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Uchwała nr VIII/181 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie powołania sztabu szkoleniowo – medyczno – technicznego 
Pierwszej Reprezentacji Polski 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Trenera Selekcjonera – Waldemara Fornalika powołuje się  sztab szkoleniowo – 
medyczno – techniczny Pierwszej Reprezentacji Polski w składzie: 
 
1. MAREK WLECIAŁOWSKI   – II TRENER 
2. ANDRZEJ DAWIDZIUK   – ASYSTENT, TRENER BRAMKARZY 
3. HUBERT MAŁOWIEJSKI   – ASYSTENT, SZEF BANKU INFORMACJI 
4. MAREK ZUB    – ASYSTENT, TRENER POMOCNICZY 
5. LESZEK DYJA    – TRENER PRZYGOTOWANIA FIZYCZNEGO 
6. KONRAD PAŚNIEWSKI   – DYREKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH  
7.TOMASZ RZĄSA    – DYREKTOR DS. KONTAKTÓW Z MEDIAMI 
8. JACEK JAROSZEWSKI   – LEKARZ 
9. GREGOR ZIELEZNIK   – FIZJOTERAPEUTA 
10. PAWEŁ BAMBER    – FIZJOTERAPEUTA 
11. WIESŁAW IGNASIEWICZ  – KIEROWNIK TECHNICZNY 
12. TOMASZ LEŚNIAK   – KUCHARZ REPREZENTACJI 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/182 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie startowego i ustalenia zasad wynagradzania Członków Reprezentacji Narodowej 

A w okresie od sierpnia 2012 do lipca 2014 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się wysokość startowego dla piłkarzy Reprezentacji Narodowej A za mecze rozgrywane 
w okresie od sierpnia 2012 roku do lipca 2014 roku w kwocie po 3000 zł brutto dla każdego 
powołanego zawodnika. 
 
II. Ustala się następujące kwoty stawek wynagrodzenia dziennego w formie ekwiwalentu za 
przepracowane dni, w zamian za utracone zarobki (nie dotyczy pracowników etatowych PZPN 
oraz osób związanych z PZPN kontraktem) wg poniższych stawek: 
 

 Trenerzy współpracujący – 1200 zł brutto dziennie 

 Lekarz – 1200 zł brutto dziennie 

 Fizjoterapeuta – 1200 zł brutto dziennie 

 Masażysta – 1000 zł brutto dziennie 

 Kucharz – 800 zł brutto dziennie 
 
III. Określone w pkt I i II kwoty startowego i wynagrodzeń obejmują również prawa reklamowe i 
prawa do wizerunku. 
 
 
 



IV. Ustala się, iż na każdy mecz reprezentacji narodowej A, rozgrywany w charakterze 
gospodarza każdemu członkowi reprezentacji narodowej A przysługują cztery bezpłatne bilety.  
 
V. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
VI. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Dyrektorowi 
Departamentu Finansowego PZPN. 
 
VII. Niniejsza Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr VIII/183 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie powołania Sekretarza Generalnego PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 18) w zw. z art. 62 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Prezesa PZPN powołuje się Pana Waldemara Baryło na stanowisko Sekretarza 
Generalnego PZPN.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/184  z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/110  
z dnia  27 czerwca 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo - Wyborcze Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz zgłaszania kandydatów 

na Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 7), 10) i 11) Statutu PZPN postanawia się,  co następuje: 
 
I.W Uchwale nr VI/110 z dnia  27 czerwca 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze 
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz zgłaszania kandydatów na Prezesa, Członków Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej PZPN wprowadza się następujące zmiany: 
       
 
1. Dotychczasowy par. 9 otrzymuje numerację par. 9 ust. 1.  
2. W par. 9 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu: 
2.Formularze przynajmniej 15 zgłoszeń danego kandydata na Prezesa PZPN, wraz z aktualnymi 
wypisami z KRS dot. reprezentacji organizacji członkowskich zgłaszających kandydata , zgoda 
kandydata oraz jego krótki życiorys powinny być złożone przez kandydata lub upoważnioną przez 
niego osobę w Biurze  PZPN nie później niż do dnia 25 września 2012 roku. Po zweryfikowaniu  
złożonej dokumentacji Sekretarz Generalny PZPN pisemnie potwierdza jej prawidłowość. 
3. W par. 10 ust.2 dodaje się nowe zdanie 3 w brzmieniu: 
Formularze zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wraz ze zgodą 
kandydata i jego krótkim życiorysem powinny być przesłane listem poleconym do PZPN lub 
złożone w Biurze Związku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2012 roku. 
Decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura PZPN.  Po zweryfikowaniu  złożonej dokumentacji 
Sekretarz Generalny PZPN pisemnie potwierdza jej prawidłowość. 



4. W par 10 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: 
3.Wybrany Prezes PZPN może zgłosić – w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia - kandydatów 
na Wiceprezesów do spraw: Organizacyjno-Finansowych, Szkoleniowych i Zagranicznych 
wyłącznie spośród kandydatów na członków Zarządu zgłoszonych do Biura PZPN nie później niż 
do dnia 25 września 2012 roku w trybie, o którym  mowa w par. 10 ust. 2.  
     5.   W  par. 10 dodaje się nowy ust. 4  w następującym brzmieniu: 
4.Kandydat na Wiceprezesa ds. Piłkarstwa Amatorskiego powinien być zgłoszony – spośród 
osób, o których mowa w Par. 8 - do Biura Związku  nie później niż do dnia 25 września 2012 
roku. Do wniosku powinna być dołączona zgoda kandydata i krótki jego życiorys. Wiceprezes 
PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego jest odpowiedzialny za zorganizowanie zebrania  16  
prezesów wojewódzkich związków piłki nożnej, którzy dokonają wyboru kandydata, a także za 
terminowe złożenie kandydatury w Biurze Związku.  
6. W par. 10 dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu: 
5.Kandydat na Wiceprezesa ds. Piłkarstwa Profesjonalnego powinien być zgłoszony – spośród 
osób, o których mowa w Par. 8 - do Biura Związku nie później niż do dnia 25 września 2012 roku. 
Do wniosku powinna być dołączona zgoda kandydata i krótki jego życiorys. Wiceprezes PZPN 
ds. Piłkarstwa Profesjonalnego jest odpowiedzialny za zorganizowanie zebrania Prezesów 
klubów Ekstraklasy  oraz klubów  I ligi, którzy dokonają wyboru kandydata, a także za terminowe 
złożenie kandydatury w Biurze Związku.  
7. W par. 10 dodaje się nowy ust. 6 w następującym brzmieniu: 
6. Kandydat na Członka Zarządu z ramienia klubów Ekstraklasy powinien być zgłoszony – 
spośród osób, o których mowa w Par. 8 - do Biura Związku nie później niż do dnia 25 września 
2012 roku. Do wniosku powinna być dołączona zgoda kandydata i krótki jego życiorys. 
Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego jest odpowiedzialny za zorganizowanie 
zebrania Prezesów klubów Ekstraklasy, którzy dokonają wyboru kandydata, a także za 
terminowe złożenie kandydatury w Biurze Związku.  
8. W par. 10 dodaje się nowy ust. 7 w następującym brzmieniu: 
7. Kandydat na Członka Zarządu z ramienia klubów  I ligi powinien być zgłoszony – spośród 
osób, o których mowa w Par. 8 - do Biura Związku nie później niż do dnia 25 września 2012 roku. 
Do wniosku powinna być dołączona zgoda kandydata i krótki jego życiorys. Wiceprezes PZPN 
ds. Piłkarstwa Profesjonalnego jest odpowiedzialny za zorganizowanie zebrania Prezesów 
klubów  I ligi, którzy dokonają wyboru kandydata, a także za terminowe złożenie kandydatury w 
Biurze Związku.  
9.  Dodaje się nowy par. 11 w następującym brzmieniu: 
„Wszyscy kandydaci na Prezesa PZPN, Wiceprezesów, członków Zarządu oraz członków  
Komisji Rewizyjnej PZPN muszą złożyć oświadczenia, iż nie byli karani za przestępstwo 
umyślne.” 
10. Dotychczasowe par. 11-12 otrzymują numerację par. 12-13.      
      
II. Przyjmuje się załączniki do uchwały o numerach  1-7- stanowiące wzór zgłoszeń na 
kandydatów na Prezesa PZPN, Wiceprezesa ds. Piłkarstwa Amatorskiego, Wiceprezesa ds. 
Piłkarstwa Profesjonalnego, Członka Zarządu z ramienia klubów Ekstraklasy, Członka Zarządu z 
ramienia klubów I ligi, Członka Zarządu, Członka Komisji Rewizyjnej. 
    
III. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
        Prezes PZPN Grzegorz Lato  
 
 
 
Uchwała nr VI/110 z dnia 27 czerwca 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo - Wyborcze Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz zgłaszania kandydatów 

na Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPN 
(tekst jednolity)  



 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 7), 10) i 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące Zasady wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo 
– Wyborcze Polskiego Związku Piłki Nożnej: 
                               
§ 1 - Zakres zastosowania 
 
Postanowienia niniejszej Uchwały stosuje się do wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo – Wyborcze PZPN dokonywanych przez:  
1. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, 
2. Kluby Ekstraklasy i I ligi,  
3. Stowarzyszenie Trenerów piłki nożnej, 
4. Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej w Polsce, 
5. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej kobiet w Polsce, 
6. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach  pięcioosobowych drużyn futsalu  w 
Polsce.  
 
§  2  - Termin przeprowadzenia wyborów 
 
W związku z ustaleniem przez Zarząd PZPN terminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – 
Wyborczego Polskiego Związku Piłki Nożnej na dzień  26 października 2012 przyjmuje się, iż 
zgodnie z art. 22 § 7 Statutu PZPN wybór delegatów oraz zastępców delegatów musi nastąpić w 
terminie do 26 sierpnia 2012 roku.  
 
§ 3  -   Zasady  samorządności   i  transparentności  wyborów 
 
 Wybory, o których mowa w § 1, odbywają się z zachowaniem samorządności PZPN, 
wojewódzkich związków piłki nożnej oraz ich struktur członkowskich i organizacyjnych, w sposób 
wykluczający  jakąkolwiek ingerencję w ich przebieg  ze strony władz publicznych oraz 
podmiotów prywatnych.  Każdy proces wyborczy realizuje się w sposób transparentny i jawny z 
zachowaniem  tajności aktu głosowania, o ile statut danego podmiotu nie stanowi inaczej.   
 
§ 4  - Podstawy prawne przeprowadzania wyborów 
 
Wybory, o których mowa w § 1 są przeprowadzane przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o 
sporcie, statutu PZPN, statutów wojewódzkich związków piłki nożnej oraz ich struktur 
członkowskich i organizacyjnych, a także właściwych postanowień regulaminów dotyczących 
procedur wyborczych.  
 
§ 5  - Ogólne warunki uzyskania statusu delegata i zastępcy delegata   na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 
1. Delegatami i zastępcami delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze 
Wojewódzkich Polskiego Związku Piłki Nożnej mogą być osoby: 
1. posiadające pełną zdolność  do czynności prawnych, 
2. stale mieszkające w Polsce, 
3.  nie karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne 
przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,  
4. które nie były karane za przestępstwo korupcji sportowej lub przeciwko którym nie jest 
prowadzone postępowanie prokuratorskie lub  dyscyplinarne w tym zakresie. 
  
§ 6 – Status, liczba delegatów, zastępców delegatów oraz kadencja władz 
 
1. Liczbę delegatów oraz zastępców delegatów określa Statut PZPN. 



2. Delegaci oraz taka sama liczba zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów 
PZPN, reprezentujących Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, Stowarzyszenie Trenerów Piłki 
Nożnej i Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej w Polsce są wybierani na okres 4 lat, a ich 
kadencja rozpoczyna się od dnia następującego po ich wyborze podczas odpowiedniego 
wyborczego Walnego Zebrania i kończy po zakończeniu kolejnego Walnego Zebrania, na którym 
wybierani są delegaci na nową kadencję.  
3. Delegaci i zastępcy delegatów klubów Ekstraklasy i I ligi są wybierani na każde indywidualnie 
nadchodzące Walne Zgromadzenie Delegatów na zasadach określonych w statucie danego 
klubu.  
4.Wybór delegatów i zastępców delegatów klubów Ekstraklasy na Walne Zgromadzenie PZPN w 
dniu 26 października 2012 roku odbywa się w następujący sposób:  
1) Zarząd każdego klubu, który został przyjęty do rozgrywek Ekstraklasy na sezon 
2012/2013  wybiera  2 delegatów i 2 zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN, 
których listy przekazuje do Biura PZPN w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2012 
roku,  
2) Zarząd każdego klubu, który został przyjęty do rozgrywek I ligi na sezon 2012/2013  
wybiera  1 delegata i 1 zastępcę  delegata na Walne Zgromadzenie PZPN, których listy 
przekazuje do Biura PZPN w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2012 roku, 
 
5. Wybór 3 delegatów Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej i 3 zastępców delegatów 
Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej odbywa się na walnym zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym Stowarzyszenia, które musi odbyć się  w terminie do 26 sierpnia 2012 roku.  
 
6.Wybór 1 delegata Stowarzyszenia  Sędziów Piłki Nożnej w Polsce  i 1 zastępcy delegata 
Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w Polsce odbywa się na walnym zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym Stowarzyszenia, które musi odbyć się  w terminie do 26 sierpnia 2012 roku. 
 
7.Wybór 2 delegatów i 2 zastępców delegatów reprezentujących kluby piłki nożnej kobiet odbywa 
się na  zgromadzeniu Prezesów wszystkich klubów kobiecych, które na dzień 1 lipca 2012 
uczestniczą w rozgrywkach piłkarskich kobiet w Polsce zwołanym przez Komisję ds. Piłkarstwa 
Kobiecego.  Wybór ten  musi nastąpić w terminie do 26 sierpnia 2012 roku. 
 
8. Wybór 2 delegatów i 2 zastępców delegatów reprezentujących kluby futsalu odbywa się na  
zgromadzeniu Prezesów wszystkich klubów  futsalu które na dzień 1 lipca 2012 uczestniczą w 
rozgrywkach drużyn 5-osobowych drużyn w Polsce zwołanym przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 
Plażowej.  Wybór ten  musi nastąpić w terminie do 26 sierpnia 2012 roku.  
 
§ 7   -  Sposób i termin przekazania list delegatów i zastępców delegatów  
 
1.Imienne listy delegatów i zastępców delegatów już wybranych na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze PZPN  należy przekazać  do Biura PZPN w nieprzekraczalnym 
terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej Uchwały.  
2. Imienne listy delegatów i zastępców delegatów wybieranych na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze PZPN  po wejściu w życie niniejszej Uchwały należy przekazać  do 
Biura PZPN w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty dokonania ich wyboru, nie później 
jednak niż do dnia 31 sierpnia 2012 roku.  
3. Wykaz delegatów i zastępców delegatów  powinien zawierać: 
a. imię i nazwisko 
b. dokładny adres domowy 
e. telefon prywatny i służbowy 
f. nazwę organizacji członkowskiej, z której uzyskał mandat.  
4.Do wykazu, o którym mowa w ust.3 wojewódzkie związki piłki nożnej, kluby Ekstraklasy i I ligi, 
Stowarzyszenie Trenerów piłki nożnej,Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej w Polsce,Komisja 
ds. Piłkarstwa Kobiecego oraz Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej obowiązane są dołączyć 
uchwałę o wyborze delegatów i zastępców delegatów pod rygorem nieważności mandatów.  
 



II. Przyjmuje się następujące Zasady zgłaszania kandydatów na Prezesa, Członków Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej PZPN : 
 
§ 8 Bierne prawo wyborcze  
Kandydatami na Prezesa PZPN, Wiceprezesów PZPN oraz pozostałych członków Zarządu 
PZPN, a także na Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej mogą być 
delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN lub inne osoby zamieszkałe na stałe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działające w strukturach PZPN, wojewódzkich związków 
piłki nożnej, ligi zawodowej i klubów piłkarskich. Kandydatami, o których mowa powyżej mogą 
być jedynie osoby, które nie były karane za przestępstwo umyślne. Osoba, która przez dwie 
ostatnie kadencje pełniła funkcję Prezesa PZPN nie może kandydować na kolejną kadencję.  
 
§9Tryb zgłaszania kandydatów na Prezesa PZPN 
1. Kandydaci na Prezesa PZPN spośród delegatów lub osób nie będących delegatami, o których 
mowa w § 8, powinni być zgłoszeni do Biura Związku nie później niż do dnia 25 września 2012 
roku przez co najmniej 15 członków spośród wojewódzkich związków piłki nożnej, klubów dwóch 
najwyższych klas rozgrywkowych, przy czym każdy uprawniony podmiot może zgłosić nie więcej 
niż 3 kandydatów. Każdy kandydat musi dostarczyć krótki życiorys, informujący o jego 
wykształceniu oraz karierze zawodowej i związkowej.   
2.Formularze przynajmniej 15 zgłoszeń danego kandydata na Prezesa PZPN, wraz z 
aktualnymi wypisami z KRS dot. reprezentacji organizacji członkowskich zgłaszających 
kandydata , zgoda kandydata oraz jego krótki życiorys powinny być złożone przez 
kandydata lub upoważnioną przez niego osobę w Biurze  PZPN nie później niż do dnia 25 
września 2012 roku. Po zweryfikowaniu  złożonej dokumentacji Sekretarz Generalny PZPN 
pisemnie potwierdza jej prawidłowość. 
 
§10Tryb zgłaszania kandydatów na  Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPN  
1.Kandydaci na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinni być zgłoszeni – spośród osób, o 
których mowa w § 8 - do Biura Związku nie później niż do dnia 25 września 2012 roku.  Do 
wniosku powinna być dołączona zgoda kandydata.  
2.Każdy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, klub Ekstraklasy i I ligi, Stowarzyszenie Trenerów Piłki 
Nożnej oraz Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej w Polsce, a także delegaci piłki nożnej kobiet i 
futsalu mogą dokonać zgłoszenia tylko jednego członka do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
Niezależnie od powyższego każdy kandydat musi dostarczyć krótki życiorys, informujący o jego 
wykształceniu oraz karierze zawodowej i związkowej. Formularze zgłoszeń kandydatów na 
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wraz ze zgodą kandydata i jego krótkim życiorysem 
powinny być przesłane listem poleconym do PZPN lub złożone w Biurze Związku w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2012 roku. Decyduje data wpływu 
zgłoszenia do Biura PZPN.  Po zweryfikowaniu  złożonej dokumentacji Sekretarz 
Generalny PZPN pisemnie potwierdza jej prawidłowość. 
3. Wybrany Prezes PZPN może zgłosić – w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia - 
kandydatów na Wiceprezesów do spraw: Organizacyjno-Finansowych, Szkoleniowych i 
Zagranicznych wyłącznie spośród kandydatów na członków Zarządu zgłoszonych do Biura 
PZPN nie później niż do dnia 25 września 2012 roku w trybie, o którym  mowa w par. 10 
ust. 2. 
4. Kandydat na Wiceprezesa ds. Piłkarstwa Amatorskiego powinien być zgłoszony – 
spośród osób, o których mowa w Par. 8 - do Biura Związku  nie później niż do dnia 25 
września 2012 roku. Do wniosku powinna być dołączona zgoda kandydata i krótki jego 
życiorys. Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Amatorskiego jest odpowiedzialny za 
zorganizowanie zebrania  16  prezesów wojewódzkich związków piłki nożnej, którzy 
dokonają wyboru kandydata, a także za terminowe złożenie kandydatury w Biurze Związku.  
5. Kandydat na Wiceprezesa ds. Piłkarstwa Profesjonalnego powinien być zgłoszony – 
spośród osób, o których mowa w Par. 8 - do Biura Związku nie później niż do dnia 25 
września 2012 roku. Do wniosku powinna być dołączona zgoda kandydata i krótki jego 
życiorys. Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego jest odpowiedzialny za 
zorganizowanie zebrania Prezesów klubów Ekstraklasy  oraz klubów  I ligi, którzy 
dokonają wyboru kandydata, a także za terminowe złożenie kandydatury w Biurze Związku.  



6. Kandydat na Członka Zarządu z ramienia klubów Ekstraklasy powinien być zgłoszony – 
spośród osób, o których mowa w Par. 8 - do Biura Związku nie później niż do dnia 25 
września 2012 roku. Do wniosku powinna być dołączona zgoda kandydata i krótki jego 
życiorys. Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego jest odpowiedzialny za 
zorganizowanie zebrania Prezesów klubów Ekstraklasy, którzy dokonają wyboru 
kandydata, a także za terminowe złożenie kandydatury w Biurze Związku.   
7. Kandydat na Członka Zarządu z ramienia klubów  I ligi powinien być zgłoszony – 
spośród osób, o których mowa w Par. 8 - do Biura Związku nie później niż do dnia 25 
września 2012 roku. Do wniosku powinna być dołączona zgoda kandydata i krótki jego 
życiorys. Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego jest odpowiedzialny za 
zorganizowanie zebrania Prezesów klubów  I ligi, którzy dokonają wyboru kandydata, a 
także za terminowe złożenie kandydatury w Biurze Związku. 
§ 11   Wszyscy kandydaci na Prezesa PZPN, Wiceprezesów, członków Zarządu oraz 
członków Komisji Rewizyjnej PZPN muszą złożyć oświadczenia, iż nie byli karani za 
przestępstwo umyślne.   
 
§ 12 Powiadomienie delegatów o kandydatach na Prezesa PZPN, Członków Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej PZPN.  
Biuro Związku powiadamia delegatów o imionach i nazwiskach zaproponowanych kandydatów na 
funkcję Prezesa PZPN, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPN do 5 października 2012 
roku.  
 
§ 13 Prawo interpretacji Uchwały 
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                                                         Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/185 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia „Zasad powoływania sędziów  

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

 
I. Przyjmuje się Zasady powoływania sędziów asystentów szczebla centralnego w następującym 
brzmieniu: 

 
Zasady powoływania sędziów asystentów szczebla centralnego 

 
Rozdział I.   Postanowienia ogólne 
  
1.  Niniejsze zasady spełniają wymogi i zostały dostosowane do warunków Konwencji 
Sędziowskiej UEFA. 
2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia asystent szczebla centralnego” oznacza 
sędziego asystenta, uprawnionego do sędziowania zawodów Ekstraklasy I i II ligi oraz innych 
rozgrywek prowadzonych przez PZPN lub upoważnione przez niego podmioty. 
3. Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to rozumieć 
cykl rozgrywkowy (jesień – wiosna). 
4. Sędzia asystent szczebla centralnego musi spełniać następujące wymagania: 
a.   mieć minimum średnie wykształcenie (poświadczone kserokopią odpowiedniego dokumentu 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego KS ZPN), 
b.   mieć sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę, 
c.   odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 
d.   działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej – szczególnie w zakresie szkolenia, 



e.   osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach, 
f.    wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów. 
5. Sędzia szczebla centralnego nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego 
klubu sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej. 
6. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów asystentów I i II grupy nadawane są na 
jeden sezon rozgrywkowy i są równoznaczne z nadaniem licencji. 
7. Sędziów asystentów szczebla centralnego dzieli się na dwie grupy: 
- grupa I – asystenci z uprawnieniami do sędziowania meczów Ekstraklasy i I ligi oraz innych 
zawodów szczebla centralnego wyłącznie z sędziami Ekstraklasy i I ligi. 
- grupa II – asystenci z uprawnieniami do sędziowania wszystkich meczów szczebla centralnego 
poza Ekstraklasą. 
8. O obsadzie sędziów asystentów szczebla centralnego decyduje Zarząd KS PZPN, z 
uwzględnieniem sugestii sędziów głównych Ekstraklasy i I ligi. Liczba otrzymywanych zawodów 
do prowadzenia przez sędziego asystenta nie podlega roszczeniom z jego strony i nie podlega 
uzasadnianiu ze strony KS PZPN. 
9. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN może w trakcie trwania sezonu 
rozgrywkowego oddać do dyspozycji macierzystego KS ZPN sędziego, który: 
a. prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie lub 
b. łamie lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych zasadach lub  
c. nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN lub 
d. nie uczestniczy aktywnie w działalności macierzystego KS ZPN w szczególności w pracy 
szkoleniowej. 
 
Rozdział II.   Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów asystentów 
 
1. Dla sędziów asystentów poszczególnych grup ustala się następujące granice wieku: 
a.  dla sędziów międzynarodowych - wg aktualnych ustaleń FIFA, 
b.  dla sędziów I grupy - do 47 lat, 
c.  dla sędziów II grupy - do 45 lat, 
2. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego asystenta w danym roku 
kalendarzowym, a uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów przez sędziów I i II grupy 
kończą się 30 czerwca danego roku. 
3. I grupę sędziów asystentów tworzą kandydaci (spełniający wymogi wiekowe) zgłoszeni przez 
sędziów Ekstraklasy – każdy sędzia może zgłosić maksymalnie 3 asystentów. 
4. II grupę sędziów asystentów tworzą kandydaci (spełniający wymogi wiekowe) zgłoszeni przez 
sędziów I ligi – każdy sędzia może zgłosić maksymalnie 2 asystentów. 
5. Na meczach II ligi funkcję asystenta mogą pełnić wyłącznie sędziowie asystenci II grupy lub 
sędziowie znajdujący się na listach specjalistów asystentów w wojewódzkich ZPN (limit wieku – 
jak dla II grupy). 
6. Sędzia asystent szczebla centralnego nie może prowadzić zawodów III ligi jako sędzia główny, 
a także jako asystent w tej klasie. 
 
Rozdział III. Egzaminy – obserwacje 
  
1. Na wszystkich zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych, których obsady dokonuje 
Zarząd KS PZPN, sędziowie asystenci są poddawani egzaminom praktycznym - obserwacjom. 
2. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego KS PZPN sporządza listę ocen z egzaminów 
praktycznych sędziów asystentów, dla poszczególnych grup oddzielnie, jako średnie 
arytmetyczne z ocen indywidualnych uzyskanych w ciągu całego sezonu rozgrywkowego. 
3. Aby zostać sklasyfikowanym sędzia asystent musi przeprowadzić w sezonie rozgrywkowym 
minimum 8 zawodów: 
a. asystenci I grupy – co najmniej 4 zawody w Ekstraklasie lub I lidze. 
b. asystenci II grupy – co najmniej 4 zawody w I lub II lidze. 
 
Rozdział IV. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne 
  
1. W każdym sezonie rozgrywkowym KS PZPN organizuje następujące kursy i egzaminy: 



a.  centralny letni kurs dla sędziów asystentów I i II grupy,  
b.  centralny zimowy kurs dla sędziów asystentów I i II grupy, 
c.  konferencje szkoleniowo-unifikacyjne. 
2. Programy kursów i zakresy egzaminów ustalane są każdorazowo w odrębnym trybie. Na 
każdym kursie przeprowadzony jest egzamin teoretyczny i kondycyjny. 
3. KS PZPN może na kursie zimowym – w przypadku bardzo trudnych warunków 
atmosferycznych i terenowych – ograniczyć zakres egzaminu kondycyjnego. 
4. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne dla sędziów asystentów I i II grupy mają charakter 
zaliczeniowy, przy czym minima zaliczeniowe wynoszą: 
a. dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 
b. dla testu filmowego – 70 % prawidłowych odpowiedzi, 
c. dla sprawdzianu kondycyjnego (sprawdzian interwałowy). 
Sprawdzian ten składa się z dwóch testów. Warunkiem zaliczenia tego sprawdzianu jest 
uzyskanie minimum zaliczeniowego z Testu 1 i Testu 2.  
 
Test 1:  
6x40 metrów w odstępach 1,5-minutowych – maksymalny dopuszczalny czas każdego z 6 
szybkich biegów: 
- 6,0 sek dla sędziów asystentów międzynarodowych i asystentów I grupy, 
- 6,2 sek dla asystentów II grupy. 
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1x40 metrów). 
Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym 
starcie. Jeśli dwa sprinty są niezaliczone, sędzia nie zalicza tego testu. 
  
Test 2:  
Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. 
Na pierwszy gwizdek prowadzącego test – sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie 30 
sekund z miejsca startu. Po czym mają oni 45 sekund na pokonanie 50 metrów idąc. Na kolejny 
sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 30 sekund, po czym 
następuje przejście 50 metrów w czasie 45 sekund. To składa się na 1 okrążenie (asystenci 
międzynarodowi i sędziowie I grupy na przejście 50 metrów – limit 40 sekund). 
Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą wyznaczają 4 
pachołki (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie 
nie postawi jednej stopy w „strefie chodzenia”, obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. 
Za pierwszym razem sędzia otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostaje wykluczony. 
Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem. Minimalna liczba 
okrążeń do zaliczenia tego testu wynosi 10. Łącznie test ten nie może trwać więcej niż 15 
okrążeń dla danego sędziego. 
 
5. W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja) Zarząd KS PZPN ma prawo zwolnić 
sędziego asystenta I lub II grupy od uczestniczenia w egzaminach. Nie zwalnia to jednak 
sędziego od złożenia egzaminów przed Komisją w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez 
Zarząd KS PZPN. 
6. Fakt delegowania sędziego na zawody w terminie egzaminów nie powoduje wstrzymania tego 
sędziego w obsadzie zawodów do momentu zaliczenia egzaminów. 
7. Sędzia asystent I lub II grupy, który nie zaliczy jednego z egzaminów (teoretycznego lub 
kondycyjnego) lub obydwu w wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN terminie – egzamin 
teoretyczny lub kondycyjny zalicza w następnym wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN terminie. 
Do tego czasu sędzia ten nie jest uwzględniany w obsadzie zawodów. 
Po powtórnym nie zaliczeniu któregokolwiek z egzaminów w dodatkowym terminie sędzia ten 
zostanie oddany do dyspozycji macierzystego ZPN do końca danego sezonu. 
8. Sędzia asystent, który w sposób nieusprawiedliwiony nie weźmie udziału w jednym z kursów, 
zostanie przekazany do dyspozycji KS ZPN. 
9. Sędzia asystent I lub II grupy, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji 
potwierdzonej przez lekarza, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może egzamin 
powtórzyć po zgłoszeniu gotowości do testu sprawnościowego. 
  



Rozdział V.   Listy klasyfikacyjne. 
 
1. Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego Zarząd KS PZPN ustala listy klasyfikacyjne 
sędziów asystentów, dla każdej grupy oddzielnie. 
2. Końcową ogólną ocenę każdego sędziego asystenta stanowi średnia ocen uzyskanych od 
obserwatorów za przeprowadzone zawody.  
3. Sporządzone według niniejszych zasad listy sędziów asystentów są przedstawiane Zarządowi 
PZPN do zatwierdzenia. 
 
Rozdział VII.   Zasady mianowania sędziów międzynarodowych 
 
1. Uprawnienia asystenta międzynarodowego na kolejny rok kalendarzowy otrzymuje 
asystent, który:  
a. nie przekroczył 39 lat, 
b. przeprowadził minimum 20 zawodów jako asystent w Ekstraklasie, 
c. na liście klasyfikacyjnej I grupy zajmuje odpowiednio wysokie miejsce, 
d. spełnia wszystkie warunki – wymogi określone przez FIFA dla tej klasy sędziów asystentów, 
e. zna dobrze w mowie język angielski – zasady sprawdzania tej znajomości ustala Zarząd KS 
PZPN. 
f. został zatwierdzony przez Zarząd PZPN. 
2. Sędzia asystent FIFA uzyskuje prolongatę uprawnień na następny rok kalendarzowy, jeżeli: 
a. na zawodach krajowych i międzynarodowych uzyskuje wysokie oceny, 
b. odpowiada warunkom podanym w rozdziale II pkt. 1 niniejszych zasad w zakresie wieku, 
c. zostanie zatwierdzony przez Zarząd PZPN. 
 
