) Art.2.par.4 ust.4.2.otrzymuje brzmienie: 
Piłkarz zakwalifikowany do kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej wyraża zgodę na 
rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  
 
5) Art.6 par.1.ust.1.2.otrzymuje brzmienie: 
Członkowie PZPN posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów, umów albo aktów założycielskich, 
zgodnych ze Statutem.  
 
6) Art. 12 par.2.ust.2.4.lit.r) otrzymuje brzmienie: 
r) sprawowanie kontroli nad zgodnością statutów, umów albo aktów założycielskich członków 
PZPN ze statutami FIFA, UEFA i PZPN. 
 
7) Skreśla się art.6 par.2 o treści: 
Zabronione jest członkostwo oraz posiadanie bezpośrednio lub pośrednio akcji bądź udziałów, 
pełnienie funkcji członka organów albo władz, w więcej niż jednym Klubie uczestniczącym w tym 
samym  współzawodnictwie sportowym w tym samym rodzaju Piłki nożnej.  
  
8) Dodaje się par.10 w art. 11 par. o następującym brzmieniu: 
Osoba wchodząca w skład Zarządu albo  Komisji Rewizyjnej  będąca  delegatem nie może 
pełnić funkcji na  Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Pełnienie funkcji na Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów  oznacza uczestnictwo w  prezydium  albo komisjach wybranych 
przez Walne Zgromadzenie Delegatów.  
 
9) Art.28 par.1.ust.1.1. otrzymuje brzmienie: 



Kadencja statutowych Władz PZPN i osób wchodzących w ich skład, wybranych przed wejściem 
w życie Statutu, kończy się nie później niż z dniem 31 października 2016 roku. Do końca 
kadencji, nie stosuje się Art. 12 par. 4.2 lit. c, Art. 12 par. 5.1 lit. b., Art. 13 par. 1.3 lit. a i d, Art. 
14 par. 1.1. lit. d Statutu. 
 
10) Art. 6 par.4.ust.4.4.otrzymuje brzmienie: 
Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych powołana jest do orzekania w przedmiocie istnienia, 
ważności lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich oraz podejmowania innych decyzji 
dotyczących obowiązywania kontraktów Piłkarzy związanych z Klubami uczestniczącymi w 
rozgrywkach szczebla centralnego, mających charakter umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej, a także związanych z tym roszczeń majątkowych. 
 

 
II. Pozostałe postanowienia projektu Statutu PZPN nie ulegają zmianie. 

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

 
 