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe 
 
1. Sędzia asystent I lub II grupy może być czasowo urlopowany – do 12 miesięcy – po uzyskaniu 
zgody Zarządu KS PZPN. W stosunku do tych sędziów obowiązujące są wszystkie 
postanowienia niniejszych zasad dotyczące egzaminów. 
2. Zgoda KS PZPN na czasowe urlopowanie każdorazowo ma zawierać następujące elementy: 
a. długość okresu urlopowania, 
b. wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na nowy sezon 
rozgrywkowy, 
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo wyznaczyć do prowadzenia 
zawodów Ekstraklasy wyróżniających się sędziów asystentów z II grupy. 
4. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd KS PZPN lub powołaną w tym celu komisję (na 
podstawie zapisu wideo), że obserwator zawyżył ocenę w sposób znaczący w stosunku do 
zdarzeń mających wpływ na wynik zawodów, Zarząd KS PZPN może ocenę unieważnić. 
5. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędziego 
asystenta z przedstawicielami klubów. Naruszenie powyższego zakazu spowoduje automatyczne 
wstrzymanie w obsadzie sędziego od prowadzenia zawodów na okres ustalony przez Zarząd KS 
PZPN. Niezależnie od tego odsunięcia, sprawa zostanie przekazana do Komisji Dyscyplinarnej 
PZPN. 
6. Do interpretacji niniejszych zasad awansu i spadku upoważniony jest Zarząd KS PZPN. 
7. Decyzje w sprawach nadawania uprawnień asystentom mają charakter nominacji i nie 
podlegają odwołaniu i zaskarżeniu. 
8. Niniejsze zasady zostały przyjęte i zatwierdzone przez Zarząd PZPN w dniu 2 sierpnia 12 
roku.   
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

              
         Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr VIII/186 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia listy asystentów I grupy na sezon 2012/2013 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Przyjmuje się następującą listę sędziów asystentów I grupy na sezon 2012/2013: 
 

L.P. NAZWISKO IMIĘ  KOLEGIUM  SĘDZIÓW 

1. BONIEK MARCIN KUJAWSKO-POMORSKIE 

2. BORKOWSKI MARCIN LUBELSKIE 

3. CWALINA PIOTR POMORSKIE 

4. DASZKIEWICZ MACIEJ KUJAWSKO-POMORSKIE 

5. DROZD DARIUSZ KUJAWSKO-POMORSKIE 

6. GOLIS DAWID ŁÓDZKIE 

7. GONERA ARTUR ZACHODNIOPOMORSKIE 

8. HANKIEWICZ MARCIN ŁÓDZKIE 

9. IGNATOWSKI DARIUSZ KUJAWSKO-POMORSKIE 

10. JAKUBCZYK ADAM ŚLĄSKIE 

11. JAWORSKI ŁUKASZ MAZOWIECKIE 

12. KLIMEK TOMASZ KUJAWSKO-POMORSKIE 

13. KOWALEWSKI SŁAWOMIR ŚLĄSKIE 

14. KRÓLIKOWSKI DARIUSZ ZACHODNIOPOMORSKIE 

15. LEKKI BARTŁOMIEJ ŚLĄSKIE 

16. LIS MARCIN ŚLĄSKIE 

17. LISOWSKI MARCIN MAZOWIECKIE 

18. LISTKIEWICZ TOMASZ MAZOWIECKIE 

19. MAJEWSKI MACIEJ ŁÓDZKIE 

20. MUCHA SEBASTIAN MAŁOPOLSKIE 

21. MYRMUS KRZYSZTOF ŚLĄSKIE 

22. NEJMAN KRZYSZTOF MAZOWIECKIE 

23. NIEMIROWSKI TOMASZ MAZOWIECKIE 

24. OBUKOWICZ MICHAŁ MAZOWIECKIE 

25. PIERŚCIŃSKI MICHAŁ MAZOWIECKIE 

26. PROTASEWICZ MARCIN MAZOWIECKIE 

27. ROSTKOWSKI RAFAŁ MAZOWIECKIE 

28. SADCZUK PIOTR LUBELSKIE 

29. SADOWSKI MARCIN KUJAWSKO-POMORSKIE 

30. SAPELA KONRAD ŁÓDZKIE 

31. SIEJKA RADOSŁAW ŁÓDZKIE 

32. SOKOLNICKI PAWEŁ MAZOWIECKIE 

33. SZCZUREK WOJCIECH ŚLĄSKIE 

34. SZERSZEŃ MAREK POMORSKIE 

35. SZUMIGAJ MARIUSZ LUBELSKIE 

36. SZYMANEK ZBIGNIEW ŚLĄSKIE 

37. SZYMANIK MACIEJ MAZOWIECKIE 

38. ŚLUSARSKI JAKUB MAŁOPOLSKIE 

39. ŚPIEWAK ARKADIUSZ ŁÓDZKIE 

40. TOKARSKI JACEK OPOLSKIE 

41. WĄSIAK TOMASZ OPOLSKIE 

42. WIERZBOWSKI MACIEJ POMORSKIE 

43. WINKLER JAKUB KUJAWSKO-POMORSKIE 

44. WÓJCIK JAKUB MAZOWIECKIE 

45. WYSOCKI PAWEŁ MAZOWIECKIE 

 



 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/187 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia listy asystentów II grupy na sezon 2012/2013 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Przyjmuje się następującą listę sędziów asystentów II grupy na sezon 2012/2013: 
 

L.P. NAZWISKO IMIĘ  KOLEGIUM  SĘDZIÓW 

1. ADAMSKI MARCIN PODLASKIE 

2. ANISIEWICZ MARCIN MAZOWIECKIE 

3. ARYS MAREK ZACHODNIOPOMORSKIE 

4. BARĆ BARTOSZ PODKARPACKIE 

5. BORKOWSKI MARIUSZ MAZOWIECKIE 

6. BORUTA ROBERT ŚLĄSKIE 

7. BORYCA PIOTR LUBELSKIE 

8. BRENDA MARCIN MAZOWIECKIE 

9. FOREMNY MARCIN DOLNOŚLĄSKIE 

10. GAJDA MICHAŁ ŁÓDZKIE 

11. GAWROŃSKI PAWEŁ MAZOWIECKIE 

12. GŁOWACKI ANDRZEJ LUBELSKIE 

13. GŁOWACKI PRZEMYSŁAW WIELKOPOLSKIE 

14. GRZĄBA MARIUSZ ŚLĄSKIE 

15. GRZELEC ARTUR ŚLĄSKIE 

16. GUDYN ŁUKASZ MAZOWIECKIE 

17. HELLER RADOSŁAW ŚLĄSKIE 

18. JABŁOŃSKI KRZYSZTOF ZACHODNIOPOMORSKIE 

19. JAKUBCZYK WOJCIECH PODLASKIE 

20. KLUZA ZBIGNIEW ŁÓDZKIE 

21. KOTULSKI PIOTR ZACHODNIOPOMORSKIE 

22. KURT PIOTR WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

23. KUŚMIERZ PIOTR MAZOWIECKIE 

24. KUŹNIAR JAROSŁAW MAŁOPOLSKIE 

25. MARUCHA PIOTR WIELKOPOLSKIE 

26. MIKOŁAJEWSKI JAROSŁAW MAŁOPOLSKIE 

27. OSTROWSKI ŁUKASZ ZACHODNIOPOMORSKIE 

28. PAKUŁA DAWID WIELKOPOLSKIE 

29. PASTUSIAK MICHAŁ LUBELSKIE 

30. PERESZCZAKO MICHAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

31. PODJACKI MARIUSZ POMORSKIE 

32. ROKOSZ DAMIAN ŚLĄSKIE 

33. ROLEK SYLWESTER PODKARPACKIE 

34. ROSA BOLESŁAW MAZOWIECKIE 

35. SIERANT FILIP MAZOWIECKIE 

36. SOBCZAK MIESZKO PODKARPACKIE 

37. SOCHA WALDEMAR DOLNOŚLĄSKIE 

38. STECZKO SŁAWOMIR MAŁOPOLSKIE 

39. STELMASZCZYK MAKSYM ŚWIĘTOKRZYSKIE 

40. SZUBIELSKI PIOTR ŁÓDZKIE 

41. ŚLIWIŃSKI MACIEJ WIELKOPOLSKIE 



42. WIDLARZ MIŁOSZ ŚLĄSKIE 

43. WITOŃ MAREK PODKARPACKIE 

44. WNUK LESZEK POMORSKIE 

45. WOJNO TOMASZ PODLASKIE 

46. WÓJCIK KAMIL MAZOWIECKIE 

47. WROŃSKI PAWEŁ MAZOWIECKIE 

48. ZBYTNIEWSKI ANDRZEJ LUBELSKIE 

49. ŻOŁĄDEK TOMASZ ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/188 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia Panom Rudolfowi Bugdołowi i Kazimierzowi 

Jankowskiemu  
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN nadaje się 
Diamentowe Odznaczenia PZPN Panom Rudolfowi Bugdołowi i Kazimierzowi Jankowskiemu.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/189 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w terminarzu Pucharu Polski 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 12) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w terminarzu Pucharu Polski: 
 
1. Mecze 1/4 finału Pucharu Polski odbędą się w następujących terminach: 
 
1) pierwszy mecz 

 26/27/28 luty 2013 r. (wtorek/środa/czwartek), 
2) drugi mecz (rewanż) 

 27/28 marca 2013 r. (środa/czwartek), 
3) termin rezerwowy  
02/03/04 kwietnia 2013 r. – w przypadku braku możliwości rozegrania meczów  
w terminach wskazanych w pkt 1 i 2. 
 
II. Pozostałe postanowienia terminarza nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/190 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych (A1, A2) i Ligi 

Makroregionalnej Juniorów Młodszych (B1 ,B2) na rundę wiosenną sezonu 2012/2013 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych (A1 ,A2) i Ligi 
Makroregionalnej Juniorów Młodszych (B1, B2) na rundę wiosenną sezonu 2012/2013 w 
następującym brzmieniu: 
 

 
Regulamin Rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych (A1, A2) i Ligi 

Makroregionalnej Juniorów Młodszych (B1, B2) na rundę wiosenną sezonu 2012/2013 
 

Rozdział I  
Cel i zasady powołania Ligi Makroregionalnej 

 
§ 1 

 
1. Polski Związek Piłki Nożnej zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr VI/167 z dnia 27 
czerwca 2012 roku na podstawie art. 36 § 1 pkt. 12 wprowadza reorganizację rozgrywek 
piłkarskich w kategorii Juniora Starszego (A1, A2) i Juniora Młodszego (B1, B2) tworząc od rundy 
wiosennej sezonu 2012/2013 makroregionalne ligi w tej kategorii wiekowej. 
Współzawodnictwo w kategorii juniora A1, A2 i B1, B2 odbywać się będzie wg następującej 
formuły : 
runda jesienna sezonu 2012/2013 – 16  wojewódzkich Lig Juniorów Starszych i Juniorów 
Młodszych prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wg regulaminów posiadanych 
przez te Związki. Ww. system rozgrywek leży w gestii wojewódzkich ZPN-ów  
runda wiosenna sezonu 2012/2013 – 4 makroregionalne Ligi Juniorów Starszych i Juniorów 
Młodszych. Po dwie najlepsze drużyny z każdej ligi wojewódzkiej Juniorów Starszych i Juniorów 
Młodszych po rundzie jesiennej awansują do wiosennych rozgrywek w ligach makroregionalnych 
, a pozostałe zespoły z lig wojewódzkich w rundzie wiosennej rozgrywają rozgrywki zgodnie z 
regulaminem rozgrywek w danym ZPN –nie . 
Ligi makroregionalne składające się w rundzie wiosennej z 8 drużyn rozgrywają mecz systemem 
każdy z każdym mecz i rewanż ( 14 spotkań ) . 
2. Zwycięzca każdej ligi makroregionalnej Juniorów Starszych zostaje automatycznie 
finalistą Mistrzostw Polski Juniorów Starszych . Mistrzem każdego ZPN –ów kategorii Juniorów 
Starszych zostaje zespół z danego województwa , który zajął najwyższe miejsce w tabeli 
końcowej  rozgrywkach ligi makroregionalnej . 
3. Zwycięzca każdej ligi makroregionalnej Juniorów Młodszych zostaje automatycznie 
finalistą Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych . Mistrzem każdego ZPN –ów kategorii Juniorów 
Młodszych zostaje zespół z danego województwa , który zajął najwyższe miejsce w tabeli 
końcowej  rozgrywkach ligi makroregionalnej 
4.  Finały Mistrzostw Polski Juniorów Starszych i Juniorów Młodszych rozgrywane będą na 
dotychczasowych zasadach. Wezmą w nich  udział po 4 drużyn – zwycięzcy  poszczególnych lig 
makroregionalnych .  
5. Liga Makroregionalna Juniorów Starszych  i Juniorów Młodszych w rundzie wiosennej sezonu 
2012/2013 składać się będzie z 4 grup po 8 drużyn każda. Prawo do gry  w poszczególnych 
grupach mają po dwie drużyny z każdego województwa , które zajmą  I i II miejsce w tabeli 
końcowej  po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013 w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Juniorów 
Starszych  i Juniorów Młodszych       
 
 Grupa „A” Łódzki  ZPN 
   Mazowiecki  ZPN 
   Podlaski  ZPN 



   Warmińsko-Mazurski  ZPN 
 
 Grupa „B” Kujawsko-Pomorski  ZPN 
   Pomorski  ZPN 
   Wielkopolski  ZPN 
   Zachodnio-Pomorski  ZPN 
 
 Grupa „C” Dolnośląski  ZPN 
   Lubuski  ZPN 
                                      Opolski  ZPN 
   Śląski  ZPN 
 
 Grupa „D” Lubelski   ZPN 
   Małopolski  ZPN 
   Podkarpacki  ZPN 
   Świętokrzyski  ZPN   
 
6. Rozgrywki poszczególnych grup Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych i Juniorów 
Młodszych w sezonie 2012/2013 będą prowadzone przez Związki wskazane na pierwszym 
miejscu w poszczególnych grupach .W     kolejnych sezonach piłkarskich rozgrywki  będą 
prowadzone przez   inny ZPN  z danej grupy , przy zachowaniu zasady przemienności. 
   
7. Celem powołania Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych jest:  
 
 
- podniesienie poziomu sportowego drużyn oraz umiejętności piłkarskich zawodników poprzez  
umożliwienie rywalizacji z najlepszymi drużynami z różnych województw, 
-  wyłonienie najlepszych drużyn mających prawo gry w Turnieju Finałowym o Klubowe 
Mistrzostwo Polski Juniorów Starszych i Juniorów Młodszych 
- możliwość obserwacji najlepszych zawodników podczas rozgrywek , a tym samym 
dokładniejsze monitorowanie procesów szkoleniowych, 
-  zwiększenie atrakcyjności rozgrywek w tej kategorii wiekowej. 
 

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

 
Rozdział  II   

Postanowienia ogólne 
 

§ 3 
 

1. Rozgrywki prowadzone są we wszystkich tzw „makroregionach” w rundzie wiosennej sezonu 
2012/2013 
2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz 
w oparciu o: 
-  Przepisy gry w piłkę nożną;  
- Uchwałę Zarządu PZPN z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 



(z późniejszymi zmianami);  
-  Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 14.07.2006 roku w sprawie statusu zawodników, występujących 
w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późniejszymi 
zmianami);  
-  Regulamin Dyscyplinarny PZPN - Uchwała nr IV/87 z dnia 17 kwietnia 2012 Zarządu PZPN   
-  Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku.; 
-  Uchwałę Zarządu PZPN z dnia 6.05.2009 roku w sprawie licencji trenerskich. 
- Uchwałę Zarządu PZPN nr IX/169 z dnia 31.08.2010 roku w sprawie współzawodnictwa dzieci i 
młodzieży piłkarskiej w Polsce. 
- Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009 r. 
 
3. Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień 
niniejszego regulaminu – należy do właściwych organów Związku  prowadzącego rozgrywki  w  
danym sezonie . 
 

 
Rozdział III   

Boiska 
 

§ 4 
 

1. Spotkania mistrzowskie muszą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub  na boiskach ze 
sztuczną nawierzchnią zweryfikowanym dla danej lub wyższej klasy rozgrywkowej . 
2. W przypadku boisk ze sztuczną nawierzchnią wymagana jest zgoda właściwego organu 
związkowego na rozgrywanie meczów piłkarskich. 
 
3. Protokół weryfikacji boiska sporządza komisja powołana przez prowadzący rozgrywki ZPN na 
wniosek klubu - przed rozpoczęciem sezonu. 
4. Ważność weryfikacji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach określa się na 2 lata, przy 
czym okres jej ważności winien być zgodny z okresem ważności licencji, udzielonej klubowi . 
Weryfikacja obiektu może być wcześniej unieważniona, po stwierdzeniu braków lub 
nierealizowaniu przez klub zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do zawieszenia 
licencji klubu. 
5. W Makroregionalnej Lidze Juniorów Starszych i Makroregionalnej Lidze Juniorów Młodszych  
zawody muszą być rozgrywane na płytach głównych. W przypadku klubów występujących w 
Ekstraklasie, I i II lidze dopuszcza się ich rozegranie na trawiastych boiskach treningowych 
pierwszego zespołu. 
6. Protokół weryfikacji boiska powinien znajdować się  w szatni sędziowskiej. Drugi egzemplarz 
protokołu, przechowuje w swoich aktach właściwy terenowo Związek Piłki Nożnej, a trzeci 
egzemplarz klub przesyła do Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki danej grupy. 
 
7. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów 
wpisany do terminarza na pierwszym miejscu (lub gospodarz turnieju ) 
8. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych 
rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry  – obowiązany jest udostępnić 
ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać 
ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą ustalić nowy termin 
rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bądź 
wyznaczenia nowego terminu należy do Wydziału Gier i Ewidencji ZPN – u prowadzącego 
rozgrywki . 
9. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź 
w dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody 
międzynarodowe. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy 
którego zawody nie odbyły się – ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe określone 
przepisami związkowymi 



Rozdział  IV   
Regulamin Rozgrywek 

 
§ 5 

 
1. W rozgrywkach  Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych mogą brać udział zawodnicy 
urodzeni po 31.12.1993 roku potwierdzeni i uprawnieni do gry przez macierzysty Wydział Gier i 
Ewidencji w danym klubie przed dniem rozpoczęcia rozgrywek. W przypadku zawodników 
urodzonych po 31.12 1995 mogą brać udział w rozgrywkach pod warunkiem posiadania 
aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na grę w  starszych klasach 
rozgrywkowych.  
2. W rozgrywkach  Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych mogą brać udział zawodnicy 
urodzeni po 31.12.1995 roku potwierdzeni i uprawnieni do gry przez macierzysty Wydział Gier i 
Ewidencji w danym klubie przed dniem rozpoczęcia rozgrywek. W przypadku zawodników 
urodzonych po 31.12 1997 mogą brać udział w rozgrywkach pod warunkiem posiadania 
aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na grę w  starszych klasach 
rozgrywkowych 
3. Wprowadza się jednakowe listy zgłoszeń zawodników wg wzoru PZPN, jak dla rozgrywek 
centralnych. Listy zgłoszeń muszą być sporządzone w porządku alfabetycznym. Klub ponosi 
pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych w liście. 
Lista musi być opatrzona pieczęcią oraz podpisana przez upoważnionych przedstawicieli  
macierzystego  Związku   
4.  W rozgrywkach klub mogą reprezentować wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i 
uprawnieni do gry przez macierzysty ZPN w systemie Extranet pod rygorem utraty punktów 
walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zasady, tryb zgłaszania i uprawniania 
zawodników do gry określa Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 Zarządu PZPN w sprawie 
statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami). 
5. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nieujętego w systemie ewidencji 
zawodników Extranet na okres do 30 dni od momentu potwierdzenia zawodnika do klubu. Klub 
zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym powyżej 
okresie dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie Extranet. Warunkowe uprawnienie 
następuje bez prawa do uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, do którego został warunkowo 
uprawniony do czasu przedłożenia dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie 
Extranet. 
6. W przypadku nie potwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie, o którym mowa w 
pkt 3, organ prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie zawodnika. 
7.W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy mający obywatelstwo polskie bądź szkoleni w 
klubie zrzeszonym w  PZPN. Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN  oznacza 
zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – był lub może być 
zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres 
trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub rozpoczęciem 
sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu 
podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia) 
8. Zawodnik  uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych  musi  posiadać  
aktualną kartę  zawodnika (zgodną  z systemem  Extranet). Dopuszcza się możliwość  gry  na  
podstawie starej  karty  zawodniczej. 
9. Żądanie sprawdzenia tożsamości  zawodników  biorących udział w  zawodach, przysługuje 
wyłącznie kapitanowi  drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości  zawodników  drużyny przeciwnej 
musi być bezwzględnie  zgłoszony  sędziemu  głównemu  zawodów  przez kapitana drużyny w 
czasie pierwszej  lub  drugiej  połowy  gry  oraz dogrywki, najpóźniej przed ostatnim  gwizdkiem 
kończącym  zawody. 
10. Sprawdzanie tożsamości  zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w 
chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska. W przypadku zgłaszania żądania w 
przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, 
którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani 
do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa 
przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników. Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego 



przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do 
podpisu kapitanom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości 
sprawdzanych zawodników. 
11. W sytuacji gdy protest dotyczący tożsamości zawodników został zgłoszony zgodnie z 
procedurą przed rozpoczęciem meczu wszyscy zawodnicy nieposiadający dokumentów 
tożsamości ze zdjęciem są nieuprawnieni do gry w tym meczu i nie mają prawa uczestniczyć w 
zawodach. 
12. W sytuacji  zgłoszenia protestu  dotyczącego  tożsamości  zawodników  po  rozpoczęciu  
zawodów, w  przerwie  zawodów  lub po  zakończeniu  meczu,  jeżeli protest  w  tej  sprawie  
zgłoszony  został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym 
gwizdkiem. Sędzia  zawodów  obowiązany  jest  przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i 
poinformować niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) 
kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu 
kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do 
sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. W przypadku braku posiadania ważnego 
dokumentu tożsamości ze zdjęciem sędzia zawodów zobowiązany jest przeprowadzić procedurę 
konfrontacji i wypełnić załącznik opracowany przez organ prowadzący rozgrywki. Sędzia 
zobowiązany jest do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu z zawodów. Ostateczną decyzję w 
przedmiotowej sprawie podejmuje organ prowadzący rozgrywki. 
13. W przypadku, gdy  zawodnik  nie stawi  się na kontrolę  tożsamości (po uprzednim  
zgłoszeniu   tego faktu  kapitanowi  jego  drużyny), zawodnik  zostaje  uznany   za 
nieuprawnionego  do gry w  tym meczu. Zawodnik, jego  trener lub kierownik, kapitan  zespołu i 
drużyna  ponoszą  konsekwencje dyscyplinarne  takie  same  jak  za wstawienie  do  gry  
zawodnika  pod  obcym  nazwiskiem. 
14. Zawodnik może grać w drużynie juniorów bez względu na ilość spotkań rozegranych w 
drużynie seniorów. 
15.W przypadku awansu do rozgrywek finałowych o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniora 
Starszego lub Młodszego zawodnik tego klubu może brać udział w rozgrywkach tylko w jednej 
kategorii wiekowej . 
 

§ 6 
 

1. Każda drużyna uczestnicząca w  rozgrywkach  musi  być prowadzona przez trenera bądź 
instruktora posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej  licencję  trenerską. 
2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia 
licencji uprawniających do prowadzenia zawodów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki 
nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określa Uchwała Nr VII/190 z dnia 06 maja 
2009 Zarządu PZPN. 
3. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub 
instruktora nie posiadającego ważnej licencji będą stosowane przez właściwy Wydział Dyscypliny 
kary dyscyplinarne: 
 
(a) pierwszy mecz – kara pieniężna 1500 zł 
(b) drugi mecz - kara pieniężna 3000 zł 
(c) trzeci mecz i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej 
drużyny 
 

§ 7 
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do 

gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami: 
 
1. Zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swojego klubu, w tym samym terminie, 
jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie dłużej niż połowę czasu gry. Przepis ten nie dotyczy 
zawodników występujących na pozycji bramkarza. 
2. Zawodnik w drużynie juniorów może grać bez względu na ilość rozegranych  spotkań w 
drużynie seniorów. 



3. Zawodnik  do lat 19 może w  tym samym  terminie  uczestniczyć w nie więcej niż dwóch  
zawodach swego  klubu w  łącznym wymiarze czasu  gry  odpowiadającemu  jednym  zawodom 
w klasie rozgrywkowej  do  której  został  zgłoszony  zgodnie z kategorią wiekową  jeżeli  w  
pierwszym  meczu grał nie dłużej niż połowę czasu  gry. (przepis ten nie dotyczy zawodników 
występujących na pozycji bramkarza). Postanowienia pkt 2 stosuje się odpowiednio): 
4. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swojego 
klubu dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis nie dotyczy zawodnika 
grającego na pozycji bramkarza). 

 
  
 

§ 8 
 
1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej ilości zawodników. 
2. Do każdych zawodów może być zgłoszonych max 18 zawodników. 
3. Zaleca się wpisywanie do protokołu sędziowskiego oraz przydzielenia stałych numerów dla 18 
podstawowych zawodników . Zawodnicy rozpoczynający grę , w rubryce sprawozdania 
sędziowskiego ( L.p. ) powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki 
ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole . 
4. Na ławce rezerwowych poza 7 zawodnikami rezerwowymi może przebywać maksymalnie 
jeszcze 6 osób funkcyjnych ( trener , trener bramkarzy , asystent trenera , kierownik drużyny , 
lekarz , masażysta) 
Obowiązek kontroli osób zasiadających na ławkach rezerwowych spoczywa na sędziach 
zawodów. 
5. Zawodnik wykluczony z gry oraz trener lub inna osoba funkcyjna usunięta przez sędziego w 
czasie zawodów nie może dalej przebywać na ławce rezerwowych. 
6. W czasie meczu drużyna ma prawo do dokonania 7 zmian zawodników (w tym bramkarza) 
bez prawa ich powrotu do gry po dokonaniu zmiany. 
7. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w dowolnym obuwiu ( wkręty, lub lanki ), spełniającym 
wymogi przepisów gry w piłkę nożną.  
8. Każdy zawodnik podczas gry musi posiadać ochraniacze.  
9. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5 
10. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 min z 15 min. przerwą. 
 

§ 9 
 
1.  Rozgrywki prowadzone są tylko w rundzie wiosennej .  
2.  Każda z drużyn rozgrywa z pozostałymi drużynami po dwa spotkania : 
         - u siebie jako gospodarz 
         - u przeciwnika jako gość 
3. Podczas rozgrywek  obowiązują następujące zasady punktowania: 
-    za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt,  
-    za remis 1 pkt 
-    za przegraną 0 pkt 
 

§ 10 
 
Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania 
równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 
1. Przy dwóch zespołach: 
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami; 
b) przy równej ilości punktów - korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn; 
c) przy dalszej równości - obowiązująca reguła UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe w 
spotkaniach tych drużyn liczone są podwójnie. 
Zasada ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy zainteresowane drużyny 



rozegrały pomiędzy sobą dwa mecze. W przypadku gdy został rozegrany pomiędzy tymi 
drużynami tylko jeden mecz, ustalając kolejność w tabeli nie stosujemy tej reguły. 
d) przy dalszej równości - korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu rozgrywek; 
e) przy dalszej równości - większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu rozgrywek; 
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są drużyny, których kolejność 
decyduje o awansie  stosuje się wyłącznie zasady  określone w punktach a), b) i c). 
Jeżeli i one nie rozstrzygają o kolejności zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym 
boisku. Przy wyniku remisowym w tym spotkaniu sędzia zarządza dogrywkę 2 x 15 minut na 
dotychczas obowiązujących zasadach, a w dalszej kolejności konkurs rzutów karnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań 
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się zasadami podanymi w ustępie 1 
punktach a-e   
 

§ 11 
 

1.  Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez Wydział Gier i 
Ewidencji ZPN-u prowadzącego rozgrywki i podanych zainteresowanym klubom w oficjalnym 
terminarzu. Godziny rozpoczęcia zawodów ustala gospodarz w przedziale godzinnym od 11,00 
do 18,00 . 
2. W rozgrywkach  Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych obowiązującym terminem jest 
sobota, chyba że Wydział Gier ZPN-u prowadzącego rozgrywki postanowi inaczej . 
3. Organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania ostatniej 
kolejki rozgrywek. 
4.  O zmianie terminu gospodarz meczu jest zobowiązany  powiadomić najpóźniej 14 dni przed 
meczem Wydział Gier i Ewidencji ZPN-u prowadzącego rozgrywki po uprzednim uzyskaniu zgody 
przeciwnika  . 
5.  Na podstawie terminarza, kluby pełniące rolę gospodarza zawodów (wymienione w 
terminarzach na pierwszym miejscu) zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsce 
rozegrania zawodów na całą rundę rozgrywkową oraz powiadomić o tym organ prowadzący 
rozgrywki i przeciwników najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rundy. 
Organ prowadzący rozgrywki może wprowadzić zasadę, że klub będący gospodarzem 
meczu przesyła drogą elektroniczną bądź faksem do właściwego Wydziału Gier informację 
dotyczącą daty, godziny oraz miejsca rozpoczęcia meczu. 
W tym przypadku przyjmuje się, że opublikowanie terminarza rozgrywek na oficjalnej stronie 
ZPN prowadzącego rozgrywki jest obowiązujące, a 
zamieszczone tam terminy rozegrania meczów są wiążące dla obu klubów. 
6.  Powołanie trzech i więcej zawodników jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji (PZPN-u, 
ZPN-u) względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział w oficjalnych 
zawodach, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin wyznaczony przez 
Wydział Gier ZPN-u prowadzącego rozgrywki na wniosek zainteresowanego klubu . 

 
§ 12 

 
Zawody należy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzyść: 

1. drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i 
zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami); 
2. drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów 
3. drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały 
Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożna (z 
późniejszymi zmianami); 
4. drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie 
zastąpi jej w wyznaczonym czasie 



5. drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta 
w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 
6. drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie 
z przepisami; 
7. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony 
na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 
8. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o 
których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami); 
9. drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba 
zawodników będzie mniejsza niż 7; 
10. drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim meczu 
nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej 
przez WD ZPN zgodnie z Uchwałą nr VII/190 Zarządu PZPN z dnia 06 maja 2009. 
11. drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie 
znieważył 
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane; 
12. drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z 
sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane; 
13. drużyny, której kibice swoim zachowaniem spowodowali przerwanie i zakończenie meczu 
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry, w szczególności wtargnęli na pole gry. 
14. drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut 
15. drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład 
zawodników, 
wraz z załącznikiem; 
16. drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono 
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom; 
17. drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, 
ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 
Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29.09.2000 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożna (z 
późniejszymi zmianami). 
18. drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej 
lub jakiejkolwiek reprezentacji  Związku Piłki Nożnej , ale w nim nie uczestniczący bez zgody 
lekarza kadry lub właściwego Wydziału Szkolenia , również z uwzględnieniem treści § 20 
Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w 
piłkę nożna (z późniejszymi zmianami). 
19. drużyny w składzie której z winy klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła 
mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych §28 ust 4 stosuje się odpowiednio. 
20. drużyny, której kibice swoim zachowaniem doprowadzili do zakończenia przez sędziego 
zawodów przed upływem ustalonego czasu gry. 
W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostają one ukarane obustronnym 
walkowerem. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż walkower 
3:0 - utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny 
ukaranej. Klub ukarany, winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 (siedmiu) dni od 
daty podjęcia decyzji. 
 

 
Rozdział V 
Sędziowie 

 
§ 13 

 
1. W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych  i Juniorów Młodszych obsadę 
sędziowską wyznacza właściwy organ  Związku  prowadzącego rozgrywki. 
2. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję 
automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez właściwy Wydział 
Sędziowski. 



3. Prowadzenie zawodów bez sędziów asystentów lub z jednym sędzią asystentem jest 
niedopuszczalne. W przypadku nie stawienia się związkowych sędziów asystentów lub jednego z 
nich, kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu kandydatów na 
sędziów asystentów. 
4. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów 
będą nieobecni – zawody te muszą być rozegrane. W takim przypadku kapitan drużyny 
gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów 
zawiadomić kapitana drużyny gości wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia 
zawodów. 
5. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego. W 
przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo 
prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie 
przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn. 
6. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi 
być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 48 
godzin od zakończenia zawodów. 
7. Każde zawody mistrzowskie – niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego, 
muszą być rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, iż rozegrają je 
jako zawody towarzyskie jest nieważna. 
8. Jeżeli sędzia dał sygnał zakończenia zawodów na skutek nie stawienia się w przepisowym 
czasie na boisku jednej z drużyn lub obydwu drużyn, a po tym fakcie stawiają się one w 
komplecie do rozegrania zawodów, to sędzia zobowiązany jest te zawody prowadzić. Fakt 
opóźnienia się drużyn lub drużyny sędzia powinien odnotować w sprawozdaniu z zawodów. 
Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasie sędzia powinien uwzględnić 
porę dnia (czy zaistniałe opóźnienie pozwoli zakończyć zawody w normalnym czasie gry). 
Ponadto podejmując decyzję prowadzenia zawodów sędzia winien mieć na uwadze konieczność 
ewentualnego rozegrania w danym dniu na tym samym boisku innych zawodów przewidzianych 
terminarzem. 
9. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące dokumenty: 
a) weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie 
obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno 
prowadzić meczu. 
b) protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod 
składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób 
towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych 
c) karty zdrowia. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność kart zdrowia wszystkich 
zawodników biorących udział w zawodach. W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie 
dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów. 
d) aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do gry określone 
przez organ prowadzący rozgrywki. 
e) aktualną licencje trenerską. 
 
10. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na 
zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej 
pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu 
pomocy). 
11. Sędziom i obserwatorom delegowanym na zawody, kluby wypłacają ekwiwalent na podstawie 
delegacji wystawionej przez właściwy Wydział Sędziowski, zgodnie z przepisami ustalonymi 
przez PZPN oraz odprowadzają podatek do właściwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego. 
Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, klub jest zobowiązany przesłać (zgodnie z 
Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) sędziemu i obserwatorowi PIT określający 
wysokość jego dochodów oraz potrąconego podatku. 
12. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom 
obserwatorom i delegatom przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu. 



13. W przypadku nieuregulowania przez klub ekwiwalentu sędziemu lub obserwatorowi 
bezpośrednio po zawodach, właściwy organ dyscyplinarny nakłada na winny klub karę 
finansową. 
14. Sędziowie zobowiązani są dostarczyć sprawozdanie z zawodów w terminie 48 godzin od daty 
zakończenia zawodów. Sprawozdania przesyłane drogą pocztową winny być wysłane listem 
priorytetowym we wskazanym terminie. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych w układzie 
sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela sędzia jest zobowiązany dostarczyć sprawozdanie 
niezwłocznie po zakończeniu spotkania osobiści do organu prowadzącego rozgrywki lub przesłać 
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. 
 

Rozdział VI 
Finansowanie rozgrywek 

 
§ 14 

 
1. Drużyny biorą udział w rozgrywkach Ligi Wojewódzkich Juniorów Starszych i  Juniorów 
Młodszych  na koszt własny. 
2. Drużyny biorące udział w rozgrywkach Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych i 
Mlodszych w rundzie wiosennej sezonu piłkarskiego 2012/2013 otrzymają z PZPN 
dofinansowanie w kwocie 15 000 zł (piętnaście tysięcy). 
3. Kwota dofinansowania, o której mowa w pkt. 2 zostanie przekazana klubom, których 
drużyny przystąpią do rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych i Młodszych przed 
rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2012/2013 . 
4. Klub, której drużyna wycofa się z rozgrywek przed ich zakończeniem, zobowiązana 
będzie do zwrotu całej kwoty dofinansowania. 

 
 

Rozdział VII 
Obowiązki Gospodarza  Zawodów 

 
§ 15 

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

Rozdział VIII 
Opieka  Lekarska 

 
§ 16 

 
1. Każdy zawodnik przed rozpoczęciem uprawiania sportu piłkarskiego obowiązany jest poddać 
się wszechstronnym badaniom lekarskim. 
2. Wyniki badań muszą być odnotowane w książeczce zdrowia lub zaświadczeniu lekarskim które 
zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy. 
3. Zaświadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia , pesel, 
orzeczenie i winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać 
datę badania i podpis lekarza. 
4. Badanie lekarskie jest ważne przez okres 6 miesięcy , licząc od daty badania, chyba że lekarz 
zalecił wcześniejsze badania kontrolne. 
5. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki 
medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego 



uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na zawodach 
przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym 
podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej 
lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową w 
wysokości 300 zł . 
6. Funkcji opieki medycznej nie może sprawować zawodnik wpisany do protokołu z zawodów. 
 

Rozdział  IX 
Sprawy Dyscyplinarne 

§ 17 
 
1. W meczach Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych i Juniorów Młodszych stosuje się 
wyłącznie kary przewidziane w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną tzn. – żółte i 
czerwone kartki. 
1. 2. Zawodnikowi, który w czasie zawodów  Ligi zostanie wykluczony z 
gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch napomnień (dwie żółte kartki), wlicza się obie 
żółte kartki do rejestru napomnień zawodnika i ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu 
ogólnej ilości żółtych kartek liczonych od początku sezonu. 
3. Zawodnik, który w czasie zawodów  Ligi zostanie wykluczony z gry (samoistna - czerwona 
kartka) zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacją i nie może brać udziału w żadnych 
zawodach piłkarskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez właściwy Wydział 
Dyscypliny. 
 

 
§ 18 

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



kierunku bramki; 
b) gdy zawodnik pozbawia drużynę przeciwnika bramki lub realnej szansy jej zdobycia 
zagrywając piłkę ręką,   przy czym nie dotyczy to bramkarza we własnym polu karnym; 
c) gdy bramkarz pozbawia drużynę przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki, zatrzymując 
piłkę ręką poza własnym polem karnym. 
9. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników 
rezerwowych którejkolwiek ze znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem z 
gry (czerwona kartka) i podlega karze. Decyzja w tych sprawach należy do Wydziału Dyscypliny 
ZPN–u prowadzącego rozgrywki . 
10.  Karę dyskwalifikacji wymierza się: poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów 
(górna granica dyskwalifikacji wynosi 10 meczów) oraz czasowo w tygodniach, miesiącach lub 
latach. Do czasu dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się okresu przerwy między 
rundami. Przyjmuje się, iż okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia do 1 marca 
następnego roku. 
11. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie) 
zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji 
rozgrywek. 
12. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia popełnione w rozgrywkach 
mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w tej 
klasie rozgrywek do której drużyna awansowała bądź została zdegradowana, z zastrzeżeniem 
że:  
a) wykonanie kary dotyczącej żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny 
sezon rozgrywkowy, w takim przypadku zawodnik obowiązany jest do wniesienia opłaty w 
wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki. Nie dotyczy to juniorów, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
zawodnik w sezonie, w którym otrzymał karę, kończy wiek juniora. W takim przypadku klub 
zobowiązany jest do wniesienia opłaty jak za zawodnika najniższej klasy rozgrywkowej  seniorów. 
b) zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mogą odbyć karę dyskwalifikacji 
wyrażoną ilością meczów nie tylko w tej klasie rozgrywkowej, w której ją otrzymali ale również w 
innym zespole danego lub innego  klubu w następujących przypadkach: 
c) gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenną danego sezonu, a inna 
drużyna tego klubu w  które grał , rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w której zawodnik 
otrzymał karę, 
d) gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni 
przynależność klubową, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony do gry. 
Do czasu wykonania kary dyskwalifikacji wynikającej z czerwonej kartki zawodnik nie może 
uczestniczyć w żadnych rozgrywkach mistrzowskich. 
13. W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej 3 miesięcy lub na stałe - 
zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek   
funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej.  
14. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 
jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane 
jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal 
jest obowiązany do jej odbycia. W tym wypadku organ prowadzący rozgrywki jest zobowiązany 
do powiadomienia klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych zawodach 
jako konsekwencji otrzymania żółtych kartek. 
15. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, 
meczu, którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a nie został rozegrany. 
16. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, udzielone przez sędziego 
napomnienia i wykluczenia zawodników zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały 
przerwane i zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy zaliczaniu na poczet kar 
odbywanych przez ukaranych zawodników. 
17. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma 
obowiązek sprawdzić w macierzystym związku (okręgu) piłki nożnej, jakie kary ciążą na danym 
zawodniku oraz liczbę otrzymanych przez niego napomnień (żółtych kartek) i uwzględnić je w 
swojej ewidencji wg następujących zasad: 
a) jeżeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej,  
to zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał 



dotychczas 
b) jeżeli zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to żółte kartki, które otrzymał w 
poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. 

 
Rozdział  X  Protesty i odwołania 

 
§ 19 

 
Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez względu 
na to czy wnoszą protesty, czy też nie. 
1. Protesty i odwołania dotyczą: 
-  organizacji zawodów; 
-  stanu pola gry, w tym nieprawidłowego przygotowania, oznaczenia i wyposażenia; 
-  opóźnionego przybycia drużyny na miejsce rozgrywania zawodów; 
-  prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów; 
-  tożsamości zawodników; 
-  przebiegu zawodów oraz dyscypliny. 
2. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić protesty na załączniku do sprawozdania 
sędziowskiego na następujących zasadach: 
a)   protesty muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze 
zgłoszenia nie będą przyjmowane chyba, że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania 
zawodów, wszystkie protesty muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach 
uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie 
ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu zawodów treść zgłoszonych 
zastrzeżeń, jak również wydane zarządzenia.  
Protesty dotyczące tożsamości zawodników mogą być wnoszone do sędziego najpóźniej do 
zakończenia zawodów. Sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed 
zawodami, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak w obecności 
kapitanów obydwu drużyn. Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu 
zawodów zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, 
którzy uczestniczyli w grze w momencie zgłoszenia protestu do pełnej dyspozycji sędziego we 
wskazanym przez niego miejscu.  
b)   protesty w załączniku do sprawozdania sędziowskiego muszą być czytelnie podpisane przez 
kapitana i kierownika drużyny, są one wolne od opłacenia kaucji 
3. Protesty o których mowa w punkcie 1 - mogą być także zgłoszone przez klub w formie 
pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki, wraz z załączonym 
dowodem opłacenia kaucji w wysokości  500 zł . 
4. Protesty po zawodach muszą być dostarczone w ciągu 48 Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu 
protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności.  
W rozgrywkach Makroregionalnej Ligi Juniorów Starszych i Juniorów Młodszych   pierwszą 
instancją jest Wydział Gier i Ewidencji bądź Wydział Dyscypliny Związku prowadzącego 
rozgrywki, a drugą instancją – odpowiednio Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego 
PZPN i Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN , przy czym kopie protestów powinny zostać 
przekazane stronie przeciwnej. 
Nieopłacenie kaucji, lub też złożenie protestu po 48 godzinach, powoduje pozostawienie go bez 
rozpatrzenia. Wszystkie ewentualne koszty związane z przeprowadzeniem postępowania 
wyjaśniającego dotyczącego złożonego protestu ponosi strona protestująca. 
5. W przypadku oddalenia protestu wpłacona kaucja na rzecz organu  prowadzącego rozgrywki 
nie podlega zwrotowi. Uzasadnienie oddalenia każdorazowo należy przesłać stronie przeciwnej. 
6.W przypadku braku rozstrzygnięcia protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie zainteresowanej 
przysługuje prawo wniesienia skargi, składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji 
 

§ 20 
 
1. Protesty i odwołania dotyczące organizacji i przebiegu zawodów o mistrzostwo Ligi 
Makroregionalnej Juniorów Starszych i Juniorów Młodszych mogą być wnoszone do Wydziału 
Gier ZPN prowadzącego rozgrywki jako organu I instancji. II instancją w sprawach decyzji 



podjętych przez Wydział Gier jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, 
natomiast w stosunku do decyzji  podjętych w I instancji przez Wydział Dyscypliny ZPN 
prowadzącego rozgrywki jest Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN. 
 
2. Odwołanie od decyzji organów pierwszej instancji mogą być wnoszone do drugiej instancji w 
terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji, za pośrednictwem organu, 
który wydał decyzję. Niezachowanie ww. terminu powoduje uprawomocnienie się decyzji 
pierwszej instancji.  
3. Rozpatrzenie odwołania przez Związkową Komisję Odwoławczą ZPN-u prowadzącego 
rozgrywki jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości:” 
-     300 zł dla klubów 
-     200 zł dla osób fizycznych 
4.Wpłata kaucji w wysokości wskazanej w punkcie 3 musi nastąpić wraz z wniesieniem 
odwołania. 
5. Decyzje podjęte przez właściwe organy drugiej instancji są ostateczne. 
6.Od ostatecznych orzeczeń organów przysługuje prawo złożenia kasacji w sytuacji naruszenia 
prawa związkowego. Tryb postępowania określają odrębne przepisy PZPN.  
 

Rozdział XI   Postanowienia  końcowe 
 

§ 21 
 

 
1.Niniejszy Regulamin obowiązuje we wszystkich Ligach Makroregionalnych Juniorów Starszych i 
Juniorów Młodszych . 
2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w 
niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN, podjętych po 
uchwaleniu Regulaminu. 
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi  PZPN. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia , z mocą obowiązującą od rundy wiosennej 
sezonu 2012/2013. 
6.Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez 
stosowne Uchwały Zarządu PZPN. 
7.Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w dniu 2 sierpnia 2012 r. 
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Uchwała nr VIII/191 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie interpretacji Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku – Zasady ustalania 
zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statucie amatora, zawodnika 

profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował 
przedłużenia umowy kontraktowej 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt ) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się, następującą interpretację Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku – 
Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statucie amatora, 
zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował 
przedłużenia umowy kontraktowej:  
 
I Zakres podmiotowy: 
 
pkt. 1 



1. zawodnik o statusie amatora, któremu klub nie zaproponował podpisania 
kontraktu zgodnie z zasadami określonymi uchwałą 
2. zawodnik profesjonalny, któremu wygasł kontrakt i klub nie zaproponował 
podpisania nowego kontraktu zgodnie z zasadami określonymi uchwałą 

pkt. 2 
1. zawodnik o statusie amatora, któremu klub zaproponował podpisanie kontraktu 
zgodnie z zasadami określonymi uchwałą, a zawodnik propozycji nie przyjął 
2. zawodnik profesjonalny, któremu wygasł kontrakt i klub zaproponował podpisanie 
nowego kontraktu zgodnie z zasadami określonymi uchwałą, a zawodnik propozycji nie 
przyjął 
 

II Ustalenie ekwiwalentu: 
 
Za cały sezon pełna stawka określona tabelą w zależności od wieku zawodnika oraz kategorii 
klubu pozyskującego. Za rundę połowa stawki określonej tabelą. W przypadku gdy zawodnik 
kończy wiek powodujący zmianę kategorii wiekowej w czasie trwania sezonu rozgrywkowego  
stosujemy zasadę; 
– jeżeli  zawodnik urodził się pomiędzy 1 lipca  a 31 sierpnia wówczas  za cały sezon 
stosujemy stawkę ekwiwalentu obowiązującą dla wyższej kategorii wiekowej. 
–   -jeżeli zawodnik urodził się pomiędzy 1 września  a 28 lutego wówczas za rundę 
jesienną stosujemy stawkę ekwiwalentu obowiązującą dla niższej kategorii wiekowej, natomiast 
za rundę wiosenną  stosujemy stawkę ekwiwalentu obowiązującą dla wyższej kategorii wiekowej 
. 
– jeżeli  zawodnik urodził się pomiędzy 1 marca  a 30 czerwca wówczas  za cały sezon 
stosujemy stawkę ekwiwalentu obowiązującą dla niższej kategorii wiekowej . 
 
 
 
III Wyliczanie ekwiwalentu: 
 
Stosujemy zasadę, iż każdy rok szkolenia zawodnika odpowiada stawce wynikającej z wieku 
zawodnika. Zatem nie można stosować prostego iloczynu stawka wieku zawodnika, w którym 
zmienił przynależność razy ilość lat szkolenia w klubie.   
Istotne, iż ekwiwalent przysługuje wyłącznie klubowi szkolącemu zawodnika bezpośrednio przed 
zmianą przynależności. Nie ma znaczenia fakt, iż zawodnik był szkolony w klubie wcześniej , 
zmienił przynależność klubową, a następnie powrócił do klubu.  Wyliczając ekwiwalent w sytuacji 
kolejnej zmiany przynależności klubowej  bierzemy pod uwagę wyłącznie ostatni okres szkolenia 
w klubie. 
Ważne, iż ekwiwalent przysługuje wyłącznie w sytuacji zmiany przynależności klubowej 
zawodnika przed ukończeniem  23 roku życia 
Ekwiwalent nie przysługuje w sytuacji gdy zawodnik nie grał 12 miesięcy i rozpoczyna grę w 
nowym klubie jako amator. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uchwała nr VIII/192 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie Zasad przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę SA  
 

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



 
I. Przyjmuje się zasady przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas 
rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę SA w następującym brzmieniu:  
 
 

Zasady przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek 
organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A. 

 
1. Organizator zawodów może przyjąć kibiców drużyny gości tylko i wyłącznie w grupach 
zorganizowanych na podstawie listy Kibiców zaakceptowanej przez klub wysyłający, wedle ściśle 
określonych zasad. 
 
2. Organizator zawodów ma obowiązek przyjąć kibiców drużyny gości w liczbie 
odpowiadającej co najmniej 5 % ogólnej liczby miejsc na stadionie przeznaczonych dla kibiców 
oraz zapewnić dla niepełnosprawnych kibiców drużyny gości co najmniej 5% ogólnej liczby 
miejsc na stadionie przeznaczonych dla kibiców niepełnosprawnych  
 
3. W sytuacji wyjątkowej, mającej wpływ na porządek i bezpieczeństwo uczestników,  
a w szczególności  spowodowanej przyczynami niezależnymi od klubu, organizator zawodów 
może zmniejszyć liczbę miejsc przeznaczonych dla Kibiców przyjezdnych, bądź odmówić ich 
przyjęcia. Przyczyną zmniejszenia liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych  lub 
odmowy ich przyjęcia może być decyzja właściwego organu wydającego zezwolenie na 
organizację imprezy masowej lub fakt wystąpienia uprzednio poważnych zakłóceń porządku z 
udziałem Kibiców przyjezdnych danego zespołu, w szczególności takich, jak: 
 
a. zniszczenie mienia na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa; 
b. wrzucenie na płytę boiska lub w sektory przeznaczone dla widzów przedmiotu, mogącego 
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub 
w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa; 
c. przerwanie zawodów na skutek jakichkolwiek działań, zawinionych przez Kibiców; 
d. poważne zakłócenie porządku z udziałem zorganizowanej grupy kibiców w drodze na lub 
ze stadionu.   
 
4. O fakcie zmniejszenia liczby miejsc na meczu, bądź odmowy przyjęcia kibiców drużyny 
gości, organizator informuje co do zasady na 14 dni przed datą zawodów odpowiednio 
Ekstraklasę SA, PZPN, klub zamawiający bilety oraz właściwą terytorialnie jednostkę policji 
opiniującą organizację imprezy masowej.   
 
5. Organizator zawodów może na wniosek klubu zamawiającego bilety złożony na 21 dni 
przed datą zawodów może zwiększyć liczbę miejsc przeznaczonych dla kibiców drużyny gości. O 
fakcie zwiększenia liczby miejsc na meczu dla kibiców drużyny gości, organizator informuje 
odpowiednio Ekstraklasę SA, PZPN oraz właściwą terytorialnie jednostkę policji opiniującą 
organizację imprezy masowej.  
 
6. Klub zamawiający bilety powinien dostarczyć do klubu gospodarza zapotrzebowanie na 
bilety dla kibiców nie później, niż 14 dni przed terminem planowanych zawodów. Jeżeli data 
przesłania zapotrzebowania wypada w sobotę lub dzień świąteczny, zapotrzebowanie należy 
przesłać w roboczy dzień poprzedzający sobotę lub dzień świąteczny. Zapotrzebowanie należy 
przesłać faksem lub e-mailem, za potwierdzeniem jego przyjęcia. 
 
7. O ile organizator zawodów oraz klub zamawiający bilety nie postanowią inaczej, sprzedaż 
biletów dla kibiców gości będzie odbywać się na następujących zasadach: 
 
a. po otrzymaniu informacji od klubu zamawiającego bilety organizator zawodów 
niezwłocznie i nie później niż na 7 dni przed terminem rozegrania zawodów przekazuje bilety do 
sprzedaży klubowi zamawiającemu; 



b. w przypadku kodowania biletów na kartach elektronicznych organizator zawodów 
umożliwia nabywanie biletów nie później niż na 14 dni przed terminem planowanych zawodów i 
jest upoważniony do zakończenia sprzedaży na 7 dni przed terminem rozegrania zawodów. 
c. klub zamawiający bilety zobowiązany jest do poinformowania organizatora zawodów  
o liczbie niesprzedanych biletów dla kibiców gości, bądź podania liczby kibiców gości nie później, 
niż na 3 dni przed terminem rozegrania zawodów, na które prowadzona jest sprzedaż biletów bez 
konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.  
d. klub zamawiający bilety zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu niesprzedanych 
biletów, o ile kluby nie ustalą innego trybu dokonania rozliczenia. 
e. W przypadku niedotrzymania tego terminu klub zamawiający bilety jest zobowiązany do 
pokrycia kosztów biletów zamówionych, a nie zwróconych w terminie, o którym mowa powyżej.  
 
8. O ile organizator zawodów oraz klub zamawiający bilety zobowiązany nie ustalą inaczej 
rozliczenie z organizatorem zawodów ze sprzedanych biletów oraz biletów niesprzedanych i 
niezwróconych winno nastąpić nie później, niż na 3 dni przed terminem rozegrania zawodów, na 
które była prowadzona sprzedaż biletów.  
 
9. Rozliczenie finansowe pomiędzy klubami powinno nastąpić w terminie do 7 dni od daty 
rozegrania zawodów, na które  była prowadzona sprzedaż biletów.  
 
 
10. W przypadku gdy klub zamawiający nie dokona rozliczenia w terminie określonym wyżej 
organizator zawodów może wystąpić do organów dyscyplinarnych organizatora rozgrywek z 
wnioskiem o ukaranie klubu zamawiającego regulaminową karą dyscyplinarną. 
 
11. Klub zamawiający bilety jest odpowiedzialny za sposób dystrybucji biletów, sporządzenie 
dokumentów dotyczących zorganizowanych grup kibiców oraz ich przesłanie do klubu 
przyjmującego.   
 
12. Sprzedaż biletów kibicom przez klub zamawiający bilety może nastąpić tylko i wyłącznie 
po sprawdzeniu, czy chętni do zakupu: 
 
a. posiadają nadany numer identyfikacyjny w Centralnym Systemie Identyfikacji Uczestników 
Imprez Masowych, który prowadzi Ekstraklasa S.A – w przypadku ligi zawodowej;. 
b. nie figurują w wykazie osób objętych zakazem wstępu na imprezę masową w sposób zgodny 
z postanowieniami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  
 
13. Organizatorem wyjazdu grupy Kibiców może być, za zgodą klubu zamawiającego bilety,  
organizacja kibicowska lub indywidualny kibic.  
 
14. W tym przypadku Organizator wyjazdu grupy (organizacja kibicowska lub indywidualny 
Kibic) może zakupić dla jej uczestników bilety po przekazaniu do klubu zamawiającego bilety 
„Informacji organizatora wyjazdu” (wzór w załączeniu) zawierającej: dane personalne, adresowe i 
kontaktowe organizatora, liczebności grupy, informacje  
o środkach transportu, miejscu, dacie i godzinie wyjazdu oraz powrotu, trasie przejazdu  
i planowanych miejscach postoju,  a także „Listy uczestników grupy wyjazdowej” (wzór  
w załączeniu) zawierającej: numer przydzielonego biletu, nazwisko i imię, numer identyfikacyjny 
oraz numer PESEL lub datę urodzenia. Zaleca się, aby bilety dla Kibiców gości były numerowane 
od 1 do liczby, odpowiadającej ilości biletów zamówionych przez klub, co umożliwi odpowiednio 
wcześniejsze wpisywanie numerów na listach uczestników grup wyjazdowych oraz sprawniejsze 
przygotowanie ostatecznej listy wyjazdowej dla Kibiców gości.     
 
15. Klub zamawiający bilety jest zobowiązany przesłać do organizatora zawodów zbiorczą 
listę uczestników grup zorganizowanych – faksem lub e-mailem z oficjalnej skrzynki adresowej – 
sporządzoną w sposób czytelny, ułożoną według kolejności numerów biletów, zaakceptowaną w 
sposób nie budzący wątpliwości przez uprawnionego przedstawiciela klubu zamawiającego 
bilety, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za Kibiców drużyny gości i wskazaniem sposobu 



kontaktowania się z nimi podczas przejazdu, przed i w czasie imprezy, nie później niż na 48 
godzin przed planowanym terminem rozegrania zawodów. W przypadku, gdy zbiorcza lista 
uczestników grup zorganizowanych generowana jest automatycznie poprzez system identyfikacji 
widzów lub system sprzedaży biletów organizatora zawodów, klub zamawiający bilety jest 
zwolniony z obowiązku przesłania takiej listy do organizatora zawodów.  
 
16. Organizator wyjazdu grupy Kibiców utrzymuje kontakt z wyznaczonym przedstawicielem 
klubu zamawiającego bilety informując o problemach i nieprzewidzianych utrudnieniach  
w czasie przejazdu lub w czasie imprezy. 
 
17. W przypadku powstania sytuacji niekorzystnej dla grupy wyjazdowej, niezależnej od 
kibiców, wyznaczony przedstawiciel klubu zamawiającego bilety

1
 zobowiązany jest do 

niezwłocznego podjęcia interwencji wobec służb lub kierownika ds. bezpieczeństwa organizatora 
meczu, celem rozwiązania problemów i zagrożeń zgłoszonych przez kierownika grupy 
wyjazdowej.   
 
18. Organizator wyjazdu grupy jest zobowiązany do zorganizowania i zaplanowania 
przejazdu w taki sposób, żeby w przypadku, gdy ogólna liczba wszystkich kibiców klubu 
wyjeżdżających na mecz liczyła: 
a. do 200 osób - zgłosiła się na stadionie organizatora zawodów nie później, niż na 1 
godzinę przed rozpoczęciem meczu. 
b. do 400 osób - zgłosiła się na stadionie organizatora zawodów nie później, niż na 1,5 
godziny przed rozpoczęciem meczu. 
c. powyżej 400 osób - zgłosiła się na stadionie organizatora zawodów nie później, niż na 2 
godziny przed rozpoczęciem meczu. 
 
19. Niedotrzymanie zasad przyjazdu grupy wyjazdowej określonych w pkt. 18 zwalnia 
organizatora zawodów z odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku braku możliwości wejścia 
grupy wyjazdowej na stadion przed rozpoczęciem zawodów.   
 
20. Organizator wyjazdu grupy jest zobowiązany do uczestnictwa w przedmeczowym 
spotkaniu organizacyjny. 
 
21. Organizator grupy wyjazdowej Kibiców ponosi odpowiedzialność przewidzianą normami 
prawa oraz przed klubem zamawiającym bilety za przejazd grupy, jako zobowiązany do 
aktywnego działania na rzecz przestrzegania przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych oraz decyzji i wytycznych organizatora rozgrywek. 
 
22. W przypadku ukarania klubu przez PZPN, Ekstraklasę SA lub inny uprawniony podmiot 
za zachowanie osób wchodzących w skład grupy wyjazdowej, klub może odmówić składania 
zamówień i dystrybucji biletów na mecze wyjazdowe, udziału w organizowaniu wyjazdu Kibiców 
oraz podjąć inne działania, wynikające z wewnętrznych ustaleń i porozumień klubu.  
 
23. Kibicom drużyny przyjezdnej musi być zapewniona możliwość korzystania z punktów 
gastronomicznych oraz toalet.  
 
24. Kluby zobowiązane są odmówić wpuszczenia na sektor Kibiców gości osób, które nie 
znajdują się na liście autoryzowanej przez klub zamawiający bilety.   
 
25. Kluby są zobowiązane do uzyskania informacji odnośnie osób, na których ciążą 
orzeczone zakazy stadionowe.  
 
26. Kluby piłkarskie – członkowie PZPN, nie realizujące dyspozycji niniejszych wytycznych 
podlegają regulaminowym karom dyscyplinarnym. 
 

                                                           
1
 Zaleca się, aby osobą tą była osoba obecna na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym. 



II.   Traci moc Uchwała nr XI/284 z dnia 23 lipca 2009 roku Zarządu PZPN w sprawie „ Zasad 
przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych przez 
Ekstraklasę  SA. 
 
III. Niniejsza Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 
 
 
Załącznik do uchwały nr VIII/192 Zarządu PZPN z dnia 2 sierpnia 2012 roku 
 

Regulamin wewnętrzny Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 
w sprawie procedury rozpatrywania wniosków klubów zmniejszenie liczby miejsc 

przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych lub odmowy ich przyjęcia. 
 
1. W sytuacji wyjątkowej, mającej wpływ na porządek i bezpieczeństwo uczestników, a w 
szczególności  spowodowanej przyczynami niezależnymi od klubu klub może wystąpić o 
uzyskanie zgody Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN, zwanej dalej 
„Komisją” na zmniejszenie liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych, bądź odmowę 
ich przyjęcia.  
 
2. Przyczyną zmniejszenia liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych  lub 
odmowy ich przyjęcia może być: 
 
2.1. decyzja właściwego organu wydającego zezwolenie na organizację imprezy masowej lub  
 
2.2. fakt wystąpienia uprzednio poważnych zakłóceń porządku z udziałem kibiców 
przyjezdnych danego zespołu, w szczególności takich, jak: 
a. zniszczenie mienia na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa; 
b. wrzucenie na płytę boiska lub w sektory przeznaczone dla widzów przedmiotu, mogącego 
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub 
w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa; 
c. przerwanie zawodów na skutek jakichkolwiek działań, zawinionych przez kibiców 
d. poważne zakłócenie porządku z udziałem zorganizowanej grupy kibiców w drodze na lub 
ze stadionu   
 
2.3. remont lub przebudowa obiektu klubu, mająca wpływ na porządek i bezpieczeństwo 
uczestników, a w szczególności uniemożliwiająca właściwą separację kibiców poszczególnych 
zespołów na stadionie lub na drogach dojścia do stadionu; 
 
3. Komisja może wyrazić zgodę na zmniejszenie liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców 
przyjezdnych  lub odmowę ich przyjęcia: 
a. na okres określony w decyzji właściwego organu wydającego zezwolenie na organizację 
imprezy masowej; 
b. na okres remontu lub przebudowy obiektu; 
c. na dany mecz w przypadku wystąpienia przyczyn, określonych w pkt. 2.2;  
 
4. Co do zasady klub występuje z wnioskiem do Komisji o wydanie zgody na zmniejszenie 
liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych, bądź odmowę ich przyjęcia nie później 
niż na 21 dni przed danym meczem, chyba że z okoliczności niezawinionych i niezależnych od 
klubu wynika, iż powyższy termin nie może być dotrzymany. Klub zobowiązany jest dostarczyć 
wniosek do Komisji wraz ze wszelkimi stosownymi załącznikami, uzasadniającymi wniosek, 
faxem lub na oficjalny adres e-mail Komisji.  W przypadku, gdy klub wnioskujący występuje w 
rozgrywkach ligi zawodowej, jest zobowiązany wysłać kopię wniosku wraz z załącznikami na 
oficjalny adres e-mail, wskazany przez Ekstraklasę SA. 
 



5. Komisja wydaje decyzję w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku. W przypadku braku 
wydania decyzji Komisji we wskazanym terminie, klub jest upoważniony do podjęcia decyzji o 
zmniejszeniu liczby miejsc przeznaczonych dla kibiców przyjezdnych, bądź odmowie ich 
przyjęcia. W przypadku, gdy klub wnioskujący występuje w rozgrywkach ligi zawodowej, przed 
wydaniem decyzji  Komisja zwraca się o opinię do  Ekstraklasy SA, która jest zobowiązania do 
przesłania swojego stanowiska w terminie, umożliwiającym Komisji podjęcie decyzji. Decyzja 
Komisji jest ostateczna.  
 
6.  Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji o ewentualnym fakcie zmniejszenia liczby 
miejsc na meczu, bądź odmowy przyjęcia kibiców drużyny gości, organizator informuje co do 
zasady na 14 dni przed datą zawodów odpowiednio Komisję, Ekstraklasę SA (w przypadku, gdy 
klub wnioskujący występuje w rozgrywkach ligi zawodowej), klub zamawiający bilety oraz 
właściwą terytorialnie jednostkę policji opiniującą organizację imprezy masowej.   
 
7. W przypadku, gdy Komisja nie obraduje, upoważnia się Prezydium Komisjido 
podejmowania decyzji w sprawie złożonych wniosków. 
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Uchwała  nr  VIII/193  z dnia 2 sierpnia 2012 roku w  sprawie zakazu łączenia funkcji 
kierownika ds. bezpieczeństwa z innymi funkcjami 

 
Na podstawie art. 36  § 1 pkt 23)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Od sezonu 2012/2013 wprowadza się zakaz łączenia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa z 
pełnieniem jakichkolwiek  innych funkcji na meczach piłki nożnej wszystkich klas rozgrywkowych 
będących imprezami masowymi. 
 
II. Traci moc Uchwała nr IX/160 z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządu PZPN w sprawie zakazu 
Łączenia funkcji kierownika ds.. bezpieczeństwa oraz szefa służb porządkowych i 
informacyjnych. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Prezes  PZPN  Grzegorz  Lato 
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Uchwała nr VIII/194 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmian w uchwale 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 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
   
I. W Uchwale 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 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. § 43 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie 
„Niedopuszczalny jest kolejny, następujący po sobie transfer czasowy zawodnika do tego 
samego klubu.” 
 
2. § 45 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„Czasowe transferowanie zawodnika na grę w innym klubie następuje zgodnie z umową i może 
być odpłatne. Czasowe transferowanie zawodnika o statusie amatora jest dozwolone na okres 



obejmujący co najmniej jedną rundę rozgrywkową, przy czym nie dłuższy niż do zakończenia 
danego sezonu rozgrywkowego”. 
 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
 
zm. U. nr III/24 z 28.06.2004 r. 
zm. U. nr IV/40 z 30.07. 2004 r. 
zm. U. nr IV/72 z 1.07.2005 r. 
zm. U. nr I/5 z 31.03.2006.r. 
tj. U. nr III/39 z 14.07.2006 r. 
zm. U. nr I/3 z 17.01.2008 r. 
zm. U. nr VIII/110 z 3.06.2008 r. 
zm. U. nr IX/135 z 3.07.2008 r. 
zm. U nr XI/163 z 29.07.2008 r. 
zm. U nr II/27 z 11.02.2010 r.  
zm. U nr VI/86 z 20.05.2010 r. 
zm. U nr VII/106 z 24.06.2010 r. 
zm. U nr IX/186 z 31.08.2010 r. 
zm. U nr VI/92 z 19.04.2011 r. 
zm. U nr VII/106 z 12.05.2011 r.  
zm. U nr VIII/124 z 16.06.2011 r. 
zm. U nr IX/179 z 30.06.2011 r.  
zm. U nr XI/227 z 27.09.2011 r. 
zm. U nr V/92 z 15.05.2012 r.  
zm. U nr VI/115 z 27.06.2012 r. 
zm. U nr VIII/194 z 2.08.2012 r.  
 

Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 
Na podstawie § 33 lit. n) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Wprowadza się zmiany i ustala następujące brzmienie uchwały Zarządu PZPN z dnia 
29 czerwca 1992 roku w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności 
klubowej: 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU PZPN Z DNIA 29 CZERWCA 1992 R. 
W SPRAWIE STATUSU ZAWODNIKÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W POLSKICH KLUBACH 

PIŁKARSKICH ORAZ ZASAD ZMIAN PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ 
 
I. ZASADY OGÓLNE 
§ 1 
1. Uchwała niniejsza reguluje: 
1. zasady ogólne, 
2. status zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich, 
3. prawa i obowiązki zawodników, 
4. zasady i tryb zgłaszania oraz potwierdzania zawodników, 
5. zasady i tryb zmiany przynależności klubowej przez zawodników, 
6. zasady i tryb uprawniania zawodników do gry 
7. zasady przeprowadzania zagranicznych transferów zawodników 
występujących w polskich klubach 
8. uprawnianie do gry zawodników - cudzoziemców, 



9. sprawy finansowe 
10. postanowienia końcowe 
2. Ani klub, ani zawodnik, nie możne czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny z 
zasadami słuszności, dobrej wiary, dobrych obyczajów, duchem sportu i zasadami współżycia 
społecznego oraz z celami i zasadami uprawiania sportu i podejmowania działalności w zakresie 
kultury fizycznej. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za 
wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 
3. W razie rozstrzygania sporu, organ jurysdykcyjny powinien konkretnie wskazać, która z 
przyjętych w społeczeństwie i w sporcie zasad, doznałaby naruszenia w razie uwzględnienia 
roszczenia. 
4. Zasady wskazane w ustępie drugim nie mogą stanowić samodzielnej podstawy jakiegokolwiek 
roszczenia. 
§ 2 
W rozumieniu niniejszych przepisów: 
1. zawodnikiem jest osoba uprawiająca systematycznie dyscyplinę piłki nożnej i biorąca udział w 
zawodach organizowanych przez PZPN, ligę zawodową, związki piłki nożnej i kluby. 
2. klub sportowy (zwany w dalszej części klubem) oznacza sportową spółkę akcyjną lub 
stowarzyszenia kultury fizycznej, które posiadają sekcje piłki nożnej i uczestniczą we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZPN, ligę zawodową lub związki piłki 
nożnej, 
3. klub odstępujący – oznacza klub, z którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić 
przynależność klubową do klubu pozyskującego, 
4. klub pozyskujący – oznacza klub, do którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić 
przynależność klubową z klubu odstępującego, 
5. ekwiwalent – oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika, jakie klub pozyskujący 
zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu, 
6. sezon rozgrywkowy oznacza okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku 
następnego, 
7. transfer – oznacza umowę pomiędzy klubem odstępującym, a klubem pozyskującym, na 
podstawie której zawodnik będący zawodnikiem klubu odstępującego, na podstawie 
obowiązującej umowy, bądź obowiązującej deklaracji gry amatora, w chwili zawierania umowy 
transferu, zmienia przynależność do klubu pozyskującego; niedopuszczalny jest transfer 
zawodnika wolnego. 
8. Ekstraklasa – oznacza rozgrywki najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej mężczyzn, 
prowadzone i zarządzane przez odrębnie do tego celu powołaną spółkę, posiadającą umowę z 
PZPN, określającą podział kompetencji w zakresie prowadzenia rozgrywek najwyższej klasy 
rozgrywkowej 
§ 3 
1. Zawodnik piłki nożnej, zwany dalej "zawodnikiem", może reprezentować w 
zawodach piłki nożnej klub z którym ma zawartą umowę lub którego jest członkiem. 
2. Jakiekolwiek obowiązki i zobowiązania zawodnika związane z uprawianiem piłki nożnej, jak 
również jakiekolwiek roszczenia wobec zawodnika oraz prawa i roszczenia związane z 
zawodnikiem w związku z uprawianiem przez niego piłki nożnej mogą istnieć i przysługiwać 
wyłącznie klubom i wobec klubów sportowych, pod rygorem nieważności. 
§ 4 
W zawodach piłki nożnej objętych systemem rozgrywek ustalonych przez PZPN, właściwy organ 
prowadzący i zarządzający rozgrywkami Ekstraklasy i związki piłki nożnej mogą brać udział 
jedynie zawodnicy zgłoszeni, potwierdzeni i uprawnieni do gry, zgodnie z niniejszymi przepisami. 
§ 5 
Za pisemną zgodą macierzystego klubu zawodnik może reprezentować inne organizacje 
sportowe w zawodach nie objętych systemem rozgrywek PZPN, ligi zawodowej lub związku piłki 
nożnej. 
II. STATUS POLSKICH PIŁKARZY 
§ 6 
Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika 
profesjonalnego. 
§ 7 



Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej 
działalności z tym związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia 
pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie 
ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN i/lub ligę zawodową. Koszty 
podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt 
piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora. 
§ 8 
Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy, posiadający z klubem umowę zawartą 
wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) oraz zawodnicy, którzy 
otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, 
względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego w § 7. 
§ 9 
Zawodnik profesjonalny występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi i I ligi 
kobiet podlega wszelkim przepisom niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 
§ 10 
1. Wszyscy zawodnicy o statusie amatora, występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II lub III ligi 
oraz Ekstraligi oraz I ligi kobiet muszą posiadać deklaracje gry amatora. 
2. Zawodnicy występujący w niższych niż III liga klasach rozgrywkowych, którzy nie są 
zawodnikami o statusie zawodnika profesjonalnego powinni posiadać deklarację gry amatora. 
3. Związki piłki nożnej mogą wprowadzić obowiązek posiadania deklaracji gry amatora w klasach 
niższych niż III liga. 
4. Szczegółowe zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o 
statusie amatora określa odrębna uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
5. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w niższej niż III liga klasie rozgrywkowej zawodnika, 
który: 
1) nie posiada deklaracji gry amatora, 
2) nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego, 
3) rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony, w stosunku do 
takiego zawodnika mają zastosowanie zasady określone w ust. 3 i 4 powyżej. 
§ 11 
1. Zawodnik profesjonalny powinien posiadać pisemną umowę z klubem zawartą na czas 
określony nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat. Jeden z 
trzech egzemplarzy umowy, o której mowa powyżej, musi być złożony we właściwym związku 
piłki nożnej, prowadzącym dane rozgrywki. Pomimo nawet nie zawarcia umowy, o której mowa 
powyżej, zawodnik jest uznawany za zawodnika profesjonalnego, jeżeli otrzymuje jakiekolwiek 
świadczenie, oprócz świadczeń określonych § 7 niniejszej Uchwały. Do momentu przedstawienia 
przeciwnego dowodu 
przyjmuje się, że każdy zawodnik występujący w zespole III ligi lub wyższej, jest zawodnikiem 
profesjonalnym. 
2. Zawodnicy poniżej 18 roku życia nie mogą podpisywać umów z klubem na okres dłuższy niż 
trzy lata. Wszelkie postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania umów nie będą 
uznawane. 
3. Przed podpisaniem umowy z zawodnikiem profesjonalnym klub powinien przeprowadzić 
badania lekarskie zawodnika. W przypadku braku powyższych badań ważność umowy nie może 
być uzależniona od wyniku późniejszych badań lekarskich. 
4. Skuteczność zawarcia umowy transferowej lub umowy między zawodnikiem a klubem nie 
może być uwarunkowana pozytywnymi wynikami badań medycznych lub uzyskaniem pozwolenia 
na pracę. 
5. Klub pozyskujący zawodnika zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych 
badań, studiów, testów i/lub kontroli medycznych lub do podjęcia stosownych działań przed 
zawarciem kontraktu; w przeciwnym wypadku klub będzie zobowiązany do zapłaty pełnej 
uzgodnionej kwoty ekwiwalentu za wyszkolenie (i/lub kwoty należnej pensji). 
6. Umowa przy sporządzaniu której skorzystano z usług licencjonowanego menedżera ds. 
piłkarzy powinna zawierać imię oraz nazwisko danego menedżera, któremu udzielono 
upoważnienia do reprezentowania interesów zawodnika oraz powinna być przez niego 
parafowana. 
§ 12 



1. Zawodnik profesjonalny występujący w klubach, uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I 
i II ligi musi posiadać z klubem umowę zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne 
uprawianie piłki nożnej) podlegającą szczególnej ochronie prawnej PZPN. 
2. Jeden z trzech egzemplarzy kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawodnika 
profesjonalnego musi zostać przekazany odpowiednio właściwemu organowi prowadzącemu i 
zarządzającemu rozgrywkami ligi zawodowej (Ekstraklasa) lub PZPN (I i II liga). 
3. Szczegółowe zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem 
profesjonalnym określa odrębna uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. 
§ 13 
1. W rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający 
podpisany z klubem kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub amatorzy. 
2. W pozostałych klasach rozgrywkowych mogą występować zawodnicy, określeni w ust. 1 oraz 
zawodnicy profesjonalni, którzy na podstawie odrębnie zawartej umowy, innej niż kontrakt o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej, otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z 
tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od 
określonego w § 7 niniejszej uchwały. 
§ 14 
1. Każdy zawodnik, który został potwierdzony jako zawodnik profesjonalny nie może nabyć 
statusu amatora przed upływem 30 dni, licząc od dnia w którym zawodnik brał udział w ostatnim 
meczu w oficjalnych rozgrywkach PZPN i/lub ligi zawodowej, w klubie, w którym był 
zarejestrowany jako zawodnik profesjonalny. 
2. W przypadku odzyskania przez zawodnika statusu amatora klubowi, który taki zawodnik 
opuści, nie będzie wypłacane żadne odszkodowanie. 
3. Jeżeli jednak zawodnik, który w przypadku odzyskania statusu amatora nie ukończył 23 roku 
życia, a w ciągu 30 miesięcy od przywrócenia statusu amatora ponownie uzyska status 
zawodnika profesjonalnego, klub pozyskujący wypłaci odszkodowanie na zasadach 
przewidzianych przepisami dotyczącymi ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o 
statusie amatora. 
§ 15 
Jeśli istnieją wątpliwości, czy zawodnik, który ponownie nabył status amatora, rzeczywiście gra 
jako amator w klubie pozyskującym, klub, w którym zawodnik był zarejestrowany przed 
odzyskaniem statusu amatora, może zwrócić się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego, właściwego organu prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy 
lub właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie. 
§ 16 
Przynależność klubowa zawodnika, który kończy karierę sportową i w związku z tym pisemnie 
poinformował klub o tym fakcie, nie wygasa wcześniej niż przed upływem 30 miesięcy, licząc od 
zakończenia sezonu, w którym zawodnik brał udział w ostatnim meczu w oficjalnych rozgrywkach 
PZPN i/lub ligi zawodowej, w klubie, w którym był zarejestrowany. 
§ 17 
1. Klub zawodnika profesjonalnego, który kończy karierę sportową po wygaśnięciu swojego 
kontraktu, nie będzie uprawniony do roszczenia o odszkodowanie ze strony zawodnika. 
2. Jeśli zawodnik profesjonalny, który zakończył karierę przed ukończeniem 23 roku życia, 
zdecyduje się na kontynuowanie kariery, klub do którego przynależy będzie uprawniony do 
ekwiwalentu za jego wyszkolenie według zasad określonych w § 28. Po upływie okresu, o którym 
mowa w § 28 klubowi, w którym zawodnik był ostatnio zarejestrowany, nie będzie przysługiwał 
ekwiwalent. 
III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW 
§ 18 
Zawodnik profesjonalny zobowiązuje się do poświęcania całej swojej energii i umiejętności 
sportowych bez ograniczeń, do przykładania najwyższej staranności do działania dla dobra klubu, 
i do powstrzymywania się od czynienia czegokolwiek, co mogłoby przynieść szkodę klubowi 
§ 19 
1. W związku z powyższymi zasadami, zawodnik profesjonalny zobowiązuje się, w 
szczególności: 



1) uczestniczyć we wszystkich meczach i zajęciach klubu, w treningach, bez względu na to czy 
zostały one ustalone wcześniej, czy były specjalnie zaaranżowane, we wszystkich zebraniach i 
innych zajęciach mających na celu przygotowanie do meczów i zawodów. 
2) w przypadku kontuzji lub choroby związanej z jego aktywnością jako piłkarza, zawodnik 
powinien niezwłocznie zawiadomić lekarza wyznaczonego przez klub. 
3) wyczerpująco stosować atletyczne i terapeutyczne środki zarządzone przez osobę 
odpowiednio wyznaczoną przez klub, biorąc pod rozwagę indywidualne prawa zawodnika, 
4) dbać przez cały okres obowiązywania kontraktu o wszelkie standardowe wyposażenie i sprzęt 
dostarczony przez klub oraz zwrócić ww. wyposażenie i sprzęt po zakończeniu obowiązywania 
kontraktu 
5) zachowywać się publicznie i prywatnie tak aby nie szkodzić wizerunkowi klubu, PZPN, spółki 
prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy i ogólnie futbolowi oraz powstrzymywać się 
od udzielania informacji osobom trzecim o sprawach będących wewnętrzną sprawą klubu, przy 
czym zawodnik ma prawo do swobody wypowiedzi, o ile nie będzie to dyskredytować ani klubu, 
PZPN lub spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami ligi zawodowej ani dyscypliny piłki 
nożnej. 
6) przygotowywać się sumiennie do wszystkich klubowych imprez sportowych, i dbając o 
zalecenia trenera dotyczące stylu życia, w takim stopniu jak odnosi się do występu zawodnika, 
zachowywać się w sposób sportowy w stosunku do kogokolwiek podczas meczu lub treningu 
7) w szczególności, akceptować decyzje podejmowane przez sędziego, asystenta sędziego oraz 
sędziego technicznego podczas meczu bez protestu. 
§ 20 
1. W okresie obowiązywania przynależności klubowej dany klub zapewnia zawodnikowi co 
następuje: 
1) wykwalifikowany personel do odpowiedniego treningu i gry, 
2) obiekty do treningu i gry, zgodne z przepisami PZPN, 
3) opiekę terapeutyczną i sportowo-medyczną, 
4) sprzęt i ubiór sportowy, 
5) program treningowy, 
6) możliwość kontynuowania nauki, o ile zawodnik nie ukończył 21 lat. 
2. Z wyłączeniem zawodników o statusie amatora klub zobowiązuje się płacić zawodnikowi 
wynagrodzenie określone na każdy sezon objęty umową. 
§ 21 
1. Klub uznaje indywidualne prawo zawodnika do ochrony swojej prywatności. Jednocześnie 
zawodnik upoważnia klub do korzystania z jego indywidualnych praw do wspólnego 
wykorzystania, w szczególności dotyczy to rozpowszechniania zdjęć zawodnika za pomocą 
wszystkich obecnych i przyszłych środków technicznych, grupowego marketingu itp. 
2. Klub i zawodnik mogą być stroną indywidualnej umowy dotyczącej wykorzystania 
indywidualnych praw zawodnika. 
3. Stosowne postanowienia PZPN i/lub spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami 
Ekstraklasy dotyczące wykorzystania indywidualnych praw zawodników przez PZPN i/lub spółkę 
prowadzącą i zarządzającą rozgrywkami Ekstraklasy lub kluby mają pierwszeństwo przed 
indywidualnymi umowami, chyba, że na podstawie odrębnych przepisów PZPN lub spółki 
prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy postanowiono odmiennie. 
§ 22 
1. W przypadku naruszenia przez zawodnika obowiązków wynikających z kontraktu klub jest 
uprawniony do stosowania kar dyscyplinarnych, dozwolonych stosownymi przepisami 
związkowymi. 
2. Klub zobowiązuje się do powstrzymania od działania na szkodę zawodnika, także w przypadku 
obniżenia przez niego formy sportowej. Powyższe nie wyklucza przeniesienia zawodnika do 
zespołu rezerw. 
§ 23 
1. Klub zobowiązuje się zwalniać zawodnika zgodnie z postanowieniami FIFA, UEFA i PZPN 
jeżeli zawodnik jest powoływany do reprezentacji. 
2. Zwolnienie zawodnika występującego w Ekstraklasie na mecze reprezentacji, rozgrywane 
poza oficjalnymi terminami FIFA lub UEFA następuje na zasadach ustalonych przez PZPN oraz 
spółkę prowadzącą i zarządzającą Ekstraklasy. 



§ 24 
1. Wszelki doping polegający na użyciu substancji znajdujących się na liście zabronionych 
substancji i na używaniu zakazanych metod, określonych odpowiednimi przepisami jest 
zakazany. 
2. Klub uprawniony jest do podejmowania wszelkich środków przeciwko zawodnikowi 
stosującemu doping. 
§ 25 
Zasady określone powyżej w niniejszym Rozdziale obowiązują odpowiednio zawodnika amatora, 
przy czym w jego wypadku bierze się pod uwagę amatorski charakter uprawiania piłki nożnej. 
IV. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ORAZ POTWIERDZANIA ZAWODNIKÓW 
§ 26 
1. Zgłaszanie i potwierdzanie zawodników do klubu może nastąpić jedynie w przypadku 
spełnienia przez zawodnika następujących warunków: 
1) zostanie uznany przez lekarza sportowego za zdolnego do uprawiania piłki nożnej. 
2) nie jest zgłoszony lub potwierdzony do innego klubu lub jest zwolniony z poprzedniego, z 
wyjątkiem sytuacji określonej w § 40. 
3) uzyska pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku, gdy nie ukończył 18 
roku życia. 
4) Zostanie wprowadzony do systemu Extranet na podstawie właściwie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego. 
2. Warunkiem potwierdzenia zawodnika do klubu Ekstraklasy, I lub II ligi jest przedstawienie kopii 
potwierdzenia dokonania do PZPN opłaty w wysokości 3% sumy transferowej przeznaczonej na 
fundusz rozwoju piłkarstwa młodzieżowego. (§ 69 ust. 2). 
§ 27 
1. Zamiar uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik deklaruje 
poprzez podpisanie karty zawodnika, wg wzoru karty zawodnika, ustalonego przez właściwy 
związek piłki nożnej 
2. W przypadku zawodnika profesjonalnego, występującego w klubie, uczestniczącym w 
rozgrywkach Ekstraklasy oraz w I i II lidze o zamiarze uprawiania piłki nożnej w barwach danego 
klubu decyduje fakt zawarcia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej wg wzoru PZPN. 
§ 28 
1. Przed uzyskaniem zwolnienia z dotychczasowego klubu, zawodnik nie ma prawa podpisania 
karty zawodnika do innego klubu, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 40. 
2. Klub nie ma prawa przyjąć od zawodnika podpisanej karty zawodnika dopóki nie otrzyma 
zwolnienia z poprzedniego klubu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych stosownymi przepisami 
związkowymi. 
3. Zawodnik, którego nie łączy żadna umowa z klubem i który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie 
brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą, może podpisać kartę 
zawodnika do innego klubu, załączając pisemne potwierdzenie tego faktu przez macierzysty 
związek piłki nożnej. 
4. Klub pozyskujący, który podpisał umowę (w tym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki 
nożnej) z zawodnikiem o którym mowa w ust. 3, który w dniu podpisania kontraktu nie ukończył 
23 roku życia, zobowiązany jest do zapłacenia klubowi odstępującemu, ekwiwalentu, ustalonego 
na podstawie stosownych przepisów związkowych przy uwzględnieniu §§ 38-40 w następujących 
proporcjach: 
ˇ 80% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 1 a 12 miesiącem od podpisania 
karty zawodnika do innego klubu, 
ˇ 60% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 12 i 1 dzień a 24 miesiącem od 
podpisania karty zawodnika do innego klubu, 
ˇ 40% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 24 i 1 dzień a 36 miesiącem od 
podpisania karty zawodnika do innego klubu, 
5. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio, gdy zawodnik, o którym mowa w ust.3 rozpoczął 
grę w nowym klubie jako amator, a następnie podpisał z nim umowę (w tym kontrakt o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej): 
1) 80% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 1 a 12 miesiącem od podpisania 
karty zawodnika do innego klubu, 



2) 60% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 12 i 1 dzień a 24 miesiącem od 
podpisania karty zawodnika do innego klubu, 
3) 40% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 24 i 1 dzień a 36 miesiącem od 
podpisania karty zawodnika do innego klubu, 
6. Naruszenie postanowień ust. 1 i 2 spowoduje odpowiedzialność dyscyplinarną zawodnika i 
klubu na zasadach przewidzianych w przepisach związkowych. 
§ 29 
1. Podpisaną kartę zawodnika, a ponadto w przypadku zawodnika amatora - deklaracji gry 
amatora, klub przekazuje do właściwego związku piłki nożnej celem potwierdzenia. W przypadku 
zawodnika profesjonalnego klub zobowiązany jest również przekazać w zamkniętej, 
opieczętowanej kopercie egzemplarz umowy (kontraktu) z zawodnikiem, a w przypadku 
zawodnika profesjonalnego, występującego w Ekstraklasie, I lub II lidze oraz Ekstralidze i I lidze 
kobiet zobowiązany jest, w analogiczny sposób, przesłać jeden egzemplarz kontraktu o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej odpowiednio właściwemu organowi prowadzącemu i 
zarządzającemu rozgrywkami Ekstraklasy lub PZPN.  
2. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych w karcie zawodnika danych 
personalnych i sportowych zawodnika, deklaracji gry amatora, a także za prawidłowość umowy 
zawartej z zawodnikiem, w tym kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz 
prawidłowość sporządzenia umowy transferowej. 
3. Klub udzielający zawodnikowi zwolnienia definitywnego lub czasowego - powiadamia o tym 
macierzysty związek piłki nożnej, przedstawiając następujące dokumenty: 
1) odcinek karty zwolnienia z pieczęcią i podpisami uprawnionych osób, 
2) kopię umowy transferowej, ostateczną decyzję lub decyzję z rygorem natychmiastowej 
wykonalności Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego bądź właściwego związku piłki 
nożnej uprawniającą zawodnika w sytuacjach określonych w §§ 28 ust. 3, 40 ust. 1 i 47 lub 
oświadczenie klubu zwalniającego o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem. 
3) dowód wpłaty regulaminowej opłaty na konto związku piłki nożnej. 
4. W przypadku braku oświadczenia klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem 
wyrejestrowanie zawodnika może także nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ 
prowadzący dane rozgrywki, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten organ. 
5. Prawomocna decyzja właściwego organu związkowego stanowi podstawę dokonania 
potwierdzenia i uprawnienia zawodnika do klubu pozyskującego przez właściwy Związek, 
niezależnie od odmowy wydania wymaganych dokumentów przez klub odstępujący lub właściwy 
dla niego Związek, o ile pozyskujący klub dokona należnych opłat. Przepis ten stosuje się 
odpowiednio do zawodnika, który nie jest związany umową, w tym kontraktem o uprawianie piłki 
nożnej, oraz zawodnika amatora, który nie złożył deklaracji na nowy sezon. 
§ 30 
1. Kartę zawodnika do danego klubu, a ponadto w przypadku zawodnika amatora - deklaracji gry 
amatora, właściwy związek piłki nożnej potwierdza podpisami sekretarza i upoważnionego 
członka Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego oraz pieczęcią związku piłki nożnej. 
Pieczęć przykłada się ponadto na fotografii zawodnika. 
2. Karty zawodników, a ponadto w przypadku zawodnika amatora - deklaracji gry amatora, 
otrzymują bieżącą numerację i muszą być wpisane do ewidencji. W przypadku zmiany 
przynależności klubowej w ramach tego samego związku piłki nożnej, numer ewidencyjny 
pozostaje bez zmian. 
3. Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje z chwilą potwierdzenia go do nowego 
klubu przez właściwy związek piłki nożnej w systemie Extranet, przy czym wniosek o jego 
potwierdzenie musi być rozpatrzony najpóźniej w ciągu 7 (siedem) dni od jego złożenia.   
4. Potwierdzenie karty zawodnika nie jest równoznaczne z uprawnieniem go do uczestnictwa w 
rozgrywkach prowadzonych przez PZPN, związek piłki nożnej lub w rozgrywkach Ekstraklasy. 
§ 31 
Klub przekazujący do właściwego związku piłki nożnej w celu potwierdzenia karty zawodnika, 
który zmienia przynależność klubową, a ponadto w przypadku zawodnika amatora - deklaracje 
gry amatora, obowiązany jest przedłożyć dokumenty stwierdzające: 
1) zwolnienie definitywne lub czasowe z adnotacją związku piłki nożnej o nałożonych karach i 
wyrejestrowaniu zawodnika, 



2) zawarcie umowy transferowej, lub ostateczną decyzję Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego bądź właściwego związku piłki nożnej uprawniającą zawodnika w sytuacjach 
określonych w §§ 28 ust. 3, 40 ust. 1 i 47 lub oświadczenie klubu o wygaśnięciu umowy 
(kontraktu) z zawodnikiem, 
3) zgodę zawodnika, a gdy nie ukończył on 18 roku życia - zgodę rodziców lub opiekunów, 
4) umowę (kontrakt) między klubem a zawodnikiem w przypadku zawodnika profesjonalnego. 
5) W przypadku zawodników nieujętych w systemie Extranet – prawidłowo wypełniony formularz 
zgłoszeniowy Extranet. 
§ 32 
Dokumenty, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, powinny być podpisane przez 
ujawnionych w rejestrze sądowym przedstawicieli klubu i opatrzone pieczęcią klubu. Również na 
piśmie powinna być wyrażona zgoda rodziców lub opiekunów na uprawianie sportu piłki nożnej 
przez osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych. 
§ 33 
1. Potwierdzona przez związek piłki nożnej karta zawodnika zwracana jest do klubu i jest 
legitymacją, która musi być okazana sędziemu zawodów na każde jego żądanie. 
2. Karta zawodnika oraz odcinek zwolnienia z klubu mogą być wykorzystywane wyłącznie dla 
celów dowodowych przewidzianych w ust. 1 oraz przy dokonywaniu w związku piłki nożnej, 
PZPN lub przed organem prowadzącym i zarządzającym rozgrywkami Ekstraklasy czynności 
potwierdzania i uprawniania zawodnika w razie jego transferu definitywnego lub czasowego. 
3. Jakiekolwiek porozumienia i umowy pomiędzy klubem oraz sponsorującą go osobą fizyczną 
lub prawną nie mogą utrudniać realizacji stosunku członkostwa i pochodnych do niego stosunków 
pracowniczych albo cywilnoprawnych zawodnika w klubie piłkarskim. 
4. Kluby piłkarskie nie mogą zobowiązywać się wobec jakichkolwiek osób trzecich, albo zawierać 
z nimi umów w przedmiocie transferów definitywnych lub czasowych. 
5. Każda czynność prawna lub faktyczna naruszająca postanowienia ust. 1-4 stanowi naruszenie 
dyscypliny związkowej. 
V. ZASADY I TRYB ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ PRZEZ ZAWODNIKÓW 
§ 34 
1. Transfer zawodnika piłki nożnej (zmiana przynależności klubowej) może mieć charakter 
definitywny lub czasowy. 
2. Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie jest związany umową (w tym kontraktem 
o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) z klubem, nie może być uzależniona od zwolnienia z 
klubu odstępującego. 
3. Klubowi odstępującemu przysługiwać będzie ekwiwalent za wyszkolenie i rozwój zawodnika: 
1) który nie ukończył 23 roku życia, bez względu na jego status. 
2) który zmienia barwy klubowe w trakcie obowiązywania umowy z klubem odstępującym 
3) (skreślony) 
4. Klubowi odstępującemu nie będzie przysługiwać ekwiwalent za wyszkolenie i 
rozwój zawodnika: 
1) który zmienia barwy klubowe po ukończeniu 23 roku życia po wygaśnięciu kontraktu z 
upływem jego terminu, 
2) którego kontrakt został rozwiązany z winy klubu przez właściwy organ PZPN lub ZPN. 
5. W przypadku, gdy klub pozyskujący nie jest zobowiązany do zapłaty ekwiwalentu, określonego 
w ust. 3 klubowi odstępującemu zawodnika, który zmienia barwy klubowe po ukończeniu 23 roku 
życia ale przed ukończeniem 28 roku życia, przysługiwać będzie opłata ryczałtowa w wysokości, 
określonej odrębną Uchwałą Prezydium Zarządu. 
6. Opłata ryczałtowa nie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku zawodnika, którego 
kontrakt został rozwiązany z winy klubu bez względu na jego wiek. 
§ 35 
1. Zawodnik może być zarejestrowany jednocześnie tylko w jednym klubie. 
2. Zawodnicy mogą być zarejestrowani przez maksymalnie trzy kluby w ciągu okresu od 1 lipca 
do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik jest uprawniony do gry w oficjalnych 
meczach jedynie w dwóch klubach. 
3. Zawodnik może zmienić przynależność klubową wyłącznie w okresach transferowych. 
§ 36 



1. Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje na podstawie umowy zawartej między 
zainteresowanymi klubami, z zastrzeżeniem wynikającym z § 42., bądź na podstawie 
oświadczenia klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem, wydanego w ciągu 7 dni od 
zgłoszenia wniosku o wydanie takiego oświadczenia. Postanowienia § 29 ust. 4 stosuje się 
odpowiednio. 
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 nie może być zawarta bez zgody zawodnika, wyrażonej w 
formie podania o przyjęcie do klubu pozyskującego. 
3. Zawodnik, który ukończył 19 rok życia może być transferowany definitywnie lub czasowo, 
jedynie do klubu posiadającego zespół uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich seniorów. 
4. Każdy podpisany aneks do umowy transferowej definitywnej lub czasowej musi być najpóźniej 
w ciągu 7 dni od daty jego podpisania przekazany do PZPN lub organu prowadzącego i 
zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy. 
5. Za terminowe przekazanie aneksu do PZPN lub organu prowadzącego i zarządzającego 
rozgrywkami Ekstraklasy odpowiedzialny jest klub pozyskujący zawodnika. 
6. Nie jest dozwolone zawarcie w treści umowy transferu definitywnego obowiązku powrotu 
zawodnika do odstępującego klubu w przypadku nie realizacji przez klub pozyskujący kolejnych 
rat płatności. 
§ 37 
1. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących  
w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi oraz Ekstraligi i I ligi kobiet może nastąpić  
w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających 
każdego roku w terminach: 
1) od 1 lipca do 31 sierpnia; 
2) od 1 lutego do 28 lutego. 
2. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów III ligi oraz niższych klas 
rozgrywkowych, a także II i III ligi kobiet może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów 
transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach: 
1) od 1 lipca do 31 sierpnia; 
2) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej klasie rozgrywkowej, w 
której występuje klub pozyskujący. 
3. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów, uczestniczących w rozgrywkach 
Ekstraklasy, I lub II ligi może nastąpić wyłącznie w okresie od 1 lutego do 28 lutego. W związku z 
powyższym w sytuacji pozyskania zawodnika do rezerw klubów uczestniczących w rozgrywkach 
Ekstraklasy, I lub II ligi ligi na podstawie § 37 ust 2) w okresie po 28 lutego nie jest dozwolone 
uprawnienie takiego zawodnika do zespołów, występujących w rozgrywkach Ekstraklasy lub w I i 
II lidze. 
4. Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z 
dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w 
terminach: 
1) od 1 lipca do 30 września; 
2) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie 
rozgrywkowej w której występuje klub pozyskujący . 
5. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, o których mowa w § 31 
w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, wówczas potwierdzenie i uprawnienie 
zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie. 
§ 38 
W przypadku, gdy klub odstępujący i klub pozyskujący nie mogą osiągnąć  porozumienia co do 
wysokości ekwiwalentu, który należy się na podstawie niniejszych przepisów, każdy z tych 
klubów może zwrócić się do właściwego organu PZPN lub ZPN o ustalenie tego ekwiwalentu, z 
zastrzeżeniem § 40. 
§ 39 
Upoważnionymi organami do określenia wysokości ekwiwalentu, o którym mowa w § 38 są: 
1) Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego jako organ I instancji gdy jedną ze stron 
jest klub uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi oraz Ekstraligi i I ligi kobiet, bądź 
kluby przynależą do różnych związków wojewódzkich bądź zawodnik miał w klubie odstępującym 
status zawodnika profesjonalnego bądź zawodnik o statusie amatora otrzymał propozycję 
podpisania w klubie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. 



2) Wydział Gier Związku Piłki Nożnej w pozostałych przypadkach. 
3) Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN jako organ II instancji w przypadku określonym w § 40. 
§ 40 
1. W przypadku sporów pomiędzy zainteresowanymi klubami co do wysokości ekwiwalentu, 
zawodnik któremu wygasła dotychczasowa umowa z klubem, z którego odchodzi powinien być 
uprawniony do gry w klubie, do którego przechodzi na czas trwania negocjacji pomiędzy klubami 
lub do czasu ustalenia ekwiwalentu przez właściwy organ po negatywnym rezultacie negocjacji. 
2. Termin na negocjacje, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia 
złożenia podania o przyjęcie do nowego klubu, zaś na ustalenie ekwiwalentu - 15 dni od chwili 
otrzymania niezbędnych dokumentów od klubu, z którego zawodnik odchodzi. 
3. O negatywnym wyniku negocjacji, o którym mowa w ust. 1 klub pozyskujący piłkarza 
obowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwy organ. 
4. Brak przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od dnia wystąpienia 
przez właściwy organ przez klub odstępujący zawodnika, powoduje ustalenie wysokości 
ekwiwalentu na podstawie własnej oceny właściwego organu. 
5. W decyzji ustalającej wysokość ekwiwalentu właściwy organ określa termin jej zapłaty, nie 
dłuższy niż 14 dni. 
6. Brak realizacji zapłaty ekwiwalentu w terminie określonym w ust. 5 powoduje po tym terminie 
automatyczne przyznanie walkowerów drużynom przeciwnym w meczach, w których wystąpił 
transferowany zawodnik na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 
7. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, w przypadku powrotu zawodnika do klubu, z 
którego odchodzi, klub ten otrzymuje ekwiwalent za grę w klubie pozyskującym w wysokości 
ustalonej przez właściwy organ. 
8. Decyzja o ustaleniu ekwiwalentu nie jest ostateczna i podlega zaskarżeniu do Najwyższej 
Komisji Odwoławczej PZPN. 
9. W trakcie postępowania mediacyjnego właściwy organ powinien przy ustaleniu ekwiwalentu za 
wyszkolenie kierować się następującymi kryteriami: 
1) wiek zawodnika, 
2) aktualny poziom sportowy, z uwzględnieniem pozycji na boisku oraz ilości rozegranych 
meczów, 
3) wysokość zarobków osiąganych w klubie lub reprezentacji. 
10. Upoważnia się Zarząd PZPN do uaktualnienia zasad i tabel ekwiwalentów ustalanych przez 
PZPN lub ZPN, umożliwiających ich ustalenie w sytuacjach, o których wyżej mowa. 
11. Zastosowanie przepisów określonych w niniejszym paragrafie możliwe jest w terminach, 
określonych dla przeprowadzania transferów. 
§ 41 
Spory majątkowe dotyczące transferów definitywnych oraz czasowych i wiążących się z nimi 
spraw dotyczących ekwiwalentów za wyszkolenie zawodnika powinny być poddawane pod 
rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, działającego na zasadach 
przewidzianych w rozdziale V Statutu PZPN. 
§ 42 
W okresie odbywania prawomocnej kary bezwzględnej dyskwalifikacji zawodnik nie może 
zmienić przynależności klubowej. Przepisu § 40 nie stosuje się. 
§ 43 
1. Zawodnicy mogą być transferowani czasowo do gry w innym klubie w okresach 
przewidzianych w § 37, na okres co najmniej do rozpoczęcia następnego okresu transferowego, 
z zastrzeżeniem § 44. 
2. Niedopuszczalny jest kolejny, następujący po sobie transfer czasowy zawodnika do 
tego samego klubu. 
3. Zawarcie aneksu do umowy transferu czasowego przesuwającego termin obowiązywania 
umowy przed upływem terminu określonego w pierwotnej umowie nie jest traktowane w 
rozumieniu niniejszej uchwały jako kolejny transfer czasowy. 
4. Transferowany czasowo do innego klubu może być jedynie taki zawodnik, który posiada w 
klubie odstępującym umowę na okres co najmniej równy okresowi czasowego transferu. 
5. Klub, w którym występuje zawodnik czasowo transferowany nie może go transferować 
czasowo do innego klubu. 
§ 44 



1. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których mowa w § 
37 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach: 
1) oddelegowania do pełnienia kontraktowej służby wojskowej z uwzględnieniem postanowień 
ust. 3. 
2) rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum, z uwzględnieniem postanowień ust.4, 
3) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, o którym mowa w § 28 ust.3, 
4) w razie rozwiązania umowy (kontraktu) z zawodnikiem za porozumieniem stron wskutek 
wycofania się I zespołu z rozgrywek piłkarskich na przykład w związku z likwidacją klubu lub 
sekcji piłki nożnej, zmianą zakresu działalności klubu lub ogłoszeniem upadłości klubu, 
5) prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności Komisji ds. 
Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, 
6) skreślony 
7) ustalenia przez Izbę ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych lub właściwy organ spółki 
prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy nieważności (nieistnienia) kontraktu 
między klubem a zawodnikiem. 
8) przewlekłej kontuzji przynajmniej dwóch bramkarzy, zgłoszonych do rozgrywek w danej klasie 
rozgrywkowej. 
2. Poza okresem jednego z dwóch okien transferowych, o których mowa w § 37 mogą być także 
potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i potwierdzeni do 
żadnego z klubów. 
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 macierzysty klub, na podstawie wystąpienia zawodnika, 
każdorazowo zobowiązany jest udzielić zawodnikowi odpłatnie/nieodpłatnie zwolnienia na grę w 
klubach niższych klas niż Ekstraklasa, I i II liga mających siedzibę w miejscu oddelegowania 
zawodnika na okres pełnienia przez zawodnika kontraktowej służby wojskowej.  
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 macierzysty klub, na podstawie wystąpienia 
rodziców lub opiekunów ustawowych zawodnika, każdorazowo zobowiązany jest udzielić 
zawodnikowi nieodpłatnie czasowego zwolnienia na grę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 
przez zawodnika 16 roku życia. 
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego t.j. do 31 sierpnia 
danego roku posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem, 
mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie 
później niż do 28 lutego roku następnego. 
6. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego t.j. do 28 lutego 
danego roku posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem, 
mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie 
później niż do 31 marca danego roku. 
§ 45 
1. Czasowe transferowanie zawodnika na grę w innym klubie następuje zgodnie z umową i 
może być odpłatne. Czasowe transferowanie zawodnika o statusie amatora jest dozwolone 
na okres obejmujący co najmniej jedną rundę rozgrywkową, przy czym nie dłuższy niż do 
zakończenia danego sezonu rozgrywkowego. 
2. Umowa między zainteresowanymi klubami nie może być zawarta bez zgody zawodnika, 
wyrażonej w formie podania o przyjęcie do klubu pozyskującego. 
3. Zawodnik czasowo transferowany może powrócić przed upływem umowy do klubu 
odstępującego za zgodą stron i zawodnika, o ile taka możliwość przewidywana była w umowie i 
jest zgodna z §§ 35, 43 i 44. 
4. W sytuacji przedstawionej w ust. 3 niezbędnie jest podpisanie stosownego aneksu do umowy. 
5. Nie jest dozwolone wprowadzanie do treści umowy transferu czasowego warunku 
wcześniejszego powrotu zawodnika do klubu odstępującego w sytuacji braku płatności całości 
sumy lub kolejnych rat finansowych 
§ 46 
1. Po upływie okresu czasowego transferowania zawodnik staje się automatycznie piłkarzem 
klubu odstępującego. 
2. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po okresie transferu czasowego, 
klub macierzysty jest obowiązany przedłożyć dokumenty zawierające adnotację o nałożonych na 



zawodnika karach w związku, na terenie którego zawodnik uprawiał piłkę nożną na podstawie 
transferu czasowego. 
3. Kolejny transfer czasowy zawodnika może nastąpić po upływie jednej rundy rozgrywkowej w 
okresie przewidzianym w § 37. 
4. Ograniczenia określone w ust. 3 nie dotyczą zawodników posiadających kontrakty w 
macierzystych klubach, którzy w momencie zawarcia umowy transferu czasowego nie ukończyli 
28 roku życia. 
§ 47 
1. Zawodnicy o statusie amatora mogą być transferowani definitywnie na zasadach 
przewidzianych dla zawodników profesjonalnych, przy czym powyższa zmiana następuje na 
podstawie umowy między zainteresowanymi klubami i może mieć charakter odpłatny. 
2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia pomiędzy klubami w sprawie transferu zawodnika - 
amatora, kiedy nie złożył on deklaracji gry amatora w klubie na kolejny sezon rozgrywkowy o 
zmianie jego przynależności klubowej rozstrzyga Wydział Gier związku piłki nożnej , w przypadku 
klubów z różnych związków piłki nożnej - Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego, zaś w przypadku klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – 
właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy. 
3. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie kwestii przynależności klubowej, o której mowa w ust. 2 mogą 
wystąpić klub pozyskujący i zawodnik. 
4. W sytuacji dokonania zmiany przynależności klubowej na zasadach określonych w ust. 2 
wysokość ekwiwalentu określa Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego w 
przypadku, gdy kluby należą do różnych Związków Piłki Nożnej bądź Wydział Gier Związku Piłki 
Nożnej w pozostałych przypadkach. 
5. Do ustalenia zasad określania wysokości ekwiwalentu i ich aktualizacji za wyszkolenie 
zawodników dokonujących zmiany barw klubowych na podstawie przepisów ust. 2 upoważniony 
jest Zarząd PZPN. 
6. Ustalenie wysokości ekwiwalentu jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. 
§ 48 
W sytuacji rozwiązania umowy (kontraktu) pomiędzy klubem i zawodnikiem na mocy 
porozumienia z uzasadnionej przyczyny sportowej dotyczącej zawodnika, w szczególności jego 
stanu zdrowia, wieku, kontuzji itp. możliwe jest uprawnienie tego zawodnika do nowego klubu w 
najbliższym okresie transferowym, także w przypadku, gdy od dnia uprawnienia zawodnika do 
poprzedniego klubu nie upłynął okres 12 miesięcy. 
§ 49 
1. Przy rozpatrywaniu odwołań od decyzji w sprawach przynależności klubowej wykraczających 
poza treść §§ 38-40 obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 
2. Od decyzji podjętej w I instancji bezpośrednio zainteresowanym stronom przysługuje 
odwołanie do II instancji. 
3. Organami właściwymi do podejmowania decyzji w I instancji są: 
1) Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego w stosunku do zawodników I i II ligi, 
Ekstraligi i I ligi kobiet oraz w odniesieniu do zawodników klubów, których siedziby znajdują się 
na terenie różnych związków piłki nożnej 
2) właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy – w stosunku do 
zawodników Ekstraklasy, z wyjątkiem spraw dotyczących rozwiązania kontraktu z winy klubu, 
zawodnika lub trenera, do rozpatrzenia których właściwy jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego 
3) Wydział Gier związku piłki nożnej wiodącego w stosunku do zawodników III ligi, 
4) Wydział Gier związku piłki nożnej w stosunku do zawodników uczestniczących w rozgrywkach 
prowadzonych przez związek piłki nożnej. 
4. Organami właściwymi do podejmowania decyzji w II instancji są: 
1) Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez 
Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego i właściwy organ spółki prowadzącej i 
zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy, 
2) Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego w stosunku do decyzji podjętych w I 
instancji przez Wydział Gier związku piłki nożnej wiodącego (III liga) 
3) Związkowa komisja odwoławcza w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez Wydział 
Gier związku piłki nożnej. 



5. Odwołanie od decyzji I instancji winno być wniesione w terminie 14 dni od daty jej otrzymania 
za pośrednictwem organu, który ją wydał. 
6. Organ I instancji w ciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania jest zobowiązany przekazać 
sprawę do organu II instancji wraz ze swoim stanowiskiem. 
7. Organ II instancji podejmuje decyzje w terminie 21 dni od daty złożenia odwołania 
8. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne. 
9. Na nieterminowe przekazanie odwołania, o którym mowa w pkt. 6 służy stronie skarga 
składana bezpośrednio do organu II instancji. 
VI. ZASADY I TRYB UPRAWNIANIA ZAWODNIKÓW DO GRY 
§ 50 
1. Klub występuje do organu prowadzącego dane rozgrywki o uprawnienie zawodników do gry w 
kolejnym cyklu rozgrywek mistrzowskich, nie później niż 10 (dziesięć) dni przed ustalonym 
terminem ich rozpoczęcia. 
2. Uprawnienie zawodników do gry może również nastąpić w okresie późniejszym w przypadkach 
przewidzianych w § 48 niniejszej Uchwały. 
3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 może powodować odpowiedzialność 
dyscyplinarną, w tym kary finansowe. 
4. Uprawnieni do gry mogą być wyłącznie piłkarze zarejestrowani w systemie Extranet. 
§ 51 
1. Wystąpienie klubu o uprawnienie do gry powinno być sporządzone na formularzu w porządku 
alfabetycznym, podpisane przez uprawnionych członków klubu i opatrzone pieczęcią klubu wraz 
z dołączonymi deklaracjami gry na dany sezon przez zawodników amatorów. Wystąpienie 
sporządza się odrębnie do każdej z poszczególnych klas rozgrywkowych, w których uczestniczy 
klub. 
2. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych personalnych i sportowych 
zawartych w wystąpieniu o uprawnienia. 
3. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nieujętego w systemie ewidencji 
zawodników Extranet na okres do 30 dni od momentu potwierdzenia zawodnika do klubu. Klub 
zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym powyżej 
okresie dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie Extranet. Warunkowe uprawnienie 
następuje bez prawa do uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, do którego został warunkowo 
uprawniony do czasu przedłożenia dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie 
Extranet. 
§ 52 
Wystąpienie klubu o uprawnienie do gry zawodników klas niższych niż Ekstraklasa, I i II liga kluby 
przesyłają do Wydziału Gier związku piłki nożnej, zaś w przypadku uczestnictwa w rozgrywkach 
III ligi - do związku piłki nożnej prowadzącego rozgrywki. 
§ 53 
Szczególne zasady uprawniania zawodników przez kluby Ekstraklasy, I i II ligi określa odrębna 
Uchwała Prezydium Zarządu PZPN. 
§ 54 
1. Organ prowadzący dane rozgrywki obowiązany jest uprawnić zawodnika w możliwie 
najkrótszym czasie (bez zbędnej zwłoki), nie później jednak niż w okresie 10 dni od daty 
otrzymania wystąpienia klubu. Uprawnienie stwierdza się na wszystkich egzemplarzach 
podpisami przewodniczącego Wydziału i osoby prowadzącej daną grupę rozgrywek, pieczęcią 
związku piłki nożnej, właściwego organu spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami 
Ekstraklasy lub PZPN oraz w systemie Extranet. 
2. Odmowę uprawnienia do gry należy uzasadnić na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania 
wystąpienia klubu. 
3. Zawodnik, który nie otrzymał uprawnienia do gry, nie może reprezentować klubu w zawodach 
mistrzowskich i pucharowych, pod rygorem zweryfikowania zawodów walkowerem oraz 
zastosowania sankcji przewidzianych regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 
4. Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego lub Wydział Gier związku piłki nożnej lub 
właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy podejmuje decyzję o 
zawieszeniu lub cofnięciu uprawnienia zawodnika do gry, za którego transfer definitywny lub 
czasowy nie została uregulowana suma transferowa, do czasu jej uregulowania lub upływu 



terminu transferu czasowego. Do czasu jej przekazania zawodnik nie może być transferowany 
czasowo lub definitywnie do innego klubu krajowego względnie zagranicznego. 
5. Organ prowadzący dane rozgrywki lub Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego 
odmawiają uprawnienia do gry pozyskanych przez klub piłkarski zawodników krajowych lub 
zagranicznych do momentu uregulowania ostatniej zaległej kwoty wynikającej z wiążących ten 
klub umów pomiędzy członkami PZPN. 
VII. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAGRANICZNYCH TRANSFERÓW ZAWODNIKÓW 
WYSTĘPUJACYCH W POLSKICH KLUBACH 
§ 55 
Zawodnicy występujący w polskich klubach mogą być transferowani do zagranicznego klubu po 
uzyskaniu od Polskiego Związku Piłki Nożnej certyfikatu transferowego. 
§ 56 
Z wnioskiem o wydanie certyfikatu transferowego zwraca się do PZPN federacja zagraniczna 
nowego klubu zawodnika. 
§ 57 
Umowę transferową z klubem zagranicznym zawiera bezpośrednio klub polski. 
§ 58 
W sprawach zwalniania zawodników na zgrupowania i mecze międzypaństwowe mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy Rozdziału XIII Przepisów FIFA w zakresie Statusu oraz 
Transferów Zawodników, chyba, że zainteresowane strony zawarły stosowną 
umowę, na podstawie której przedłuża się okres obowiązkowego zwalniania zawodnika. 
§ 59 
W przypadku transferu do klubu zagranicznego zawodnika występującego w polskim klubie, klub 
polski może żądać od klubu zagranicznego ekwiwalentu za wyszkolenie, zgodnie z właściwymi 
przepisami FIFA. 
§ 60 (skreślony) 
§ 61 
Zawodnik, który był czasowo transferowany do zagranicznego klubu, staje się po powrocie do 
kraju automatycznie zawodnikiem odstępującego klubu. 
VIII. UPRAWNIANIE DO GRY ZAWODNIKÓW - CUDZOZIEMCÓW 
§ 62 
1. Na zasadach określonych w niniejszym rozdziale zawodnicy - cudzoziemcy mogą być 
potwierdzani i uprawniani do gry w okresie, o którym mowa w § 37.  
2. Dopuszcza się do udziału zawodników - cudzoziemców w zespołach drużyn rezerwowych, 
występujących w niższych klasach rozgrywkowych, w przypadkach gdy są oni uprawnieni do gry 
w pierwszym zespole. 
3. (skreślony). 
§ 63 
1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – 
cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 2. Ponadto w każdym meczu 
mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku dowolna liczba 
zawodników – cudzoziemców z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 2 i 3. 
2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i 
uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, 
przy czym bezwarunkowe uprawnienie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami 
państwowymi dotyczącymi zatrudnienia oraz legalizacji pobytu w Polsce po przedstawieniu przez 
klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz 
otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę. 
3. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii 
Europejskiej na okres do 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z klubem. 
Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym 
powyżej okresie dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w Polsce oraz 
przedstawić zezwolenie o pracę. Warunkowe uprawnienie zawodnika – cudzoziemca spoza 
obszaru Unii Europejskiej następuje bez prawa uczestniczenia zawodnika w meczach klubu do 
którego został on warunkowo uprawniony do czasu uzyskania zezwolenia na pracę. 
4. W przypadku nie dostarczenia w ciągu 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez 
zawodnika z klubem organowi prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację 



pobytu zawodnika w Polsce oraz nie przedstawienia zezwolenia o pracę organ prowadzący 
rozgrywki cofa uprawnienie do czasu przedłożenia takiej dokumentacji oraz zezwolenia na pracę. 
5. Zawodnicy – cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być bezwarunkowo 
uprawnieni do gry jedynie na okres, na jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski oraz na 
jaki otrzymali zezwolenie na pracę. 
6. Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o 
jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika oraz zmianach w okresie 
uzyskanego zezwolenia na pracę. 
7. Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być 
potwierdzony i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę 
rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się 
uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych dodatkowo jednego zawodnika – 
cudzoziemca o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika 
dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika 
– cudzoziemca w Polsce. 
8. Ustala się, iż w każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do 
gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie 
§ 64 
W celu potwierdzenia i uprawnienia zawodników - cudzoziemców do gry niezbędne jest 
przedstawienie certyfikatu transferowego macierzystej narodowej federacji. 
§ 65 
W przypadku, gdy umowa transferowa, stanowiąca załącznik do certyfikatu transferowego, ma 
charakter czasowy, na dalszą grę w polskim klubie klub musi przedstawić odpowiednio aneks do 
umowy transferowej lub nową umowę. 
§ 66 
W ramach obowiązujących w Polsce przepisów zawodnik może przejść do innego klubu 
polskiego, gdy umowa transferowa, stanowiąca załącznik do certyfikatu transferowego, nie 
zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie. 
IX. SPRAWY FINANSOWE 
§ 67 
Opłaty za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w rozgrywkach wszystkich klas 
ustalają we własnym zakresie związki piłki nożnej. 
§ 68 
1. Klub odstępujący zawodnika (definitywnie lub czasowo), może żądać od klubu, do którego 
zawodnik przechodzi, ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, bez względu na jego status chyba, 
że niniejsze przepisy stanowią inaczej. 
2. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie ustalają zainteresowane kluby. 
3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia miedzy klubami co do wysokości ekwiwalentu za 
wyszkolenie zawodnika stosuje się §§ 38-40 niniejszej Uchwały. 
§ 69 
1. Klub otrzymujący ekwiwalent za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje wpłaty na 
konto macierzystego związku piłki nożnej w wysokości 3% od ustalonego między klubami 
ekwiwalentu za transfer krajowy lub w wysokości 2% od ustalonego między klubami ekwiwalentu 
za transfer zagraniczny, przy czym w tym drugim przypadku wpłata może być ewentualnie 
liczona od składki transferowej i nie może być mniejsza niż równowartość 100 dolarów USA. 
2. Klub pozyskujący zawodnika do zespołu Ekstraklasy, I i II ligi jest zobowiązany wpłacić do 
PZPN, na fundusz rozwoju piłkarstwa młodzieżowego 3% sumy transferowej. 
3. Klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2% ustalonego między 
stronami ekwiwalentu na konto związku piłki nożnej, którego jest członkiem. 
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w razie ustalenia wysokości ekwiwalentu za 
wyszkolenie zawodnika w trybie przewidzianym w §§ 38-40 Uchwały. 
§ 70 
1. W przypadku, gdy – odpowiednio - kwota 3% lub 2% od ustalonego między klubami 
ekwiwalentu, o którym mowa w § 69, jest niższa od ryczałtu podanego poniżej, kluby: 
pozyskujący i odstępujący zawodnika wpłacają przy uprawnianiu do gry ryczałt dla określonej 
klasy rozgrywkowej w wysokości określonej w ust. 2-4.  



2. W razie uprawnienia zawodnika na mocy transferu definitywnego odpłatnego lub 
nieodpłatnego: 
1) Klub pozyskujący zawodnika wpłaca: 
a) na rzecz PZPN ryczałt w wysokości: 
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.500 zł 
• dla zespołów I ligi : 2.000 zł 
• dla zespołów II ligi: 1.500 zł 
• dla zespołów III ligi (cudzoziemcy) 1.000 zł 
b) na rzecz własnego związku piłki nożnej ryczałt w wysokości: 
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł 
• dla zespołów I ligi: 1.500 zł 
• dla zespołów II ligi: 1.000 zł 
• dla zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet – 200 zł. 
• dla zespołów II ligi kobiet – 150 zł. 
2) Klub odstępujący zawodnika wpłaca na rzecz własnego związku piłki nożnej 
ryczałt w wysokości: 
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł 
• dla zespołów I ligi 1.500 zł 
• dla zespołów II ligi: 1.000 zł 
• dla zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet – 200 zł 
• dla zespołów II ligi kobiet – 150 zł 
3. W razie uprawnienia zawodnika, który nie jest związany kontraktem (umową) z klubem lub na 
podstawie decyzji Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego, o której mowa w art. 14 
Uchwały nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej: 
1) Klub pozyskujący zawodnika wpłaca: 
a) na rzecz PZPN ryczałt w wysokości: 
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.500 zł 
• dla zespołów I ligi: 2.000 zł 
• dla zespołów II ligi: 1.500 zł 
• dla zespołów III ligi (cudzoziemcy): 1.000 zł 
b) na rzecz własnego związku piłki nożnej ryczałt w wysokości: 
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 4000 zł 
• dla zespołów I ligi: 3000 zł 
• dla zespołów II ligi: 2000 zł 
• dla zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet: 400 zł 
• dla zespołów II ligi kobiet: 300 zł 
4. W razie uprawnienia zawodnika na mocy transferu czasowego: 
1) Klub pozyskujący zawodnika wpłaca: 
a) na rzecz PZPN ryczałt w wysokości: 
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł 
• I liga: 1.500 zł 
• II liga: 1.000 zł 
• III liga (cudzoziemcy): 1.000 zł 
b) na rzecz własnego związku piłki nożnej ryczałt w wysokości: 
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 1.000 zł 
• I liga: 750 zł 
• II liga: 750 zł 
• dla zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet: 150 zł 
• dla zespołów II ligi kobiet: 100 zł 
2) Klub zwalniający zawodnika wpłaca na rzecz własnego związku piłki nożnej ryczałt w 
wysokości: 
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 1.000 zł 
• I liga: 750 zł 
• II liga: 750 zł 
• dla zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet: 150 zł 
• dla zespołów II ligi kobiet: 100 zł 



5. W przypadku zawodników polskich występujących w III lidze i klasach niższych ryczałty 
ustalają organy prowadzące rozgrywki, przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 1-4, przy 
czym powyższe kwoty nie mogą przekraczać wysokości 75% ryczałtów ustalonych dla 
zawodników II ligi. 
6. Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, klub pozyskujący zawodnika, w tym również 
zawodnika, który nie jest związany kontraktem (umową) z klubem, zobowiązany jest dokonać 
wpłaty na konto związku piłki nożnej, za uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie 
zawodnika, w następującej wysokości: 
• w przypadku zawodników z klubów Ekstraklasy – 750 złotych 
• w przypadku zawodników I i II ligi - 500 złotych, 
• w przypadku zawodników z klubów III ligi - 300 złotych, 
• w przypadku zawodnika z klas niższych - 150 złotych. 
• bez opłat w przypadku klubów Ekstraligi, I i II ligi kobiet 
7. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po upływie okresu czasowego 
transferowania opłata w skazana w ust. 6 nie jest pobierana. W tym przypadku związek na 
terenie którego zawodnik uprawiał piłkę nożną na zasadzie transferu czasowego jest 
zobowiązany sporządzić na wyrejestrowaniu adnotację o nałożonych karach.   
8. Na wniosek klubu lub zawodnika właściwy związek piłki nożnej może obniżyć wysokość opłaty 
lub odstąpić od jej uiszczenia. 
9. W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym oknie transferowym do 
wyższej klasy, niż klasa, do której ten sam klub w tym samym oknie transferowym już dokonał 
uprawnienia tego zawodnika, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w wysokości 
stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością już uiszczonej opłaty, a opłaty należnej z tytułu 
uprawnienia zawodnika do klasy, do której zostaje on uprawniony. Różnica jest płatna na rzecz 
właściwego związku piłki nożnej. 
§ 71 
Opłaty, o których mowa w §§ 69-70 należy uiścić pod rygorem nieuprawnienia zawodnika do gry, 
chyba że spór dotyczący wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika poddany jest pod 
rozstrzygnięcie właściwych organów PZPN. 
§ 72 
1. Transfer zawodnika występującego w polskim klubie do klubu zagranicznego następuje po: 
1) realizacji warunków finansowych umowy przez klub zagraniczny, bądź złożeniu przez niego 
dokumentów bankowych, gwarantujących ich wykonanie. 
2) odprowadzeniu przez klub polski na konto PZPN, na cele rozwoju piłkarstwa młodzieżowego, 
składki w wysokości w wysokości 3 % w przypadku reprezentantów kraju oraz 2 % w przypadku 
pozostałych piłkarzy, lecz nie mniej niż: 
a) równowartość 5 tysięcy dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego aktualnego 
reprezentanta Polski w piłce nożnej. Za aktualnego reprezentanta Polski uważa się zawodnika, 
który w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających transfer wystąpił przynajmniej raz w 
reprezentacji Polski dowolnej kategorii wiekowej. 
b) równowartość 2 tysięcy dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego zawodnika, 
występującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy w klubie Ekstraklasy, I i II ligi, który nie ukończył 28 
roku życia, 
c) równowartość 1 tysiąca dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego zawodnika, 
występującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy w klubie Ekstraklasy, I i II ligi, który ukończył 28 rok 
życia, 
d) równowartość 500 dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego każdego innego 
piłkarza, który nie ukończył 28 roku życia, 
e) równowartość 250 dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego każdego piłkarza, nie 
wymienionego w pkt. a-c, który ukończył 28 rok życia 
f) równowartość 500 dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego aktualnej reprezentantki 
Polski w piłce nożnej kobiet 
g) równowartość 300 dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego zawodniczki, 
występującej w ciągu ostatnich 12 miesięcy w klubie Ekstraligi, I lub II ligi. 
2. Transfer zawodnika występującego w polskim klubie do klubu zagranicznego może nastąpić 
jedynie po ukończeniu przez zawodnika 18 roku życia, chyba, że właściwe przepisy FIFA 
stanowią inaczej. 



3. W przypadku zawodników nie związanych umową z klubem, którzy zmieniają barwy klubowe 
przed ukończeniem 23 roku życia oraz zasad wyliczania wkładu solidarnego, w tym 
przysługującego PZPN mają zastosowanie odpowiednie przepisy FIFA w sprawie ekwiwalentów 
za wyszkolenie zawodników oraz statusu piłkarzy. 4. Dla zawodników transferowanych wewnątrz 
kraju obowiązują dotychczasowe zasady określone w § 55 i nast. nin. Uchwały. 
5. Jeśli zawodnik profesjonalny, z wyłączeniem zawodników określonych w ust. 4, przechodzi w 
trakcie okresu obowiązywania umowy z klubem do klubu zagranicznego, wówczas 5 % z całej 
sumy transferowej otrzymywanej przez klub odstępujący, z wyjątkiem rekompensaty za 
wyszkolenie, podlega potrąceniu i przekazaniu przez nowy klub jako solidarny wkład na rzecz 
klubów zaangażowanych w szkolenie i kształcenie zawodnika przez poprzednie lata. Taki 
solidarny wkład odzwierciedla liczbę lat 
(obliczoną proporcjonalnie w przypadku okresów krótszych niż jeden rok) , w ciągu których 
zawodnik był zarejestrowany w poszczególnych klubach pomiędzy sezonem, w trakcie którego 
ukończył 12 rok życia z sezonem, w trakcie którego obchodził 23 urodziny, w sposób 
następujący: 
- Sezon, w ciągu którego ukończył 12 rok życia: 5 % (tzn. 0,25 % odszkod. ogółem) 
- Sezon, w ciągu którego ukończył 13 rok życia: 5 % (tzn. 0,25 % odszkod. ogółem) 
- Sezon, w ciągu którego ukończył 14 rok życia: 5 % (tzn. 0,25 % odszkod. ogółem) 
- Sezon, w ciągu którego ukończył 15 rok życia: 5 % (tzn. 0,25 % odszkod. ogółem) 
- Sezon, w ciągu którego ukończył 16 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 
- Sezon, w ciągu którego ukończył 17 rok życia: 10 % (tzn. 0,5% odszkod. ogółem) 
- Sezon, w ciągu którego ukończył 18 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 
- Sezon, w ciągu którego ukończył 19 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 
- Sezon, w ciągu którego ukończył 20 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 
- Sezon, w ciągu którego ukończył 21 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 
- Sezon, w ciągu którego ukończył 22 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 
- Sezon, w ciągu którego ukończył 23 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 
6. Klub pozyskujący, z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 4, wypłaci solidarny wkład 
szkolącemu (-cym) klubowi (-om) zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 nie później niż 30 dni 
po rejestracji zawodnika lub w przypadku płatności warunkowych, 30 dni od daty realizacji takich 
płatności. 
7. Obowiązkiem klubu pozyskującego zawodnika jest naliczenie kwoty solidarnego wkładu oraz 
przekazanie go zgodnie z historią kariery zawodnika zawartą w paszporcie zawodnika. Zawodnik 
jest zobowiązany wspomagać klub pozyskujący w procesie realizacji zobowiązania określonego 
w ust. 5. 
8. Paszport zawodnika wystawia macierzysta federacja zawodnika. W przypadku braku 
paszportu zawodnika solidarny wkład podlega wpłacie ma rzecz federacji, w których zawodnik był 
szkolony. Taki solidarny wkład zostaje przeznaczony na programy rozwoju młodzieżowej piłki 
nożnej prowadzone w danej federacji. 
9. (skreślony) 
§ 73 
1. W przypadku transferu czasowego za granicę zawodnika składka transferowa wynosi 50% 
odpowiedniej kwoty podanej w § 72 ust. 2 
2. W przypadku, gdy do klubu zagranicznego transferowany jest zawodnik, który ukończył 32 rok 
życia, klub polski może zwrócić się do PZPN o wyrażenie zgody na nieodpłatne wydanie 
międzynarodowego certyfikatu transferowego. 
3. W przypadku, gdy do klubu zagranicznego transferowany jest zawodnik, który ukończył 35 rok 
życia, składki wymienionej w § 72 ust. 2 nie odprowadza się. 
§ 74 
1. Rozpatrzenie odwołania składanego przez kluby do PZPN uzależnione jest od wpłacenia 
kaucji w wysokości przewidzianej odpowiednimi przepisami dotyczącymi Komisji Odwoławczej. 
2. W przypadku uwzględnienia odwołania kaucja podlega zwrotowi. 
3. Odwołania składane po terminie oraz bez uiszczenia kaucji nie będą rozpatrywane. 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 75 



W przypadku dokonywania płatności transferowych w walutach obcych, opłaty liczone od nich 
zgodnie z przepisami niniejszej uchwały, będą rozliczane wg kursu NBP obowiązującego w dniu 
wystawienia Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego. 
§ 76 
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 
§ 77 
PZPN może na podstawie odrębnej Uchwały Zarządu PZPN przekazać część swoich uprawnień 
związkom piłki nożnej z zastrzeżeniem niniejszych przepisów. 
§ 78  
W przypadku braku regulacji krajowej postanowienia, Regulaminu FIFA w sprawie statusu i 
transferu zawodników, obowiązujące wszystkie federacje, stosuje się odpowiednio.  
§ 79  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN  
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Uchwała nr VIII/195 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu na sezon 

2012/2013 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 49 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W Uchwale nr V/100 z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie 
Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu na sezon 2012/2013 : 
 
1. W art. 6 dodaje się nowe ust. 14, ust.15, ust.16  w następującym brzmieniu: 
 
„14. Po zakończeniu sezonu zasadniczego 2012/2013 nałożone na zawodników indywidualne 
kary napomnienia (żółte kartki) zostają wykreślone z rejestru kar.  
15. W fazie play-off oraz play-aut, kary indywidualne wliczane są do rejestru kar i napomnień z 
zachowaniem postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu.  
16. Zawodnicy, którzy w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego zostaną ukarani karą 
napomnienia skutkującą automatycznym zawieszeniem, muszą karę odbyć w rozgrywkach fazy 
play-off lub play-aut.”  
  
2. Art. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
„1. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu, prowadzone są systemem mieszanym.  
2. W I i II rundzie zespoły rozgrywają zawody systemem każdy z każdym, mecz i rewanż.  
3. Na podstawie klasyfikacji - ustalonej na podstawie art. 9 niniejszego regulaminu - po 
zakończeniu II rundy zespoły są dzielone na dwie grupy, w ramach których:  
3.1. pierwszych 8 zespołów rozgrywa mecze o miejsca 1. – 8. według systemu określonego ust. 
5;  
3.2. pozostałe 4 zespoły rozgrywają w dwóch rundach mecze o miejsca 9. – 12. w klasyfikacji 
końcowej systemem każdy z każdym mecz i rewanż, przy czym III rundę rozgrywek rozpisuje się 
następująco:  
23. kolejka: zespół z miejsca 12.- zespół z miejsca11; zespół z miejsca 9.- zespół z miejsca 10.  
24 kolejka: zespół z miejsca 10. – zespół z miejsca 12.; zespół z miejsca 11. – zespół z miejsca 
9.,  
25. kolejka: zespół z miejsca 12. – zespół z miejsca 9.; zespół z miejsca 11. – zespół z miejsca 
10.,  
a gospodarzem spotkań są zespoły wymienione na pierwszym miejscu, natomiast w IV rundzie 
rozgrywek i kolejkach 26. – 28. gospodarzami meczów są zespoły, które w III rundzie 
występowały w charakterze gości.  



4. Do klasyfikacji po zakończeniu II rundy rozgrywek oraz końcowej zespołów walczących o 
miejsca 9. – 12. zalicza się wyniki ze spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami w rundzie I 
i II rozgrywek.  
5. Zespoły, o których mowa w ust. 3 pkt 1, rozgrywają zawody o miejsca w końcowej klasyfikacji 
jak niżej:  
5.1. systemem play-off przy zachowaniu poniższych zasad:  
a. w meczach ćwierćfinałowych do awansu do kolejnej rundy dla zespołów z miejsc 1.-4. 
wymagane są dwa zwycięstwa nad zespołem przeciwnym, dla zespołów z miejsc 5.-8. 
Wymagane są trzy zwycięstwa nad zespołem przeciwnym. Przy czym gospodarzem  pierwszego 
i ewentualnie czwartego meczu jest zawsze zespół, który w klasyfikacji po II rundzie zajął niższe 
miejsce, a drugiego i trzeciego meczu zespół przeciwny,  
b. w meczach półfinałowych oraz o mistrzostwo Polski, do awansu lub zajęcia miejsca 1. 
Wymagane są trzy zwycięstwa nad zespołem przeciwnym, przy czym gospodarzem pierwszego, 
drugiego i ewentualnie piątego meczu jest zawsze zespół, który w klasyfikacji po II rundzie zajął 
wyższe miejsce, a trzeciego i ewentualnie czwartego zespół przeciwny,  
c. wszystkie mecze rozgrywane systemem play-off muszą zakończyć się wynikiem 
rozstrzygniętym  
d. przegrane zespoły z fazy półfinałowej tworzą jedną parę, która rozegra pomiędzy sobą mecz i 
rewanż, przy czym gospodarzem pierwszych zawodów jest zespół niżej sklasyfikowany po II 
rundzie rozgrywek,  
e. mecze w tej fazie rozgrywek mogą zakończyć się zwycięstwem, remisem lub przegraną 
jednego z zespołu, przy czym o miejscu w klasyfikacji końcowej decydują kryteria określone w 
przepisach gry w futsalu dotyczących wyłonienia zwycięzcy dwumeczu,  
f. punkty zdobyte przez zespoły uczestniczące w fazie play-off nie są brane pod uwagę w 
klasyfikacji końcowej, a o ostatecznej kolejności tych zespołów w rozgrywkach decydują ustalenia 
zawarte w niniejszym ust.; w trakcie rozgrywek o miejsca 1–8 nie sporządza się tabeli dla 
zespołów w nich uczestniczących;  
5.2. w ćwierćfinałowej rundzie play-off spotykają się zespoły odpowiednio do miejsc zajętych w 
klasyfikacji po zakończeniu II rundy: 8-1; 7-2.; 6-3; 5-4;  
5.3 w półfinałowej rundzie play-off spotykają się zwycięzcy z poprzedniej rundy:  
- zwycięzca z pary 1-8 ze zwycięzcą z pary 4–5,  
- zwycięzca z pary 2–7 ze zwycięzcą z pary 3-6,  
5.4. w rundzie finałowej w zawodach decydujących o tytule Mistrza Polski spotykają się 
zwycięzcy zawodów półfinałowych, natomiast w zawodach o 3. i 4. miejsce zespoły, które 
przegrały rywalizację w półfinałach;  
6. zespoły, które przegrały w ćwierćfinałach, nie rozgrywają zawodów o miejsca 5.-8. Ostateczna 
kolejność zostanie ustalona na podstawie klasyfikacji zespołów po zakończeniu II rundy 
rozgrywek.  
6.1. zespół najwyżej sklasyfikowany po II rundzie rozgrywek zostanie sklasyfikowany na 5. 
pozycji a pozostałe zespoły odpowiednio do zajętych miejsc na zakończenie II rundy rozgrywek 
na pozycjach 6, 7 i 8.wg następujących zasad:  
7. Drużyny, która zajmą w rozgrywkach ekstraklasy futsalu 11. i 12. miejsce w tabeli, spadają do I 
ligi PLF, w której rozgrywać będą zawody w następnym sezonie.  
8. Drużyny, które zajmą 1. i 2. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi rozgrywać będą 
zawody w następnym sezonie w Ekstraklasie Futsalu” 
 
3. W art. 13 pkt a dodaje się sformułowanie: „do dnia 13 września 2012 roku” 
4. Art. 13 pkt b otrzymuje nowe brzmienie: „b. od dnia 17 grudnia 2012 roku do dnia 10 stycznia 
2013 roku godziny 23:59.” 
5. W art. 13 dodaje się nowy pkt c w następującym brzmieniu: 
„c. na zasadach określonych w niniejszym rozdziale zawodnicy - cudzoziemcy mogą być 
potwierdzani i uprawniani do gry w okresie, o którym mowa w pkt. a i b.” 
6. Skreśla się art. 14  
7. Dotychczasowe art. od 14 do 34 otrzymują numerację od 15 do 34. 
8. W art. 26 ust 1 dodaje się sformułowanie: „Sędziowie zobowiązani są do stawienia się w 
miejscu rozgrywania zawodów na 60 minut przed ich rozpoczęciem.” 



9. W art. 26 ust 8 otrzymuje nowe brzmienie: „ 8. Bezpośrednio po spotkaniu (do pół godziny po 
jego zakończeniu) sędzia wypełnia sprawozdanie elektroniczne na portalu futsalekstraklasa.pl w 
obecności uprawnionego przedstawiciela gospodarza i gościa zawodów.” 
10. W art. 27 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
„1. Przed rozpoczęciem zawodów kierownicy obu drużyn obowiązani są do wypełnienia 
elektronicznego protokołu meczowego, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień 
PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. - wykazu zawodników swoich drużyn oraz imiona, nazwiska 
osób siedzących na ławce rezerwowych i na dodatkowych miejscach. Elektroniczny protokół 
meczowy musi być wypełniony prawidłowo i zatwierdzony przez upoważnioną osobę każdej z 
uczestniczących drużyn. Kluby muszą wypełnić swoje fragmenty elektronicznego protokołu 
meczowego na 50 minut przed rozpoczęciem meczu.” 
  
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu na sezon 2012/2013 

(tekst jednolity) 
Artykuł 1.  
W rozgrywkach Ekstraklasy bierze udział 12 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikowały się na 
podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy Futsalu i I ligi Polskiej Ligi Futsalu sezonu 
2011/2012  
Artykuł 2.  
1. W rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu nie mogą występować drużyny klubu, które decyzją 
właściwych organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w Ekstraklasie Futsalu w 
sezonie 2012/2013 lub nie spełniają wymogów, określonych w art. 3 ustawy z 25 czerwca 2010 
roku o sporcie.  
2. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2012/2013 w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu nie 
uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury 
przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym PZPN, klub ten zostanie sklasyfikowany w 
rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2012/2013 zgodnie z liczbą zdobytych punktów, 
jednakże zostanie przesunięty do I ligi PLE. W takiej sytuacji miejsce w Ekstraklasie zachowuje 
zespół, który w sezonie 2012/2013 został sklasyfikowany na 11. miejscu. 3. W sytuacji, gdyby 
spośród klubów występujących w sezonie 2012/2013 w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu nie 
uzyskał licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie Futsalu według procedury 
przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym więcej niż jeden klub, kluby te zostaną sklasyfikowane 
w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2012/2013 zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże 
zostaną przesunięte do I ligi PLE.  
4. W sytuacji, o której mowa w pkt 2.3., gdyby:  
a. licencji nie otrzymały dwa kluby — o prawo gry w Ekstraklasie Futsalu zostanie rozegrany 
dwumecz pomiędzy zespołami, które zajęły po zakończeniu sezonu 2012/2013: 12. miejsce w 
rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu oraz 3. miejsce w rozgrywkach I ligi PLE,  
b. licencji nie otrzymały trzy kluby — prawo gry w Ekstraklasie Futsalu zachowa zespół 
sklasyfikowany na 12. miejscu po zakończeniu rozgrywek Ekstraklasy Futsalu sezonu 2012/2013 
oraz do Ekstraklasy Futsalu po sezonie 2012/2013 awansuje 3. klub I ligi PLF,  
5. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2012/2013 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi PLF 
nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie Fusalu według 
procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym, klub ten zostanie sklasyfikowany w 
rozgrywkach aktualnego sezonu na miejscu, które zajął w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi PLF, 
ale nie otrzyma prawa gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie następnym.  
6. W sytuacji, o której mowa w pkt 5., gdyby licencji nie otrzymał jeden lub więcej klubów" 
występujących w sezonie 2012/2013 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi PLE przy uzupełnieniu 
klubów, biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie następnym bierze się pod 
uwagę kluby w następującej kolejności:  
a. klub, który w sezonie 2012/2013 zajął 3 miejsce w I lidze PLE,  
b. klub, który w sezonie 2012/2013 zajął 4 miejsce w I lidze PLF itd.  



7. Zasady przyznawania licencji drużynom występującym w Ekstraklasie Futsalu reguluje 
odrębna uchwała Zarządu PZPN.  
8. Futsal Ekstraklasa sp. z o.o. jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio-  
wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw 
klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji 
meczów Ekstraklasy Futsalu. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć Futsal Ekstraklasę sp. z o.o. 
bez dodatkowej opłaty — we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. Futsal Ekstraklasa 
sp. z o.o. jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio-wizualnego materiału, który 
może być udostępniony mediom celem publikacji.  
Artykuł 3.  
1. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu prowadzi Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z 
o.o., która podejmuje bieżące decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych związanych z 
przebiegiem rozgrywek oraz prowadzi postępowania dyscyplinarne i wydaje decyzje w I instancji 
w sprawach naruszenia przepisów przez kluby, zawodników, trenerów i pozostałe osoby 
towarzyszące uczestniczące w rozgrywkach.  
2. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych przez 
Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. i zatwierdzonych przez Zarząd Futsal Ekstraklasy sp. z 
o.o.,  
3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach sezonu 2012/2013 wpłacają na rachunek bankowy Futsal 
Ekstraklasy Sp. z o.o., nr 37 1140 1049 0000 2141 9800 1001 z podaniem tytułu wpłaty, wpisowe 
w wysokości 15 000 złotych (piętnaście tysięcy złotych), zgodnie z zasadami określonymi w 
odrębnych przepisach Spółki,  
4. Kluby biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do posiadania oficjalnego adresu poczty 
elektronicznej za pomocą, której:  
a. kierują korespondencję w sprawach rozgrywek bezpośrednio do biura Zarządu Futsal 
Ekstraklasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
b. otrzymują z biura Zarządu Futsal Ekstraklasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialności pocztą 
elektroniczną komunikaty i pisma dotyczące rozgrywek.  
Artykuł 4.  
1. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę 
nożną futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o. 2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  
a. przestrzegać Przepisów gry w pilicę nożną futsal oraz inne regulaminy PZPN i Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o.,  
b. przestrzegać zasad fair play,  
c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  
d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 
organizowanych przez PZPN i Futsal Ekstraklasę sp. z o.o.,  
e. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez Futsal Ekstraklasę sp. 
z o.o. zdjęcia swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcia hali, a także 
inne informacje wymagane przez Futsal Ekstraklasę sp. z o.o. do celów promocyjnych.  
f. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie i formacie wskazanym przez Futsal 
Ekstraklasę sp. z o.o. zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych (koszulki, 
spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy).  
3. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy rozgrywane są wyłącznie oficjalnymi piłkami Futsal  
Ekstraklasy sp. z o.o. w kolorystyce ustalonej przez Zarząd Spółki.  
4. Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów 
wynikających z umów pomiędzy klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które 
dotyczą stosowania przepisów PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o..  
Artykuł 5.  
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 
regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 
organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie to należy 
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w 
najbliższym możliwym terminie.  
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest co do 
zasady Komisja Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. W drodze wyjątku, decyzję w sprawie 



dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie w 
przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są okoliczności siły wyższej 
(np. awaria oświetlenia).  
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 Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. decyzji o 
rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie 
wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 5.1. powyżej, dla zawodów rozgrywanych 
w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN i Futsal Ekstraklasy 
Sp. z o.o.  
5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. decyzji o 
dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody 
dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  
a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,  
b. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,  
c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w 
danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  
- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 
kartki,  
- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach 
występują w chwili dokańczania zawodów  
- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn,  
d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek 
powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub, na którego nałożono obowiązek 
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych 
zawodach,  
Artykuł 6.  
1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzyma napomnienie 
(żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:  
a. przy trzecim napomnieniu - karą pieniężną w wysokości 100 zł.  
b. przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
c. przy szóstym napomnieniu - karą pieniężną w wysokości 200 zł.  
d. przy siódmym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
e. przy dziewiątym napomnieniu - karą pieniężną w wysokości 400 zł.  
f. przy dziesiątym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  
g. przy każdym kolejnym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów  
i karą pieniężną w wysokości 800 zł.  
2. Zawodnikowi, który w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu został wykluczony z 
gry (czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch napomnień (żółte kartki) wlicza się obie te 
kartki do rejestru napomnień zawodnika.  
3. Zawodnikowi, który w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu został wykluczony z 
gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki, wymierza się automatycznie karę dwóch meczów 
dyskwalifikacji, chyba że przewinienie polegało na:  
a. naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób biorących udział w 
grze lub poza nią,  
b. wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się przed, w czasie meczu lub 
poza nim.  
W opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po którym organ 
dyscyplinarny orzeka karę dyskwalifikacji od 3 meczów do kary dyskwalifikacji czasowej.  
4. Zasad określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się wobec zawodnika 
wykluczonego z gry (samoistna czerwona kartka) w sytuacji, gdy:  
a. pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki 
tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,  



b. pozbawia drużynę przeciwnika bramki lub realnej szansy jej zdobycia zagrywając piłkę ręką, 
przy czym nie dotyczy to bramkarza we własnym polu karnym,  
c. pozbawia drużynę przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki - jako bramkarz -zatrzymując 
ręką piłkę poza własnym polem karnym.  
W tych przypadkach wymierza się karę jednego meczu dyskwalifikacji.  
5. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry za przewinienia opisane w ust. 3 pkt. a i b 
niniejszego artykułu jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia 
kary nie może brać czynnego udziału w żadnych zawodach piłkarskich.  
6. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów, 
rozpoczyna się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. 
Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.  
7. Wymierzenie kary możliwe jest również, gdy sędzia nie widział przewinienia dyscyplinarnego 
zawodnika, działacza, trenera oraz innych osób. Przepisy § 25 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN stosuje się odpowiednio.  
8. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników 
rezerwowych którejkolwiek ze znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem z 
gry (czerwona kartka) i podlega karze.  
9. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia zobaczone przez 
zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika  
z gry. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy 
zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników.  
10. Zasady uczestnictwa zawodników w spotkaniach dokańczanych określa § 7 pkt I Przepisy w 
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku.  
11. Klub, którego zawodnicy w czasie jednych zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu 
otrzymają cztery lub więcej napomnień i wykluczeń (żółtych i czerwonych kartek), zostanie 
automatycznie ukarany karą finansową w wysokości 200 złotych.  
12. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Futsal Ekstraklasy 
Sp. z o.o., a dowód wniesienie opłaty niezwłocznie należy przesłać do Komisji Ligi Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o. na adres: komisjaligi@futsalekstraklasa.pl  
13. Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach mistrzowskich do 
czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.  
14. Po zakończeniu sezonu zasadniczego 2012/2013 nałożone na zawodników 
indywidualne kary napomnienia (żółte kartki) zostają wykreślone z rejestru kar.  
15. W fazie play-off oraz play-aut, kary indywidualne wliczane są do rejestru kar i 
napomnień z zachowaniem postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu.  
16. Zawodnicy, którzy w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego zostaną ukarani karą 
napomnienia skutkującą automatycznym zawieszeniem, muszą karę odbyć w rozgrywkach 
fazy play-off lub play-aut.  
Artykuł 7.  
1. Napomnienia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu oraz 
innych klas rozgrywkowych. 2. Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) 
wymierzone w innych rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Futsalu PZPN podlegają 
wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach i nie mają wpływu na rozgrywki Ekstraklasy Futsalu, w 
których uczestniczy zawodnik z wyjątkiem czasowych lub na stale kar dyskwalifikacji, 
orzeczonych przez właściwy organ dyscyplinarny Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. lub PZPN. 3. Kary 
dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w rozgrywkach Ekstraklasy 
Futsalu podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach i nie mają wpływu na inne rozgrywki 
prowadzone przez Wydział Futsalu PZPN, w których uczestniczy zawodnik z wyjątkiem 
czasowych lub na stale kar dyskwalifikacji, orzeczonych przez właściwy organ dyscyplinarny 
Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. lub PZPN. 4. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z 
klubu uczestniczącego w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu lub zmiany barw 
klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego w innej klasie rozgrywkowej i 
konieczności odbycia kary wynikającej z liczby napomnień (żółtych kartek), udzielonych w 
rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik zobowiązany jest do odbycia 
kary w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy PLF bez względu na fakt występowania uprzednio 
w Ekstraklasie PLF lub innej klasie rozgrywkowej.  
Artykuł 8.  



1. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz 
oraz u przeciwnika jako gość.  
2. 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.  
Artykuł 9.  
1. W rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby 
zdobytych punktów.1  
1 Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach rozgrywek w trakcie sezonu w 
przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny zastosowanie mają:  
a) w przypadku rozegrania wszystkich spotkań między tymi drużynami (mecz i rewanż) kolejno 
punkty 9.2.1 a), b), c), d), e) niniejszego regulaminu  
b) w przypadku nierozegrania wszystkich spotkań między tymi drużynami (mecz i rewanż) kolejno 
punkty 9.2.1 d), e) niniejszego regulaminu  
 
Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach rozgrywek w trakcie sezonu w przypadku 
uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny zastosowanie mają:  
a) w przypadku rozegrania wszystkich spotkań między tymi drużynami (mecz i rewanż) kolejno 
punkty 9.2.2 a), b), c), d), e) niniejszego regulaminu  
b) w przypadku nierozegrania wszystkich spotkań między tymi drużynami (mecz i rewanż) kolejno 
punkty 9.2.2 d), e) niniejszego regulaminu  
 
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. przy dalszej równości, 
zarządza się spotkanie barażowe na neutralnej hali, wyznaczonej przez Futsal Ekstraklasę sp. z 
o.o.. W przypadku remisowego wyniku spotkania w regulaminowym czasie zarządzona będzie 
dogrywka 2 x 5 minut, a w przypadku dalszej równości 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, większa liczba bramek zdobytych 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. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję 
Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.  
3. Weryfikację rozgrywek przeprowadza Komisja Ligi, a zatwierdza Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. 
z o.o.  
Artykuł 10.  
1. Klub, który zdobędzie 1. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzymuje 
tytuł Mistrza Polski w Futsalu oraz złote medale (30 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach 
Pucharu UEFA.  
2. Klub, który zdobędzie 2. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsal otrzymuje 
tytuł Wicemistrza Polski w futsalu oraz srebrne medale (30 sztuk).  
3. Klub, który zdobędzie 3. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzymuje 
brązowe medale (30 sztuk).  
4. W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach UEFA i nieokreślonych 
niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.  
5. Podczas oficjalnej uroczystości wręczenia trofeum na hali wręczane jest trofeum, ufundowane 
przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o.o. Dopuszcza się możliwości wręczania innych nagród po 
uzgodnieniu scenariusza z Komisją Ligi.  



Artykuł 11.  
1. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu, prowadzone są systemem mieszanym.  
2. W I i II rundzie zespoły rozgrywają zawody systemem każdy z każdym, mecz i rewanż.  
3. Na podstawie klasyfikacji - ustalonej na podstawie art. 9 niniejszego regulaminu - po 
zakończeniu II rundy zespoły są dzielone na dwie grupy, w ramach których:  
3.1. pierwszych 8 zespołów rozgrywa mecze o miejsca 1. – 8. według systemu określonego 
ust. 5;  
3.2. pozostałe 4 zespoły rozgrywają w dwóch rundach mecze o miejsca 9. – 12. w 
klasyfikacji końcowej systemem każdy z każdym mecz i rewanż, przy czym III rundę 
rozgrywek rozpisuje się następująco:  
23. kolejka: zespół z miejsca 12.- zespół z miejsca11; zespół z miejsca 9.- zespół z miejsca 
10.  
24 kolejka: zespół z miejsca 10. – zespół z miejsca 12.; zespół z miejsca 11. – zespół z 
miejsca 9.,  
25. kolejka: zespół z miejsca 12. – zespół z miejsca 9.; zespół z miejsca 11. – zespół z 
miejsca 10.,  
 
Gospodarzem spotkań są zespoły wymienione na pierwszym miejscu, natomiast w IV 
rundzie rozgrywek i kolejkach 26. – 28. gospodarzami meczów są zespoły, które w III 
rundzie występowały w charakterze gości.  
4. Do klasyfikacji po zakończeniu II rundy rozgrywek oraz końcowej zespołów walczących 
o miejsca 9. – 12. zalicza się wyniki ze spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami w 
rundzie I i II rozgrywek.  
5. Zespoły, o których mowa w ust. 3 pkt 1, rozgrywają zawody o miejsca w końcowej 
klasyfikacji jak niżej:  
 
5.1. systemem play-off przy zachowaniu poniższych zasad:  
a. w meczach ćwierćfinałowych do awansu do kolejnej rundy dla zespołów z miejsc 1.-4. 
wymagane są dwa zwycięstwa nad zespołem przeciwnym, dla zespołów z miejsc 5.-8. 
Wymagane są trzy zwycięstwa nad zespołem przeciwnym. Przy czym gospodarzem  
 
 
pierwszego i ewentualnie czwartego meczu jest zawsze zespół, który w klasyfikacji po II 
rundzie zajął niższe miejsce, a drugiego i trzeciego meczu zespół przeciwny,  
b. w meczach półfinałowych oraz o mistrzostwo Polski, do awansu lub zajęcia miejsca 1. 
Wymagane są trzy zwycięstwa nad zespołem przeciwnym, przy czym gospodarzem 
pierwszego, drugiego i ewentualnie piątego meczu jest zawsze zespół, który w klasyfikacji 
po II rundzie zajął wyższe miejsce, a trzeciego i ewentualnie czwartego zespół przeciwny,  
c. wszystkie mecze rozgrywane systemem play-off muszą zakończyć się wynikiem 
rozstrzygniętym  
d. przegrane zespoły z fazy półfinałowej tworzą jedną parę, która rozegra pomiędzy sobą 
mecz i rewanż, przy czym gospodarzem pierwszych zawodów jest zespół niżej 
sklasyfikowany po II rundzie rozgrywek,  
e. mecze w tej fazie rozgrywek mogą zakończyć się zwycięstwem, remisem lub przegraną 
jednego z zespołu, przy czym o miejscu w klasyfikacji końcowej decydują kryteria 
określone w przepisach gry w futsalu dotyczących wyłonienia zwycięzcy dwumeczu,  
f. punkty zdobyte przez zespoły uczestniczące w fazie play-off nie są brane pod uwagę w 
klasyfikacji końcowej, a o ostatecznej kolejności tych zespołów w rozgrywkach decydują 
ustalenia zawarte w niniejszym ust.; w trakcie rozgrywek o miejsca 1–8 nie sporządza się 
tabeli dla zespołów w nich uczestniczących;  
 
5.2. w ćwierćfinałowej rundzie play-off spotykają się zespoły odpowiednio do miejsc 
zajętych w klasyfikacji po zakończeniu II rundy: 8-1; 7-2.; 6-3; 5-4;  
5.3 w półfinałowej rundzie play-off spotykają się zwycięzcy z poprzedniej rundy:  
- zwycięzca z pary 1-8 ze zwycięzcą z pary 4–5,  
- zwycięzca z pary 2–7 ze zwycięzcą z pary 3-6,  
 



5.4. w rundzie finałowej w zawodach decydujących o tytule Mistrza Polski spotykają się 
zwycięzcy zawodów półfinałowych, natomiast w zawodach o 3. i 4. miejsce zespoły, które 
przegrały rywalizację w półfinałach;  
6. zespoły, które przegrały w ćwierćfinałach, nie rozgrywają zawodów o miejsca 5.-8. 
Ostateczna kolejność zostanie ustalona na podstawie klasyfikacji zespołów po 
zakończeniu II rundy rozgrywek.  
6.1. zespół najwyżej sklasyfikowany po II rundzie rozgrywek zostanie sklasyfikowany na 5. 
pozycji a pozostałe zespoły odpowiednio do zajętych miejsc na zakończenie II rundy 
rozgrywek na pozycjach 6, 7 i 8.wg następujących zasad:  
7. Drużyny, która zajmą w rozgrywkach ekstraklasy futsalu 11. i 12. miejsce w tabeli, 
spadają do I ligi PLF, w której rozgrywać będą zawody w następnym sezonie.  
8. Drużyny, które zajmą 1. i 2. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi rozgrywać będą 
zawody w następnym sezonie w Ekstraklasie Futsalu.  
Artykuł 12.  
1. 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.  
2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje 
sklasyfikowana na ostatnim miejscu w tabeli, automatycznie wyeliminowana z  
rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana o dwie klasy niżej, bez względu 
na liczbę zdobytych punktów.  
3. Weryfikacje spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:  
a. w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie zasadniczym (mecz i rewanż) 
należy anulować wyniki dotychczasowych meczów,  
b. w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie zasadniczym (mecz i rewanż) 
zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się 
walkowery (5:0) dla przeciwnika.  
4. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Ekstraklasy 
Futsalu zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 5000 zł.  
Artykuł 13.  
1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo 
Ekstraklasy Futsalu muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie 
uprawnieni przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. z zachowaniem wymogów 
określonych w obowiązujących przepisach PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. W ww. zakresie 
obowiązują postanowienia Uchwały nr X/246 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku Zarządu PZPN w 
sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu.  
2. Aby móc wziąć udział w rozgrywkach Ekstraklasy Futsału, zawodnicy muszą być uprawnieni 
przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. w wymaganych terminach i muszą spełniać 
wszystkie warunki zawarte w odpowiednich przepisach. Tylko zawodnicy uprawnieni do 
rozgrywek mogą odbyć ciążące na nich kary dyscyplinarne.  
3. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach 
Ekstraklasy Futsalu może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. 
okien transferowych) przypadających w terminach:  
a. od dnia ostatniego meczu sezonu 2011/2012 do dnia 13 września 2012 roku godziny 16:00;  
b. od dnia 17 grudnia 2012 roku do dnia 10 stycznia 2013 roku godziny 23:59.  
c. na zasadach określonych w niniejszym rozdziale zawodnicy - cudzoziemcy mogą być 
potwierdzani i uprawniani do gry w okresie, o którym mowa w pkt. a i b.  
4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia okresu transferowego o którym mowa w Art. 13 ust.3 
pkt a posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem, 
mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie 
później niż do 31 stycznia 2013 roku.  
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia okresu transferowego o którym mowa w Art. 13 ust.3 
pkt b posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem, 



mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie 
później niż do 31 stycznia 2013 roku.  
6. Poza okresem jednego z dwóch okien transferowych, o których mowa w Art. 13 ust.3 pkt a i b 
mogą być także potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i 
potwierdzeni do żadnego z klubów.  
7. Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy A, B lub C do Futsal Ekstraklasy sp. z 
o.o., podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz przez odpowiedni wojewódzki 
związek piłki nożnej. Komisja Ligi odmawia uprawnienia zawodników na listach,  
na których zawodnicy zostali potwierdzeni przez okręgowy związek piłki nożnej, chyba, że 
okręgowy związek piłki nożnej na mocy odrębnej uchwały zarządu swojego związku piłki nożnej 
jest uprawniony do potwierdzania zawodników na mocy stosownego upoważnienia. W takim 
przypadku klub, zgłaszający zawodników do uprawnienia zobowiązany jest do przedstawienia 
kopii takiej uchwały macierzystego związku piłki nożnej.  
8. Klub ponosi wszelkie konsekwencje regulaminowe za wystawienie zawodnika, który nie 
znajduje się na liście A, B lub C albo nie uprawnionego do wystąpienia z innych powodów.  
9. Decyzje o uprawnieniu zawodników podejmuje Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o.  
10. Każdy klub może mieć nie więcej niż 25 zawodników na Liście A w trakcie trwania sezonu.  
11. W sezonie 2012/2013 na liście B będą mogli być umieszczani zawodnicy urodzeni 1 stycznia 
1991 roku i później. Każdy klub może uprawnić do rozgrywek nieograniczoną liczbę zawodników 
na listę B.  
12. Ustala się, następujące możliwości uprawnienia zawodników na listę A do rozgrywek w 
sytuacji, gdy na liście A zgłoszonych jest już komplet 25 zawodników:  
a. w przypadku przewlekłej (tj. uniemożliwiającej grę co najmniej do rozpoczęcia kolejnego 
okresu transferowego) kontuzji zawodnika z listy A i uprawnienia — na ten okres — może być 
uprawniony zawodnik transferowany do klubu (dot. okresu transferowego), zawodnik nie 
związany kontraktem (dot. okresu transferowego oraz okresów określonych w Art. 13 pkt 4 i 5) 
lub zawodnik z rezerw (w każdym momencie). W takiej sytuacji zawodnik kontuzjowany traci 
uprawnienie do gry do czasu rozpoczęcia kolejnego okresu transferowego;  
b. w przypadku rozwiązania kontraktu z zawodnikiem, który został zgłoszony na liście A po 
zakończeniu okresu przewidzianego na dokonywanie transferów - może być uprawniony 
zawodnik, który był zawodnikiem danego klubu w trakcie okresu na dokonywanie transferów i nie 
jest zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy Futsalu pod warunkiem, że spełnia wymogi 
przewidziane dla zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt. Uprawnienie takiego zawodnika, 
zastępującego na liście A zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt, odbywa się na zasadach 
ogólnych. W takiej sytuacji zawodnik, z którym rozwiązano kontrakt i skreślono z listy A, traci 
uprawnienie do gry w klubie.  
13. Ustala się, że w przypadku zawodnika polskiego urodzonego po 1 stycznia 1991 roku, 
występującego w klubie w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw. Polski w Futsalu, ale nie 
spełniającego wymogów, zezwalających na wpisanie na Listę B — taki zawodnik może w 
dowolnym momencie w trakcie trwania sezonu być uprawniony do rozgrywek po rozegraniu co 
najmniej trzech meczów w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu poprzez 
wpisanie na Listę C.  
14. Niezależnie od powyższego jeśli klub posiada dwóch niezdolnych do gry z powodu 
długotrwałej kontuzji lub choroby bramkarzy z Listy A, może tymczasowo zamienić bramkarza na 
dotychczas nie uprawnionego w każdym momencie sezonu, uzupełniając w ten sposób Listę A. 
Klub musi dostarczyć do Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. zaświadczenie medyczne o kontuzji. Gdy 
kontuzjowany bramkarz stanie się z powrotem zdolny do gry może z powrotem zająć swoje 
miejsce na liście A na miejscu swojego zastępcy. Zmiana oraz procedura uprawnienia musi być 
zakończona do godz. 16.00 w dniu roboczym poprzedzającym mecz, w którym ma wystąpić 
bramkarz.  
15. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 
Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia 
ich zdolności do gry.  
16. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Futsal Ekstraklasy 
sp. z o.o.  
Artykuł 14.  



1. Zespoły Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. prowadzić mogą trenerzy posiadający uprawnienia 
instruktora piłki nożnej oraz instruktora piłki nożnej futsal. 2. Naruszenie postanowień ust. 1 
powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych przepisach PZPN i Futsal 
Ekstraklasy Sp. z o.o.  
Artykuł 15.  
1. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu mogą być rozgrywane na halach uznanych przed 
rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu, spełniających 
wymogi licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym Wydziału Futsalu PZPN, Klub jest w 
pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego 
obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje 
regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie 
odbyte zawody.  
2. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz 
kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.  
3. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 
zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:  
a. każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszystkie zagrożenia 
związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach;  
b. dodatkowo klub będący gospodarzem musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia 
związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną, 
zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, 
przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności za które odpowiada 
klub;  
c. przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie 
nieruchomości) zawarte przez właściciela hali;  
d. w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że Futsal Ekstraklasa sp. z o.o. jest zwolniona z 
odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w 
meczu.  
4. Mecze futsalu nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji organu 
dyscyplinarnego Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o., PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed 
każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia na 
przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym dokumentów zezwalających na przeprowadzenie 
zawodów piłkarskich na danym boisku.  
Artykuł 16.  
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 
pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.  
2. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. niezwłocznie po ustaleniu terminu zawodów z 
podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy, informuje gospodarzy zawodów, 
przeciwnika, PZPN o miejscu i godzinie rozegrania zawodów.  
3. Po ustaleniu terminu zawodów gospodarze zawodów obowiązani są niezwłocznie i nie później 
niż na 14 (czternaście) dni przed meczem potwierdzić pocztą elektroniczną przeciwnikowi, 
Komisji Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. i podmiotowi posiadającemu licencję  
głównego nadawcy, miejsce i godzinę rozegrania zawodów oraz podać informację o kolorach 
strojów, w jakich wystąpi ich drużyna. Za każdy dzień zwłoki w potwierdzeniu terminu zawodów, 
gospodarz zostanie ukarany karą finansową w wysokości 50 złotych.  
Artykuł 17.  
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  
2. Ustala się, że mecze Ekstraklasy odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych, 
terminów wynikających z przepisów" UEFA dotyczących rozgrywek Pucharu UEFA oraz 
terminów ustalonych z podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy w piątek, sobotę i 
niedzielę, przy czym rozpoczynać się będą w godzinach:  
2.1. w piątki - w godzinach pomiędzy 18.00 a 20.00  
2.2. w soboty - w godzinach pomiędzy 16.00 a 20.00  
2.3. w niedzielę - w godzinach pomiędzy 14.00 a 18.00  
3. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. w porozumieniu z podmiotem posiadającym licencję 
głównego nadawcy może wyznaczyć rozegranie zawodów na inny dzień.  



4. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. może wyznaczyć rozegranie zawodów klubu na 
termin, dzielący od poprzedniego spotkania klubu o dwa lub więcej kolejne pełne dni.  
5. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo 
Ekstraklasy na jeden termin i o jednej godzinie.  
6. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Komisję Ligi Futsal 
Ekstraklasy Sp. z o.o. podlega karze 1000 złotych. Niezależnie od powyższego Komisja Ligi 
Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZPN.  
Artykuł 18.  
1. Powołanie dwóch lub więcej zawodników do reprezentacji narodowych w futsalu w oficjalnych 
terminach FIFA może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy wyłącznie 
powołań do I reprezentacji i reprezentacji U-21). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów 
podejmuje Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.  
Artykuł 19.  
1. Za utrzymanie porządku na hali przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub 
będący gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych 
warunków na obiekcie i płycie hali. Klub może być wezwany do wyjaśnienia wszystkich 
incydentów na hali sportowej, a także może być ukarany dyscyplinarnie.  
Artykuł 20.  
1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy 
Sp. z o.o. po uzyskaniu stanowiska podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy.  
2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub 
winien zaproponować nowy termin występując do Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z oo.. 
Zmiana terminu w tej sytuacji może nastąpić wyłącznie za zgodą Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy 
Sp. z o.o. po uzyskaniu stanowiska podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy oraz 
klubu przeciwnika. Nowy termin nie może być ustalony po zakończeniu rozgrywek oraz w 
terminie 14 dni przed i po wyznaczonym w terminarzu.  
Artykuł 21.  
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i parkiecie 
zobowiązany jest w szczególności do:  
a. Rejestrowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamery wideo w technologii cyfrowej lub 
analogicznej.  
b. Powołania odpowiedniej liczby służb porządkowych i informacyjnych (stewardów).  
c. Zapewnienia obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję.  
d. Zapewnienia właściwych warunków związanych z udziałem w widowisku futsalowym 
(urządzenia sanitarne, szatnie, bufety).  
e. Zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych 
u zawodników.  
f. Zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych.  
g. Zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji przez podmiot 
posiadający licencję głównego nadawcy, z uwzględnieniem warunków techniczno — 
produkcyjnych określonych w odrębnym porozumieniu Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. z podmiotem 
posiadającym licencję głównego nadawcy.  
h. Zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli mediów oraz umożliwienie im korzystania 
ze środków łączności.  
i. Zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 
drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.  
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:  
a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści zabronionej oraz dążenia do 
wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania powyższego, delegat 
PZPN w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać 
mecz,  
3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości, planowane przed meczem lub w jego przerwie, 
wymagają każdorazowo zgody Futsal Ekstraklasy sp. z o.o.  
Artykuł 22.  



1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień 
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy 
Futsalu, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak 
najlepszego wyniku - może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata 
PZPN podjęcie przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. decyzji o pozbawieniu klubu 
zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu 
mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnym boisku.  
Artykuł 23.  
1. Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. jako 
przegrane 0:5 na niekorzyść drużyny, w składzie której występował co najmniej jeden zawodnik, 
u którego stwierdzono pozytywny wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się 
badaniu.  
Artykuł 24.  
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji Ligi Ekstraklasy Sp. z o.o. w ciągu 
48 godzin po zawodach pisemnie bądź drogą elektroniczną przy równoczesnym złożeniu odpisu 
do przeciwnika. Jeżeli termin do złożenia protestu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy 
(niedziela, święta) dopuszcza się możliwość złożenia protestu do godziny 12.00 pierwszego dnia 
roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy.  
2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto Futsal Ekstraklasy Sp. z 
o.o. kaucji protestowej w wysokości 500 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja 
podlega zwrotowi.  
3. Protest dotyczący stanu parkietu musi być złożony sędziemu na piśmie przed meczem.  
4. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego za wyjątkiem 
sytuacji opisanych w ust. 5 poniżej.  
5. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska mogą zostać uwzględnione, jeżeli 
przy udzielaniu żółtych i czerwonych kartek rażąco naruszono przepisy gry w piłkę nożną - futsal, 
co zostało potwierdzone przez właściwy organ sędziowski PZPN. W szczególności dotyczy to 
sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) 
niewłaściwego zawodnika.  
Artykuł 25.  
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu zobowiązane są:  
1.1. do zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:  
a. pięciu oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o.,  
b. trzech oficjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat), którym należy zapewnić 
najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności,  
c. oficjalnych przedstawicieli klubu gościa w ilości co najmniej pięciu miejsc.  
Artykuł 26.  
1. Właściwy organ sędziowski PZPN wyznacza sędziów na każdy mecz. Sędziowie 
zobowiązani są do stawienia się w miejscu rozgrywania zawodów na 60 minut przed ich 
rozpoczęciem.  
2. Koszty obsługi sędziowskiej, obserwatorów, delegatów oraz zryczałtowane koszty podróży 
pokrywane są na podstawie odrębnej uchwały Zarządu PZPN.  
3. Koszty obsługi sędziowskiej i obserwatorów są regulowane przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o.o. 
na podstawie odrębnych przepisów.  
4. 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.  
5. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego lub dwóch 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.  
6. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania  
z tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz tub organizator zawodów. Sprawozdanie 
powinno być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie.  



7. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie, niezależnie od zaistniałych opóźnień lub 
niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie, pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek 
umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako towarzyskie, jest nieważna.  
8. Bezpośrednio po spotkaniu (do pół godziny po jego zakończeniu) sędzia wypełnia 
sprawozdanie elektroniczne na portalu futsalekstraklasa.pl w obecności uprawnionego 
przedstawiciela gospodarza i gościa zawodów.  
9. W sprawozdaniu sędzia opisuje tak szczegółowo jak to możliwe wszelkie incydenty przed, w 
trakcie i po meczu takie jak:  
a. niedozwolone zachowanie zawodników upomniane żółtą bądź czerwoną kartką,  
b. niesportowe zachowanie pracowników klubów, kibiców i innych osób pełniących funkcje na 
meczu z ramienia klubów,  
c. inne incydenty.  
Artykuł 27.  
1. Przed rozpoczęciem zawodów kierownicy obu drużyn obowiązani są do wypełnienia 
elektronicznego protokołu meczowego, pod rygorem konsekwencji wynikających z 
postanowień PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. - wykazu zawodników swoich drużyn 
oraz imiona, nazwiska osób siedzących na ławce rezerwowych i na dodatkowych 
miejscach. Elektroniczny protokół meczowy musi być wypełniony prawidłowo i 
zatwierdzony przez upoważnioną osobę każdej z uczestniczących drużyn. Kluby muszą 
wypełnić swoje fragmenty elektronicznego protokołu meczowego na 50 minut przed 
rozpoczęciem meczu.  
2. Jeśli elektroniczny protokół meczowy jest niekompletne lub nie jest zatwierdzony przez 
upoważnioną osobę w odpowiednim czasie, sprawa zostanie przekazana Komisji Ligi Futsal 
Ekstraklasy Sp. z o.o. do rozpatrzenia.  
3. Po wypełnieniu elektronicznego protokołu meczowego przez obie drużyny, a przed 
rozpoczęciem meczu, obowiązują następujące zasady:  
a. jeśli któryś z zawodników wpisanych do protokołu nie może z jakichkolwiek przyczyn 
uczestniczyć meczu, nie może być zastąpiony przez innego zawodnika;  
b. jeśli bramkarz wpisany do elektronicznego protokołu meczowego nie może z jakichkolwiek 
przyczyn uczestniczyć w meczu może być zastąpiony przez innego bramkarza, nie 
wymienionego wcześniej w sprawozdaniu sędziego.  
4. Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po 
zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości wita 
się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu 
gospodarza.  
5. Na ławkach rezerwowych może zasiadać sześciu oficjalnych przedstawicieli klubowych oraz 
siedmiu zawodników rezerwowych z listy A oraz dwóch zawodników rezerwowych z listy B. Ich 
imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego.  
6. Podczas meczu zawodnicy rezerwowi mogą opuścić strefę techniczną i się rozgrzewać. Na 
przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym sędzia powinien określić, w którym miejscu mogą to 
robić i ilu zawodników jednej drużyny może się rozgrzewać jednocześnie.  
Artykuł 28.  
1. Każdy klub zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja 2012 roku potwierdzić swój udział w 
rozgrywkach pismem podpisanym przez upoważnionych członków Zarządu klubu oraz do dnia 
losowania nadesłać następujące dane:  
a. nazwa statutowa klubu;  
b. nazwa zespołu do stosowania przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. dla celów 
prowadzenia rozgrywek;  
c. adres klubu do korespondencji;  
d. numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie strony internetowej;  
e. nazwiska i imiona oraz numery telefonów osób do kontaktu w sprawie rozgrywek 
(maksymalnie 3 osoby);  
f. nazwę i adres hali sportowej, na której będzie rozgrywał zawody mistrzowskie wraz z numerem 
telefonu.  
2. W terminie 7. dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby są zobowiązane nadesłać zgodę władz 
samorządowych na organizację imprez masowych lub „Oświadczenie Zarządu klubu o 
bezpieczeństwie zawodów ligowych w futsalu w przypadku imprezy nie masowej.  



3. Klub jest zobowiązany posiadać aktualną licencję do udziału w rozgrywkach - zgodnie z 
uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów występujących w 
Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 2012/2013.  
4. Zawodnicy występujący w Ekstraklasie Futsalu muszą mieć przydzielone stałe numery, 
obowiązujące na cały sezon 2012/2013.  
5. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników określa Regulamin Strojów Meczowych w 
Rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu zatwierdzony przez Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.  
6. Zaleca się wpisywanie 14 zawodników do elektronicznego protokołu meczowego w tym 2 
zawodników na pozycji nr 13 i 14 z listy B urodzonych po 1 stycznia 1991 roku. Zawodnicy 
rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w elektronicznym 
protokole meczowym.  
7. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów (podstawowy i rezerwowy) na 
każde spotkanie.  
Artykuł 29.  
1. Zasady dysponowania prawami medialnymi do rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu 
określają odrębne przepisy PZPN oraz Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o..  
2. Upoważnia się Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. do zatwierdzenia załączników, o których 
mowa poniżej, dotyczących uprawnień medialnych i sponsorskich, wynikających z postanowień 
właściwych umów.  
3. Klub nie przestrzegający przepisów Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. lub PZPN nie może 
uczestniczyć w rozgrywkach.  
4. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów Ekstraklasy 
Futsalu określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
5. Uprawnienia sponsorów Rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu określa załącznik nr 2 
do niniejszego regulaminu.  
6. Zasady regulujące sposób rozmieszczenia reklam oraz ścianek sponsorskich podczas 
rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu określają załączniki nr 3 oraz 4 do niniejszego 
regulaminu.  
Artykuł 30.  
1. Nie później niż 15. minut po zakończeniu spotkania odbywa się konferencja prasowa. Główni 
trenerzy oraz przynajmniej po jednym z zawodników z każdej z drużyn są zobowiązani do wzięcia 
udziału w konferencji. Gospodarz meczu jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie 
infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia konferencji prasowej.  
2. Po zakończeniu spotkania akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni są do 
przeprowadzenia wywiadów w strefie mieszanej, która musi być wyznaczona pomiędzy szatniami 
zawodników a wyjściem do autokaru. Strefa mieszana musi być dostępna wyłącznie dla 
trenerów, zawodników oraz przedstawicieli mediów i musi umożliwiać sprawne przeprowadzanie 
wywiadów  
3. Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecze o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu przyznawane 
są przez biura prasowe klubu gospodarza zawodów. Żaden z przedstawicieli prasy lub radia nie 
jest upoważniony do przebywania w strefie pomiędzy polem gry a trybunami hali.  
4. Zasady zachowania przedstawicieli mediów,  
a. Pole gry: Rozstawienie sprzętu i przedstawicieli mediów musi być przeprowadzone w taki 
sposób, aby nie zagrażało bezpieczeństwu zawodników i sędziów. Na polu gry nie mogą 
znajdować się kamery, kable i obsługa produkcji telewizyjnej.  
b. Sędziowie, zawodnicy i trenerzy: Przedstawiciele mediów i ich sprzęt nie mogą w żaden 
sposób zakłócać widoczności ani możliwości ruchu sędziom, zawodnikom i trenerom.  
c. Publiczność: Przedstawiciele mediów nie mogą w żaden sposób zakłócać widoczności 
publiczności. Kamery telewizyjne i aparaty nie powinny nagrywać publiczności w sposób, który 
mógłby powodować niebezpieczne zachowania.  
d. Wywiady: Media muszą respektować potrzeby zawodników i trenerów. Wywiady mogą być 
przeprowadzane jedynie w strefach do tego wyznaczonych na tle ścianek sponsorskich.  
e. Inne media: Wszyscy przedstawiciele mediów muszą respektować potrzeby przedstawicieli 
innych redakcji.  
f. Oznakowania: Przedstawiciele mediów muszą nosić stosowne znaczniki i nie mogą nosić 
jakichkolwiek emblematów, szalików, koszulek, z których wynikałoby sympatyzowanie 



którejkolwiek z drużyn uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez Futsal Ekstraklasę 
sp. z o.o.  
5. Standardowe zasady regulujące pracę mediów na halach podczas rozgrywek o mistrzostwo 
Ekstraklasy określa załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.  
Artykuł 31.  
1. Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych 
dotyczących rozgrywek Ekstraklasy Futsalu, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Futsal 
Ekstraklasa Sp. z o.o., rozgrywek Ekstraklasy PLF, logo, znaków, pucharu itd.. Jakiekolwiek 
wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. oraz 
musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.  
2. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów zawodów stanowią własność Futsal Ekstraklasy 
Sp. z o.o.. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Futsal 
Ekstraklasy sp. z o.o.  
Artykuł 32.  
1. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie postanowiono odrębnie, można 
orzec kary przewidziane w § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.  
Artykuł 33.  
1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN, przy uwzględnieniu 
stanowiska Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.  
Artykuł 34.  
1. Na wniosek Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. regulamin niniejszy został zatwierdzony 
przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 27.06.2012 r. 
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Uchwała nr VIII/196 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I ligi futsalu  

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

 
REGULAMIN ROZGRYWEK 

O MISTRZOSTWO I POLSKIEJ LIGI FUTSALU 
NA SEZON 2012/2013 

 
Art. 1 
1.W rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu bierze udział maksymalnie 12 drużyn w jednej grupie, 
które zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy Polskiej Ligi 
Futsalu i I ligi oraz II ligi PLF sezonu poprzedniego.  
2.Do rozgrywek I ligi Polskiej Ligi Futsalu zostaną dopuszczone kluby, które są członkami 
macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN o warunkach uczestnictwa w rozgrywkach I ligi Polskiej Lidze Futsalu na sezon 
2012/2013.  
3.W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2011/2012 w rozgrywkach I ligi PLF nie uzyska 
licencji na występowanie w następnym sezonie w I lidze PLE według procedury przewidzianej w 
podręczniku licencyjnym Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub wycofa się z rozgrywek I ligi 
PLF po ich zakończeniu, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach I ligi PLF w sezonie 
2011/2012 zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostanie przesunięty do II ligi PLF. W 
takiej sytuacji miejsce w I lidze PLF zachowuje zespół, który w sezonie 2011/2012 został 
sklasyfikowany na 11. miejscu.  
4.W sytuacji, gdy spośród klubów występujących w sezonie 2010/2011 w rozgrywkach I ligi PLF 
nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w I lidze PLF według procedury 



przewidzianej w podręczniku licencyjnym Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN więcej niż jeden 
klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach I ligi PLF w sezonie 2011/2012 zgodnie z 
liczbą zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do II ligi PLF. W takiej sytuacji miejsce 
w I lidze PLF zachowują zespoły, który w sezonie 2011/2012 zostały sklasyfikowane na 11. i 12. 
miejscu itd.  
5.Zasady przyznawania licencji klubowych dla klubów Polskiej Ligi Futsalu reguluje odrębna 
uchwała Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 
Art. 2  
1.Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać 
mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w 
zawodach najsilniejszy skład.  
2.Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 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 I ligi Polskiej Ligi Futsalu. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć Komisję Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN – bez dodatkowej opłaty we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. 
Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio- 
i wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji. 
Art. 3  
1.Rozgrywki o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu prowadzi Komisja Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN.  
2.Rozgrywki o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych 
przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
3.Kluby uczestniczące w rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu zobowiązane są do posiadania 
oficjalnego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego prowadzona jest korespondencja z 
Komisją Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej oraz Kolegium Sędziów PZPN. 
4.Sędziów do prowadzenia zawodów I ligi Polskiej Ligi Futsalu wyznacza Kolegium Sędziów 
PZPN.  
5.Koszty obsługi sędziowskiej i obserwatorów oraz zryczałtowane koszty podróży sędziów i 
obserwatorów regulowane są przez gospodarza zawodów wg stawek obowiązujących dla 
sędziów I ligi PLF ustalonych uchwałą Zarządu PZPN.  
Art. 4  
1.Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów gry w 
piłkę nożną - futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz 
Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
2.Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  
a.przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną - futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku 
Piłki Nożnej i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN,  
b.przestrzegać zasad fair play,  
c.wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  
d.postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 
organizowanych przez PZPN oraz Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 
3.Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane piłkami posiadającymi 
jedno z trzech następujących oznaczeń:  
a.oficjalne logo „FIFA APPROVED” (zatwierdzone przez FI FA)  
b.oficjalne logo „FIFA INSPECTED” (sprawdzone przez FIFA)  
c.referencje „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD” (piłka meczowa o standardzie 
międzynarodowym) 
Art. 5  
1.Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 
regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 
organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy 
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w 
najbliższym możliwym terminie.  
2.Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest co do zasady 
Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
3.Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.  



4.W przypadku podjęcia przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN decyzji o rozegraniu w 
nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie 
z przyczyn określonych w ust. 1, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się 
wszystkie zasady określone przepisami PZPN i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
5.W przypadku podjęcia przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN decyzji o dokończeniu 
zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w 
nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad: 
a.gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów.  
b.zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  
c.w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym 
klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami: 

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

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

 którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości 
kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  
d.zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek 
powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek 
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych 
zawodach. 
Art. 6  
1.Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu otrzyma 
napomnienie (żółtą kartkę),zostanie automatycznie  ukarany:  
a.przy trzecim napomnieniu karą pieniężną w wysokości 100 zł.  
b.przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze I meczu,  
c.przy szóstym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł.  
d.przy siódmym napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze I meczu,  
e.przy dziewiątym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 400 zł.  
f.przy dziesiątym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  
g.przy każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą 
pieniężną w wysokości 800 zł.  
2.Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. a dowód wniesienie opłaty niezwłocznie należy przesłać do Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN.  
3.W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 
jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane 
jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal 
jest zobowiązany do jej odbycia. W tym wypadku Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jest 
zobowiązana do powiadomienia klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych 
zawodach jako konsekwencji otrzymania żółtych kartek.  
4.Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy 
zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników. Przepis ten ma również 
zastosowanie w przypadku wycofania drużyny i weryfikowaniu nierozegranych spotkań jako 
walkowery. 
5.Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach mistrzowskich do czasu 
wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.  
6.Napomnienia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo I ligi PLF oraz innych rozgrywek 
prowadzonych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
7.W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach o 
mistrzostwo I ligi PLF lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego w 
innej klasie rozgrywkowej i koniecznością odbycia kary wynikającej z ilości napomnień (żółtych 
kartek) udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik 
zobowiązany jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi PLF bez względu na fakt 
występowania uprzednio w innym klubie I ligi PLF lub innej klasie rozgrywkowej. 



Art. 7 
1.Rozgrywki I ligi Polskie Ligi Futsalu prowadzone są w sposób dwuetapowy: 
a.w pierwszej fazie (sezon zasadniczy) każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa 
spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość.  
b.do drugiej fazy (play-off) awansują 4 pierwsze drużyny wg klasyfikacji ustalonej na podstawie 
Art. 9.  
2.W pierwszej rundzie fazy play-off (półfinały) drużyny grają ze sobą do dwóch wygranych, przy 
czym gospodarzem 1. meczu jest zespół sklasyfikowany niżej w tabeli po fazie zasadniczej, a 
gospodarzem 2. i ewentualnie 3. meczu – zespół sklasyfikowany wyżej po fazie zasadniczej. 
Rozstawienie w tej fazie ustalane jest następująco: 1. zespół w tabeli rywalizuje z 4. zespołem, a 
2. zespół z 3. Mecze w tej fazie muszą zakończyć się wynikiem rozstrzygniętym. 
3.W drugiej rundzie fazy play-off w dwóch parach rywalizują ze sobą zwycięzcy półfinałów oraz 
przegrani z półfinałów. Rywalizacja toczy się systemem mecz-rewanż, przy czym gospodarzem 
pierwszych zawodów jest drużyna niżej sklasyfikowana w tabeli po fazie zasadniczej, a 
gospodarzem drugich zawodów – drużyna wyżej sklasyfikowana w tabeli po fazie zasadniczej. O 
miejscu w klasyfikacji końcowej decydują kryteria określone w przepisach gry w futsal dotyczące 
wyłonienia zwycięzcy dwumeczu. 
4.W fazie play-off klub-gospodarz meczu zobowiązany jest najpóźniej 7 dni przed zawodami 
wskazać termin i godzinę rozpoczęcia meczu stronom określonym w Art. 17, przy czym termin 
ten może ulec obligatoryjnemu wydłużeniu tak, by zawsze przed rozpoczęciem jednego meczu 
znany był już termin kolejnego, nawet jeśli nie zajdzie potrzeba jego rozegrania (rywalizacja 
zakończyła by się po dwóch meczach). 
5.Zespół, który w fazie play-off nie przystąpi do meczu i odda spotkanie walkowerem, 
automatycznie przegrywa rywalizację niezależnie od wyniku pozostałych spotkań.  
6.Drużyny z miejsc 5-12 po fazie zasadniczej kończą rozgrywki wg ustalonej klasyfikacji. 
 
Art. 8  
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku 

 3 punkty z zwycięstwo, 

 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

 0 punktów za spotkanie przegrane.  
Art. 9  
1.W fazie zasadniczej rozgrywek I ligi Polskiej Ligi Futsalu kolejność zespołów w tabeli ustala się 
według liczby zdobytych punktów.  
2.W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują;  
3.przy dwóch zespołach:  
a.liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  
b.przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn,  
c.przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe 
liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn,  
d.przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 
rozgrywek,  
e.przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu.  
4.przy więcej niż dwóch zespołach:  
a.liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  
b.przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn,  
c.przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 
rozgrywek,  
d.przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu,  
e.przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN.  



5.Weryfikację rozgrywek przeprowadza i zatwierdza Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
Art. 10  
Drużyny, które zajmą miejsca 1. i 2. w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu w 
sezonie 2013/2014 rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w Ekstraklasie Polskiej Ligi 
Futsalu.  
Art. 11  
Zespoły, który w rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu zajmą miejsca 11-12 spadają do I 
ligi PLF w której wezmą udział w sezonie 2013/2014.  
Art. 12  
Zespoły, które w rozgrywkach I ligi PLF zajmą miejsca 9-12 spadają do II ligi PLF w której wezmą 
udział w sezonie 2013/2014. Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN zastrzega sobie prawo do 
zmiany formuły organizacja rozgrywek I ligi PLF w sezonie 2013/2014. 
Art. 13  
Mistrzowie poszczególnych grup II ligi PLF uzyskają awans do rozgrywek I ligi PLF w sezonie 
2013/2014.  
Art. 14  
1.Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej 
klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o 
dwie klasy niżej.  
2.Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje 
automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana o 
dwie klasy niżej, bez względu na liczbę zdobytych punktów.  
3.Weryfikację spotkań drużyn wycofanych bądź wykluczonych przeprowadza się następująco: 
a.w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań – anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań 
tej drużyny, 
b.w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań – zalicza się do punktacji osiągnięte wyniki, 
natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 
4.Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach I ligi PLF zostanie 
ukarana karą pieniężną w wysokości 4000 zł.  
Art. 15  
1.Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo I 
ligi Polskiej Ligi Futsalu, muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a 
następnie uprawnieni przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN z zachowaniem wymogów 
określonych w obowiązujących przepisach PZPN i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.W ww. 
zakresie obowiązują postanowienia Uchwały nr X/246 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku Zarządu 
PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu.  
2.Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodników do Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz przez odpowiedni 
wojewódzki związek piłki nożnej. Letni okres transferowy trwa od zakończenia rozgrywek sezonu 
2011/2012 do godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy jesiennej sezonu 
2012/13. Zimowe okienko transferowe trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej do godziny 
16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy wiosennej sezonu 2012/2013.  
3.Każdy klub może zgłosić do rozgrywek I ligi Polskiej Ligi Futsalu nie więcej niż 25 zawodników 
w trakcie trwania sezonu oraz nieograniczoną liczbę zawodników, którzy w roku kalendarzowym, 
w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, ukończą 21. rok życia oraz 
zawodników młodszych. Juniorzy mogą grać w meczach I ligi Polskiej Ligi Futsalu po ukończeniu 
16. roku życia. 
4.Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 
5.Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. Zawodnicy 
biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności 
do gry.  
6.Zawodnicy uprawiający piłkę nożną maja prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są 
obowiązani poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego 
zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej 
musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich 



według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane okresowo, których 
wyniki odnotowuje sie w karcie badań lekarskich.  
7.Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie 
dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia 
badań.  
8.W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie 
pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich,  
9.Sędziowie spotkań piłki nożnej maja obowiązek sprawdzenia kart badań lekarskich wszystkich 
zawodników.  
Art. 16  
1.Zespoły I ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający uprawnienia 
instruktora futsalu lub instruktora piłki nożnej.  
2.Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych określonych 
Uchwałą Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w sprawie warunków uczestnictwa w rozgrywkach 
I ligi PLF na sezon 2012/2013.  
Art. 17  
1.Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane na halach uznanych 
przed rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klas rozgrywkowej. Klub 
jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił 
tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje 
regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie 
odbyte zawody.  
2.W uzasadnionych przypadkach Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN może wyrazić zgodę na 
rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla innej klasy rozgrywkowej. 
3.Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej. 
4.Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 
Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.  
5.Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz 
kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.  
6.Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po 
meczu. Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także 
może być ukarany dyscyplinarnie.  
7.Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 
zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:  
a.każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszelkie zagrożenia związane 
z jego uczestnictwem w rozgrywkach,  
b.klub będący właścicielem obiektu, sportowego musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na 
zagrożenia związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną 
zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, 
przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności za które odpowiada 
klub,  
c.jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi 
przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie 
nieruchomości) zawarte przez właściciela hali,  
d.w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jest 
zwolniona z odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i 
uczestnictwem w meczu  
8.Mecze futsalowe nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji organu 
dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 
obserwatorzy oraz delegaci Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mają obowiązek sprawdzenia 
dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danej hali.  
Art. 18  
1.Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 
pierwszym miejscu).  
2.Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem powiadomić 
pocztą elektroniczną przeciwnika, Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, Sekcję Sędziowską 
PZPN, o miejscu i godzinie rozegrania zawodów – z zastrzeżeniem Art. 7 pkt 4. Każda drużyna 



wyjeżdża na zawody na koszt własny. W przypadku niedochowania zaznaczonego terminu klub 
zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 500 zł.  
3.W przypadku nieotrzymania informacji o terminie i miejscu rozegrania zawodów przeciwnikowi 
zgodnie z pkt. 2 niniejszego artykułu – jest on zobowiązany do powiadomienia Komisji Futsalu i 
Piłki Plażowej PZPN o zaistniałym fakcie na 10 dni przed rozpoczęciem kolejki. W takiej sytuacji 
Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN  najpóźniej 5 dni przed terminem kolejki wyznacza z 
urzędu dokładną datę rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie hala drużyny 
występującej w roli gospodarza zawodów). Nierozegranie zawodów w tym terminie będzie 
skutkowało walkowerem przeciwko drużynie gospodarza. 
Art. 19  
1.Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  
2.Ustala się, że mecze I ligi Polskiej Ligi Futsalu muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem terminów 
obligatoryjnych:  
a.w soboty – w godzinach pomiędzy 14:00 a 20:00  
b.w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12:00 a 16:00 
3.Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo I 
ligi Polskiej Ligi Futsalu na jeden termin i o jednej godzinie. Wszystkie mecze ostatniej kolejki 
rundy wiosennej co do zasady muszą zostać rozegrane o jednej porze – w sobotę o godz. 18:00. 
Za zgodą obydwu klubów Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN może ustalić inny termin 
rozegrania meczów w terminach objętych obligatoryjnością, ale tylko wcześniejszy, niż uprzednio 
wyznaczony. 
4.Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Komisję Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN, podlega karze 500 zł. Niezależnie od tego Komisja Dyscyplinarna PZPN może 
nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 
5.W przypadku awarii środka transportu lub jego braku Komisja Futsalu i Piłki Plażowej może 
wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie w przypadku 
osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby. 
 
Art. 20  
Powołanie co najmniej dwóch zawodników do reprezentacji narodowych w futsalu w terminach 
FIFA, UEFA, PZPN może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko 
pierwszej i młodzieżowej reprezentacji U-21). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje 
Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
Art. 21  
1.Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN.  
2.W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub 
winien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej 
sytuacji może nastąpić za zgodą Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Nowy termin nie może 
być ustalony po zakończeniu rozgrywek, natomiast gdy mecz odbyć się miał pierwotnie w rundzie 
jesiennej – nowy termin musi być ustalony przed rozpoczęciem rundy wiosennej. O zmianę 
terminu meczu kluby mogą wystąpić najpóźniej 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym 
terminem kolejki. 
Art. 22  
1.Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali zobowiązany 
jest do: 
a. zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,  
b. filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo,  
c. zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące), 
d. powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych i 
stewardów, przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  
e. pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), kulturalnych warunków związanych z udziałem w 
widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),  
f. opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 
(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją 
na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 



podpisem na protokole meczowym. W przypadku braku opieki medycznej sędziowie mają prawo 
podjąć decyzję o nierozgrywaniu spotkania, za co winę ponosi gospodarz zawodów, 
g. stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,  
h. specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,  
i. zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 
posiadającej prawa telewizyjne.  
j. zapewnienie wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie 
im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji.  
k. zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 
drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.  
2.Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:  
a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół 
boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie 
przestrzegania powyższego, przedstawiciele Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN (obserwator i 
delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać 
mecz,  
b. stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 
informowanie o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN  
3.Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Komisją Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
Art. 23  
1.Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień 
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo I ligi Polskiej 
Ligi Futsalu, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak 
najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata 
Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN podjęcie przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 
decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub 
o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnej hali.  
2.Komisja Dyscyplinarna PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku 
rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu. 
3.Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN 
do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZPN.  
Art. 24  
1.Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako przegrane 
0:5 na niekorzyść drużyny: w składzie której występował co najmniej jeden zawodnik, u którego 
stwierdzono pozytywny wynik badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom; która 
nie stawi sie na zawodach lub w jej barwach wystąpił nieuprawniony zawodnik oraz w przypadku 
innych naruszeń przepisów związkowych.  
2.W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 
walkowerem. 
3.W przypadku uzyskania przez przeciwnika korzystniejszego wyniku aniżeli walkower – 
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 
Art. 25  
1.Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Biura Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 
przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach.  
2.Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej 
w wysokości 500 złotych (pięćset złotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega 
zwrotowi.  
3.Protesty co do zasady nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.  
4.Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch żółtych 
kartek mogą być rozpatrywane jedynie gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu 
niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu 
sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN.  



5.Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 
Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na zasadach określonych w 
Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek.  
Art. 26  
Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu zobowiązane są do 
zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla oficjalnych przedstawicieli 
organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN oraz 
oficjalnych przedstawicieli Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN (obserwator/delegat), którym 
należy zapewnić najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności. 
Art. 27  
1.Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu 
zawodów – pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN – czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion 
i nazwisk wraz z ich własnoręcznymi podpisami.  
2.Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po 
zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości wita 
się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu 
gospodarza.  
3.Na ławkach rezerwowych może zasiadać maksymalnie sześciu oficjalnych przedstawicieli 
klubowych oraz siedmiu zawodników rezerwowych, którzy muszą mieć założone koszulki 
odróżniające się kolorem od koszulek zawodników. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do 
protokołu meczowego.  
4.Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i wysyła je do biura Komisji Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN pocztą listem priorytetowym najpóźniej drugiego dnia roboczego po zakończeniu 
spotkania. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego przez okres 
30 dni.  
Art. 28  
1.Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:  
a.drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 
klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów 
powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić,  
b.jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 
drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór.  
c.jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn, zmiany 
koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz 
zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy.  
d.obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze 
ochraniaczy na golenie.  
2.Zaleca się wpisywanie 12 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy rozpoczynający 
grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.  
3.Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.  
Art. 29  
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  
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Uchwała nr VIII/197 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II ligi futsalu  
 

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

 



REGULAMIN ROZGRYWEK 
O MISTRZOSTWO II POLSKIEJ LIGI FUTSALU 

NA SEZON 2012/2013 
 
Art.1 
 
1.W rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu biorą udział zespoły według zgłoszeń w maksymalnie 
pięciu grupach, które zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek I ligi oraz 
II ligi PLF sezonu poprzedniego jak i na podstawie dokonanych przed rozpoczęciem rozgrywek 
zgłoszeń. Liczbę grup oraz podział zespołów na grupy ustala Komisja Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN. 
2.Do rozgrywek II ligi Polskiej Ligi Futsalu zostaną dopuszczone kluby, które są członkami 
macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Zarządu PZPN o 
warunkach uczestnictwa w rozgrywkach II ligi Polskiej Lidze Futsalu na sezon 2012/2013.  
3.Zasady przyznawania licencji klubowych dla klubów Polskiej Ligi Futsalu reguluje odrębna 
uchwała Zarządu PZPN. 
 
Art. 2  
1.Kluby, uczestniczące w rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać 
mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w 
zawodach najsilniejszy skład.  
2.Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 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 II ligi Polskiej Ligi Futsalu. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć Komisję Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN – bez dodatkowej opłaty we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. 
Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio- 
i wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji. 
 
Art. 3  
1.Rozgrywki o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu prowadzi Komisja Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN, która może zlecić prowadzenie rozgrywek wydziałom futsalu związków wojewódzkich. 
2.Rozgrywki o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych 
przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
3.Kluby uczestniczące w rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu zobowiązane są do posiadania 
oficjalnego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego prowadzona jest korespondencja z 
Komisją Futsalu i Piłki Nożnej Plażowej i wydziałami futsalu związków wojewódzkich oraz 
Kolegium Sędziów PZPN. 
4.Sędziów do prowadzenia zawodów II ligi Polskiej Ligi Futsalu wyznacza Kolegium Sędziów 
PZPN.  
5.Koszty obsługi sędziowskiej i obserwatorów oraz zryczałtowane koszty podróży sędziów i 
obserwatorów regulowane są przez gospodarza zawodów wg stawek obowiązujących dla 
sędziów II ligi PLF ustalonych uchwałą Zarządu PZPN. 
  
Art. 4  
1.Zawody o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów gry w 
piłkę nożną - futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz 
Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
2.Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  
a.przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną - futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku 
Piłki Nożnej i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN,  
b.przestrzegać zasad fair play,  
c.wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  
d.postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 
organizowanych przez PZPN oraz Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 
3.Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane piłkami posiadającymi 
jedno z trzech następujących oznaczeń:  



a.oficjalne logo „FIFA APPROVED” (zatwierdzone przez FI FA)  
b.oficjalne logo „FIFA INSPECTED” (sprawdzone przez FIFA)  
c.referencje „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD” (piłka meczowa o  standardzie 
międzynarodowym) 
 
Art. 5  
1.Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 
regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 
organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy 
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w 
najbliższym możliwym terminie.  
1.Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest co do zasady 
Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
2.Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.  
3.W przypadku podjęcia przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN decyzji o rozegraniu w 
nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie 
z przyczyn określonych w ust. 1, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się 
wszystkie zasady określone przepisami PZPN i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
4.W przypadku podjęcia przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN decyzji o dokończeniu 
zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w 
nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad: 
a.gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów.  
b.zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  
c.w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym 
klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami: 

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

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

 którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości 
kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  
d.zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek 
powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek 
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych 
zawodach. 
Art. 6  
1.Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu otrzyma 
napomnienie (żółtą kartkę),zostanie automatycznie  ukarany:  
a.przy trzecim napomnieniu karą pieniężną w wysokości 50 zł.  
b.przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze I meczu,  
c.przy szóstym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł.  
d.przy siódmym napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze I meczu,  
e.przy dziewiątym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł.  
f.przy dziesiątym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  
g.przy każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą 
pieniężną w wysokości 400 zł.  
2.Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Polskiego Związku 
Piłki Nożnej, a dowód wniesienie opłaty niezwłocznie należy przesłać do Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN. W przypadku prowadzenia rozgrywek przez wydział futsalu związku 
wojewódzkiego, dyscyplinarne kary finansowe należy kierować na jego konto, a dowód wpłaty 
przesłać do wydziału futsalu. 
3.W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 
jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane 
jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal 
jest zobowiązany do jej odbycia. W tym wypadku Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jest 



zobowiązana do powiadomienia klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych 
zawodach jako konsekwencji otrzymania żółtych kartek.  
4.Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy 
zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników. Przepis ten ma również 
zastosowanie w przypadku wycofania drużyny i weryfikowaniu nierozegranych spotkań jako 
walkowery. 
5.Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach mistrzowskich do czasu 
wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.  
6.Napomnienia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo II ligi PLF oraz innych 
rozgrywek prowadzonych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 
7.W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach o 
mistrzostwo II ligi PLF lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego w 
innej klasie rozgrywkowej i koniecznością odbycia kary wynikającej z ilości napomnień (żółtych 
kartek) udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik 
zobowiązany jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi PLF bez względu na fakt 
występowania uprzednio w innym klubie II ligi PLF lub innej klasie rozgrywkowej. 
Art. 7 
1.Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz 
u przeciwnika jako gość. 
2.W przypadku małej liczby zgłoszonych klubów organ prowadzący rozgrywki może – za zgodą 
wszystkich klubów – ustalić, że każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami cztery 
spotkania, dwa razy u siebie jako gospodarz oraz dwa razy u przeciwnika jako gość 
(naprzemiennie). 
Art. 8  
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku 

 3 punkty z zwycięstwo, 

 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

 0 punktów za spotkanie przegrane.  
Art. 9  
1.W rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby 
zdobytych punktów.  
2.W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują;  
3.przy dwóch zespołach:  
a.liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  
b.przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn,  
c.przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe 
liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn,  
d.przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 
rozgrywek,  
e.przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu.  
f.w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 
pierwsze miejsce w tabeli II ligi Polskiej Ligi Futsalu, stosuje się wyłącznie zasady określone w 
punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na 
neutralnym, wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki boisku. g.mecz barażowy musi 
wyłonić zwycięzcę. 
4.przy więcej niż dwóch zespołach:  
a.liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  
b.przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn,  
c.przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 
rozgrywek,  
d.przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu,  



e.przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN.  
2.Weryfikację rozgrywek przeprowadza i zatwierdza Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
Art. 10  
Drużyny, które zajmą miejsca 1. w rozgrywkach poszczególnych grup II ligi Polskiej Ligi Futsalu w 
sezonie 2012/13 rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w I lidze Polskiej Ligi Futsalu. 
Art. 11  
Zespoły, który w rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu w sezonie 2012/13 zajmą miejsca 9-12 
spadają do II ligi PLF w której wezmą udział w sezonie 2013/2014.  
Art. 12  
1.Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej 
klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o 
dwie klasy niżej.  
2.Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje 
automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana o 
dwie klasy niżej, bez względu na liczbę zdobytych punktów.  
3.Weryfikację spotkań drużyn wycofanych bądź wykluczonych przeprowadza się następująco: 
a.w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań – anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań 
tej drużyny, 
b.w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań – zalicza się do punktacji osiągnięte wyniki, 
natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 
4.Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach II ligi PLF zostanie 
ukarana karą pieniężną w wysokości 1500 zł.  
Art. 13  
1.Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo W 
II lidze Polskiej Ligi Futsalu biorą udział zawodnicy reprezentujący wyłącznie klub futsalowy lub 
posiadający pisemną zgodę klubu piłki nożnej 11-osobowej na reprezentowanie klubu 
futsalowego w rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu (można łączyć grę w drużynie II ligi PLF z 
grą w zespołach występujących na boiskach trawiastych w rozgrywkach prowadzonych przez 
PZPN). Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu muszą być 
potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni przez Komisję Futsalu i 
Piłki Plażowej PZPN z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach PZPN 
i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
2.Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodników do Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz przez odpowiedni 
wojewódzki związek piłki nożnej. Letni okres transferowy trwa od zakończenia rozgrywek sezonu 
2011/2012 do godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy jesiennej sezonu 
2012/13. Zimowe okienko transferowe trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej do godziny 
16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy wiosennej sezonu 2012/2013.  
3.Każdy klub może zgłosić do rozgrywek II ligi Polskiej Ligi Futsalu nie więcej niż 25 zawodników 
w trakcie trwania sezonu oraz nieograniczoną liczbę zawodników, którzy w roku kalendarzowym, 
w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, ukończą 21. rok życia oraz 
zawodników młodszych. Juniorzy mogą grać w meczach II ligi Polskiej Ligi Futsalu po ukończeniu 
16. roku życia. 
4.Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 
5.Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. Zawodnicy 
biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności 
do gry.  
6.Zawodnicy uprawiający piłkę nożną maja prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są 
obowiązani poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego 
zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej 
musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich 
według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane okresowo, których 
wyniki odnotowuje sie w karcie badań lekarskich.  



7.Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie 
dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia 
badań.  
8.W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie 
pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich,  
9.Sędziowie spotkań piłki nożnej maja obowiązek sprawdzenia kart badań lekarskich wszystkich 
zawodników.  
Art. 14  
1.Zespoły II ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający uprawnienia 
instruktora futsalu lub minimum instruktora piłki nożnej.  
2.Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych określonych 
Uchwałą Zarządu PZPN w sprawie warunków uczestnictwa w rozgrywkach I ligi PLF na sezon 
2012/2013.  
Art. 15  
1.Zawody o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane na halach uznanych 
przed rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klas rozgrywkowej. Klub 
jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił 
tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje 
regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie 
odbyte zawody.  
2.W uzasadnionych przypadkach Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN może wyrazić zgodę na 
rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla innej klasy rozgrywkowej. 
3.Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej. 
4.Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 
Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.  
5.Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz 
kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.  
6.Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po 
meczu. Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także 
może być ukarany dyscyplinarnie.  
7.Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 
zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:  
a.każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszelkie zagrożenia związane 
z jego uczestnictwem w rozgrywkach,  
b.klub będący właścicielem obiektu, sportowego musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na 
zagrożenia związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną 
zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, 
przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności za które odpowiada 
klub,  
c.jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi 
przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie 
nieruchomości) zawarte przez właściciela hali,  
d.w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jest 
zwolniona z odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i 
uczestnictwem w meczu  
8.Mecze futsalu nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji organu 
dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 
obserwatorzy oraz delegaci Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mają obowiązek sprawdzenia 
dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danej hali.  
Art. 16  
1.Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 
pierwszym miejscu).  
2.Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem powiadomić 
pocztą elektroniczną przeciwnika, Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, Kolegium Sędziów 
PZPN, o miejscu i godzinie rozegrania. W przypadku niedochowania zaznaczonego terminu klub 
zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 500 zł.  



3.W przypadku nieotrzymania informacji o terminie i miejscu rozegrania zawodów przeciwnikowi 
zgodnie z pkt. 2 niniejszego artykułu – jest on zobowiązany do powiadomienia Komisji Futsalu i 
Piłki Plażowej PZPN o zaistniałym fakcie na 10 dni przed rozpoczęciem kolejki. W takiej sytuacji 
Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN  najpóźniej 5 dni przed terminem kolejki wyznacza z 
urzędu dokładną datę rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie hala drużyny 
występującej w roli gospodarza zawodów). Nierozegranie zawodów w tym terminie będzie 
skutkowało walkowerem przeciwko drużynie gospodarza. 
Art. 17  
1.Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  
2.Ustala się, że mecze II ligi Polskiej Ligi Futsalu muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem 
terminów obligatoryjnych:  
a.w soboty – w godzinach pomiędzy 14:00 a 20:00  
b.w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12:00 a 18:00 
3.Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo I 
ligi Polskiej Ligi Futsalu na jeden termin i o jednej godzinie. Wszystkie mecze ostatniej kolejki 
rundy wiosennej co do zasady muszą zostać rozegrane o jednej porze – w sobotę o godz. 18:00. 
Za zgodą obydwu klubów Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN może ustalić inny termin 
rozegrania meczów w terminach objętych obligatoryjnością, ale tylko wcześniejszy, niż uprzednio 
wyznaczony. 
4.Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Komisję Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN, podlega karze 500 zł. Niezależnie od tego Komisja Dyscyplinarna PZPN może 
nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 
Art. 18  
Powołanie co najmniej jednego zawodnika do reprezentacji narodowych – pierwszej lub 
młodzieżowej U-21 – w futsalu lub co najmniej dwóch zawodników do młodzieżowej reprezentacji 
U-19 w terminach FIFA i UEFA może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin. 
Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
Art. 21  
1.Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN.  
2.W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub 
winien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej 
sytuacji może nastąpić za zgodą Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Nowy termin nie może 
być ustalony po zakończeniu rozgrywek, natomiast gdy mecz odbyć się miał pierwotnie w rundzie 
jesiennej – nowy termin musi być ustalony przed rozpoczęciem rundy wiosennej. O zmianę 
terminu meczu kluby mogą wystąpić najpóźniej 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym 
terminem kolejki. 
Art. 19  
1.Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali zobowiązany 
jest do: 
a. zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,  
b. zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące), 
c. powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych i stewardów, 
przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  
d. pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), kulturalnych warunków związanych z udziałem w 
widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),  
e. opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 
(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją 
na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 
podpisem na protokole meczowym. W przypadku braku opieki medycznej sędziowie mają prawo 
podjąć decyzję o nierozgrywaniu spotkania, za co winę ponosi gospodarz zawodów, 
f. stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,  
g. specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,  
h. zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 
posiadającej prawa telewizyjne.  
i. zapewnienie wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie 
im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji.  



j. zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 
drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.  
2.Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:  
a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej prowokacyjnej wokół boiska 
oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania 
powyższego, przedstawiciele Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN (obserwator i delegat) w 
porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,  
b. stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 
informowanie o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN  
3.Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Komisją Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
Art. 20  
1.Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień 
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo II ligi Polskiej 
Ligi Futsalu, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak 
najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora Kolegium 
Sędziów PZPN lub delegata ds. bezpieczeństwa podjęcie przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu 
mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnej hali.  
2.Komisja Dyscyplinarna PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w 
przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu. 
3.Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN 
do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZPN.  
Art. 21  
1.Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako przegrane 
0:5 na niekorzyść drużyny: w składzie której występował co najmniej jeden zawodnik, u którego 
stwierdzono pozytywny wynik badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom; która 
nie stawi sie na zawodach lub w jej barwach wystąpił nieuprawniony zawodnik oraz w przypadku 
innych naruszeń przepisów związkowych.  
2.W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 
walkowerem. 
3.W przypadku uzyskania przez przeciwnika korzystniejszego wyniku aniżeli walkower – 
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 
Art. 22  
1.Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Biura organu prowadzącego rozgrywki przy 
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach.  
2.Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto organu prowadzącego 
rozgrywki kaucji protestowej w wysokości 500 złotych (pięćset złotych). W przypadku 
uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  
3.Protesty co do zasady nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.  
4.Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch żółtych 
kartek mogą być rozpatrywane jedynie gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu 
niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu 
sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN.  
5.Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 
Komisji ds. Rozgrywek na zasadach określonych w Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek.  
Art. 23  
Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu zobowiązane są do 
zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla oficjalnych przedstawicieli 
organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN oraz 
oficjalnych przedstawicieli Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN (obserwator/delegat), którym 
należy zapewnić najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności. 
Art. 24  
1.Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu 
zawodów – pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień Komisji Futsalu i Piłki 



Plażowej PZPN – czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion 
i nazwisk wraz z ich własnoręcznymi podpisami.  
2.Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po 
zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości wita 
się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu 
gospodarza.  
3.Na ławkach rezerwowych może zasiadać maksymalnie sześciu oficjalnych przedstawicieli 
klubowych oraz siedmiu zawodników rezerwowych, którzy muszą mieć założone koszulki 
odróżniające się kolorem od koszulek zawodników. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do 
protokołu meczowego.  
4.Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i wysyła je do biura Komisji Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN pocztą listem priorytetowym najpóźniej drugiego dnia roboczego po zakończeniu 
spotkania. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego przez okres 
30 dni.  
Art. 25  
1.Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:  
a.drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 
klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów 
powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić,  
b.jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 
drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór.  
c.jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn, zmiany 
koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz 
zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy.  
d.obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze 
ochraniaczy na golenie.  
2.Zaleca się wpisywanie 12 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy rozpoczynający 
grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.  
3.Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.  
Art. 26  
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  
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Uchwała nr VIII/198 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na sezon 
2012/2013 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W Uchwale nr XVI/295 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na sezon 2012/2013 pkt 16.5 otrzymuje nowe 
brzmienie: 
 
„Napomnienia i wykluczenia 
Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie 
automatycznie ukarany: 
- przy drugim ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
- przy czwartym ostrzeżeniu -  karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
- przy siódmym ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów oraz karą pieniężną w 
wysokości 500 zł, 
Kary, o których mowa wyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych, 
 
Kary za czerwone kartki realizowane są zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN 
obowiązującym w rozgrywkach mistrzowskich.„ 
 



II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 
2012roku. 
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tj. U. nr XVI/295 z 15.12.2011 r.  
zm. U. nr VIII/198 z 2.08.2012 r. 

 
Uchwała nr XVI/295 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski 
w piłce nożnej na sezon 2012/2013 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Niniejszym przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na sezon 
2012/2013 stanowiący Załącznik nr 1 do nin. Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI 
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2012/2013 

 
Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są masową 
imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn 
piłkarskich, ubiegających się o to trofeum. 

 
1. Cykl rozgrywek 

 
1.1. Cykl rozgrywek na szczeblu związku piłki nożnej na sezon 2012/2013 kończy się do 30 
czerwca 2012 roku i ma wyłonić 16 drużyn, które wezmą udział  
w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2012/2013.  
 
1.2. Cykl rozgrywek w sezonie 2012/2013 na szczeblu centralnym rozpoczyna się 18 lipca 
2012 r., a kończy 03 maja 2013 r. 
 
2. Uczestnictwo  
 
2.1. W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny  Ekstraklasy, I, II, III i 
IV ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpić do ZPN o zwolnienie z 
udziału w rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności.  
 
2.2. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez przedstawienie organowi prowadzącemu 
rozgrywki kompletu dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami związkowymi dotyczącymi 
potwierdzenia/uprawnienia zawodników do rozgrywek ligowych. Uprawnienie zawodników do 
rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach 
pucharowych, z zastrzeżeniem pkt. 5.1 niniejszego regulaminu. Listy zawodników można 
uzupełniać w trakcie rozgrywek zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN  
w tym zakresie. Poprzez zgłoszenie do rozgrywek klub potwierdza znajomość niniejszego 
regulaminu.  
 
3. Etapy rozgrywek 
 



Rozgrywki podzielone są na dwa etapy: 
 
3.1. Etap I, kończący się do 30 czerwca 2012 roku, na szczeblu związku piłki nożnej,  
w którym uczestniczą drużyny: III, IV ligi i klasy okręgowej włącznie oraz na zasadzie 
dobrowolności wszystkie inne zgłoszone do rozgrywek. 
   
3.2. Etap II na szczeblu centralnym z udziałem: 
 
3. 16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związku piłki nożnej  
w sezonie 2011/2012, 
4. 36 drużyn II ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2011/2012, 
5. 18 drużyn I ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2011/2012, 
6. 16 zespołów ekstraklasy wg stanu na sezon rozgrywkowy 2011/2012. 
 
4. Pierwszy etap 

 
4.1. Pierwszy etap rozgrywek, kończący się do 30 czerwca 2012 roku, przeprowadzają 
związki piłki nożnej na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów oraz niniejszego 
regulaminu. 
 
4.2. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich 
drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związku piłki nożnej 
należy do właściwości Wydziału Dyscypliny związków piłki nożnej, chyba, że ze względu na 
właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania przez Komisję Dyscyplinarną 
PZPN. 

 
4.3. Wszystkie związki piłki nożnej obowiązane są w terminie do dnia 30.06.2012 r. zgłosić 
pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużyny, które zakwalifikowały się do 
rozgrywek pucharowych na szczeblu centralnym. 

 
5. Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej  

 
Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania 
następujących zasad: 
 
5.1. Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie 
tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. Jeżeli jedna z tych 
drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników drużyny 
wyeliminowanej może grać w poszczególnym meczu w tej drużynie swego klubu, która 
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.  
 
5.2. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w 
których one aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie 
rozgrywkowej, itd. 

 
6. Drugi Etap 
  
Runda wstępna 
 
6.1.  W Rundzie wstępnej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. Runda ta 
podzielona jest na dwa etapy: 

 I tura rundy wstępnej 
Uczestnicy: 
16 zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków sportowych.  
           36 zespołów II-ej Ligi w sezonie 2011/2012 
 
Zwycięzcy uzyskują awans do II tury rundy wstępnej. 



 

 II tura rundy wstępnej 
Uczestnicy: 
26 zespołów – zwycięzcy meczów I tury rundy wstępnej 
 
12 par zostanie rozlosowanych ze zwycięzców I tury rundy wstępnej. 
2 zespoły otrzymują wolny los. 
Zwycięzcy uzyskują awans do I rundy – 1/32 finału Pucharu Polski. 
 
6.2  W rundzie wstępnej Pucharu Polski Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego 
PZPN przeprowadzi losowanie wg zasad określonych w pkt. 6.1 
 
6.3  Gospodarzami w rundzie wstępnej Pucharu Polski są zespoły występujące  
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2011/2012. 
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie 
 
6.4  Zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 6.1 uzyskają awans do rundy 
pierwszej Pucharu Polski.  
 
7. Pierwsza runda - 1/32 finału Pucharu Polski 
 
7.1   W rundzie pierwszej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie 
udział bierze:  
1. 14 zespołów – zwycięzców meczu z Rundy Wstępnej; 
2. 18 zespołów I Ligi w sezonie 2011/2012;. 
 
 
7.2  W rundzie pierwszej Pucharu Polski Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego 
PZPN przeprowadzi losowanie par poprzez do losowanie do 14 zespołów-zwycięzców meczów z 
rundy wstępnej drużyn I ligi.  
2 pary stworzą drużyny I-szo ligowe.   
 
7.3  Gospodarzami meczów pierwszej rundy Pucharu Polski są zespoły zwycięzców meczu w 
rundzie wstępnej. W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni 
losowanie. 
 
7.4  Zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1 oraz 16 zespołów 
ekstraklasy /wolny los/ uzyskają awans do rundy drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski.  
 
8. Druga runda – 1/16 finału Pucharu Polski 
 
8.1.  W rundzie drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.  
W 1/16 finału udział bierze:  
11. 16 zespołów ekstraklasy, występujących w sezonie 2011/2012; 
12. zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1. 
 
8.2  W rundzie drugiej Pucharu Polski Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego 
PZPN przeprowadzi losowanie par poprzez do losowanie do szesnastu zwycięzców meczu 
spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1., 16 zespołów ekstraklasy, występujących w 
sezonie 2011/2012. 
 
8.3     Gospodarzami meczów w tej rundzie są zespoły o których mowa w pkt. 7.1. 
 
8.4 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 8.1 uzyskają awans do 
rundy trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski.  
 
9. Trzecia runda – 1/8 finału Pucharu Polski 



 
9.1 W rundzie trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.  
W 1/8 finału udział bierze:  
4. 16 zwycięzców meczów rundy drugiej. 
 
9.2  Gospodarzami są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w chwili losowania. 
9.3  W rundzie trzeciej Pucharu Polski Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego 
PZPN przeprowadzi losowanie par  spośród zespołów, o których mowa w pkt. 8.4. 
 
9.4 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 9.1 uzyskają awans do 
rundy czwartej – 1/4 finału Pucharu Polski. 
 
10. Czwarta runda – 1/4 finału Pucharu Polski 
 
10.1. W rundzie czwartej - 1/4 finału Pucharu Polski rozgrywa się dwa mecze (mecz  
i rewanż). W rundzie czwartej udział bierze: 
5. 8 zespołów – zwycięzców meczów rundy trzeciej. 
 
10.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 10.1 uzyskają awans do 
rundy piątej – 1/2 finału Pucharu Polski. 
 
11. Piąta runda – 1/2 finału Pucharu Polski 
 
11.1. W rundzie piątej - 1/2 finału Pucharu Polski rozgrywa się dwa mecze (mecz i rewanż). W 
rundzie piątej udział biorą: 
6. 4 zespoły – zwycięzcy meczów rundy czwartej. 
 
11.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 11.1 uzyskają awans do 
finału Pucharu Polski 
 
12. Runda szósta - Finał Pucharu Polski 
 
12.1 W rundzie szóstej - Finale Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. 
W rundzie szóstej udział biorą: 
7. 2 zespoły – zwycięzcy meczów rundy piątej. 
Mecz Finałowy zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. 
W przypadku braku możliwości rozegrania meczu finałowego na Stadionie Narodowym w 
Warszawie zostanie on rozegrany na innym neutralnym boisku. 
Gospodarz spotkania zostanie wyłoniony w drodze losowania spośród finalistów.  
 
13. Losowanie zestawu par i gospodarzy 
 
13.1. Zestaw par oraz gospodarzy pierwszych meczów 1/4 i 1/2 finału Pucharu Polski wyłoni 
losowanie, przeprowadzone przez Komisję ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 
 
13.2. W przypadku realnej możliwości nierozegrania meczu z powodu niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, organ prowadzący rozgrywki zastrzega sobie prawo zmiany 
gospodarza pierwszego meczu, wyłonionego w drodze losowania. 
 
14. Zasady awansu – jeden mecz 
 
14.1. W rundzie wstępnej, w pierwszej rundzie oraz w rundach etapu I, rozgrywanych wg 
zasady „jeden mecz”: 
a. w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym  czasie 
zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut.  
b. jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli zarządza się rzuty karne 
według obowiązujących przepisów.  



 
 
15. Zasady awansu – dwa mecze (mecz i rewanż) 
 
15.1. W 1/4 oraz 1/2 Finału Pucharu Polski awans do dalszej rundy rozgrywek, uzyska zespół, 
który zgromadzi większą liczbę punktów. 
15.2.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie bądź wywalczeniu  Pucharu 
Polski decyduje: 
1. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami 
w spotkaniach tych drużyn; 
2. 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; 
3. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut; 
4. jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone 
na wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w 
UEFA w rozgrywkach europejskich; 
5. jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty 
karne według obowiązujących przepisów.  
 
16. Zasady ogólne  
 
16.1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające 
odpadają. W rozgrywkach etapu pierwszego na szczeblu związku piłki nożnej dopuszcza się 
rozgrywanie zawodów, począwszy od ćwierćfinałów systemem mecz i rewanż, o ile taki system 
został uwzględniony w regulaminach związku piłki nożnej. 
 
16.2. W etapie pierwszym gospodarzami meczów o Puchar Polski na szczeblu związku piłki 
nożnej są drużyny występujące w niższych klasach rozgrywkowych.  
W przypadku drużyn tej samej klasy, gospodarza zawodów wyłania się drogą losowania. 
Ustalenie gospodarzy zawodów pucharowych w etapie pierwszym następuje na podstawie 
aktualnego stanu drużyn w poszczególnych klasach rozgrywkowych w chwili losowania.  
 
16.3. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu centralnym, uprawnione 
są do wymiany 3 zawodników przez cały okres trwania gry. 
 
16.4.  Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry    w 
piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi  w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 
lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Przepisy w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 
 
16.5. Napomnienia i wykluczenia. 
Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 
zostanie automatycznie ukarany: 
- przy drugim ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
- przy czwartym ostrzeżeniu -  karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
- przy siódmym ostrzeżeniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów oraz karą 
pieniężną w wysokości 500 zł, 
Kary o których mowa wyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych, 
 
Kary za czerwone kartki realizowane są zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN 
obowiązującym w rozgrywkach mistrzowskich. 
 
16.6. Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu Pucharu Polski na szczeblu 
Związków zostają anulowane. 
 



16.7. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących  
w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków wykonywane są w kolejnych etapach lub cyklach 
Pucharu Polski. 
 
16.8. Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w uzgodnieniu ze stacją 
posiadającą prawa telewizyjne do rozgrywek Pucharu Polski może wyznaczyć obligatoryjny 
termin rozegrania spotkania. 
 
 
17. Nagrody 

 
17.1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymuje: 
1. przechodni Puchar Polski, 
2. replikę/miniaturę Pucharu Polski na własność, 
3. medale pamiątkowe, 
4. reprezentuje Polskę w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych przez 
UEFA pod warunkiem wypełnienia wymogów licencyjnych, określonych odrębnymi przepisami 
PZPN. 
 
17.2. Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski) otrzymuje: 
5. medale pamiątkowe, 
6. reprezentuje Polskę w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych przez 
UEFA pod warunkiem wypełnienia wymogów licencyjnych, określonych odrębnymi przepisami 
PZPN i w przypadku, gdy zdobywca Pucharu Polski jest jednocześnie mistrzem Polski, chyba, że 
właściwe przepisy PZPN i UEFA stanowią inaczej.  
 
17.3.   Niezależnie od postanowień pkt 17.1 oraz 17.2, kluby uczestniczące w 
rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2012/2013 uprawnione są do 
otrzymania nagrody finansowej w wysokości: 
1) I tura rundy wstępnej - każdy z uczestników - 5 000 PLN; 
2) II tura rundy wstępnej - każdy z uczestników – 5 000 PLN; 
3) I runda PP – każdy z uczestników  – 5 000 PLN; 
4) 1/16 finału PP – każdy z uczestników – 10 000 PLN; 
5) 1/8 finału PP – każdy z uczestników - 20 000 PLN; 
6) 1/4 finału PP – każdy z uczestników - 30 000 PLN; 
7) 1/2 finału PP – każdy z uczestników - 40 000 PLN; 
8) finaliści PP – każdy z finalistów – 100 000 PLN; 
9) zdobywca PP – 400 000 PLN. 
 
17.4   Nagrody o których mowa w pkt 17.3 nie przysługują klubom, które wycofały się lub 
nie przystąpiły do rozgrywek o Puchar Polski w sezonie 2012/2013. 
 
17.5   Przyjmuje się następujący harmonogram wypłat nagród przysługujących klubom z 
tytułu uczestnictwa w rozgrywkach Pucharu Polski w sezonie 2012/2013: 
1) Wypłata nagród za uczestnictwo do 1/8 finału PP – do 31 stycznia 2013 r. 
2) Wypłata nagród dla pozostałych uczestników – do 30 czerwca 2013 r. 
 
17.6   Wypłata nagród, o których mowa w pkt 17.3 nastąpi po wystawieniu przez klub 
odpowiedniego dokumentu obciążeniowego. 
 
18. Sędziowie 
 
18.1. Obsadę sędziowską wyznaczają Kolegia Sędziów ZPN dla zawodów na szczeblu związku 
piłki nożnej oraz Departament Rozgrywek Krajowych PZPN dla zawodów szczebla centralnego. 
 
18.2. Drużyny szkolne i nie zrzeszone zwolnione są od opłat sędziowskich, przy czym opłaty te 
są pokrywane przez ZPN-y. 



 
18.3. Przyjmuje się następujące stawki ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów ds. 
bezpieczeństwa, wyznaczonych na mecze o Puchar Polski, rozgrywane na szczeblu centralnym 
w sezonie 2012/2013: 
 

L.p Etap rozgrywek Sędzia Główny Sędziowie Asystenci Obserwator / 
Delegat 

1. I tura rundy Wstępnej 250 zł 150 zł 150 zł 

2. II tura rundy 
Wstępnej 

250 zł 150 zł 150 zł 

3. 1/32 finału 300 zł 210 zł 210 zł 

4. 1/16 finału Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów, przy 
czym stawka nie może być niższa niż obowiązująca w 1/32 
finału 

5. 1/8 finału Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów, przy 
czym stawka nie może być niższa niż obowiązująca w 1/32 
finału 

6. 1//4 finału Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów, przy 
czym stawka nie może być niższa niż obowiązująca w 1/32 
finału 

7. 1/2 finału Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów, przy 
czym stawka nie może być niższa niż obowiązująca w 1/32 
finału 

8. Finał Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów – opłaca 
PZPN, przy czym stawka nie może być niższa niż 
obowiązująca w 1/32 finału 

 
18.4 Ekwiwalenty, o których mowa w pkt 18.3, zostaną wypłacone sędziom, obserwatorom i 
delegatom przez gospodarza zawodów, bezpośrednio po zakończeniu meczu. Wyjątkiem od tej 
zasady jest mecz finałowy, w przypadku którego koszty obsługi meczu przez sędziów, 
obserwatora i delegata będą finansowane bezpośrednio przez PZPN. 
 
18.5 Niezależnie od wypłacanych ekwiwalentów, za obsługę meczów I i II Tury Rundy Wstępnej 
oraz 1/32 finału rozgrywek, sędziom, obserwatorom i delegatom przysługuje zwrot kosztów 
podróży wg następujących stawek: 
 

L.p. Etap rozgrywek Poniżej  100 
km* 

Od 100 do 200 
km* 

Powyżej 200 
km* 

1. I tura rundy Wstępnej 90 zł 150 zł 200 zł 

2. II tura rundy 
Wstępnej 

90 zł 150 zł 200 zł 

3. 1/32 finału 90 zł 150 zł 200 zł 

* podróż w obie strony (dojazd i powrót) 
 
18.6 Koszty dojazdu na zawody, o których mowa w pkt 18.5, zostaną wypłacane sędziom, 
obserwatorom i delegatom przez gospodarza zawodów, bezpośrednio po zakończeniu meczu. 
 

 
19. Koszty organizacji zawodów 
 



19.1.  Zawody organizuje sekcja piłki nożnej klubu będącego gospodarzem i pokrywa wszystkie 
koszty związane z organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy  
w zawodach na koszt własny. 
 
20. Protesty 
 
20.1 Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego mogą być 
składane do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 48 godzin po 
zawodach, przy jednoczesnym złożeniu protestu do macierzystego ZPN i przeciwnika. Do 
protestu należy dołączyć pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej według 
zasad rozgrywek o mistrzostwo. 
 
 
21. Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach 
 
21.1. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o 
Puchar Polski przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne, 
prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz danych, określone odrębną uchwałą PZPN. 
 
21.2  Prawa telewizyjne i pośrednie prawa medialne są scentralizowane i należą do PZPN od 
etapu II, pierwszej rundy 1/32 finału Pucharu Polski. 
 
21.3  Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN: 
 
1. Od 1/32 finału do 1/8 finału Pucharu Polski: 

 umieszczenie tablicy centralnej w pierwszym rzędzie band reklamowych o wymiarach 
12m x 1m, zgodnie z załącznikiem nr 2 

 umieszczenie 2 tablic reklamowych w narożnikach o wymiarach 2m x 1m każda, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 

 umieszczenie logotypu Pucharu Polski na prawym i lewym rękawku koszulek meczowych 
klubów (wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm), zgodnie z załącznikiem nr 3 

 obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru wskazanego 
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie 
konferencji prasowych. 
 
2. Od 1/4 finału do finału Pucharu Polski: 

 udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 
reklamowych wokół boiska, zgodnie z załącznikiem nr 2 

 umieszczenie logotypu Pucharu Polski na prawym i lewym rękawku koszulek meczowych 
(wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm), zgodnie z załącznikiem nr 3 

 obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru wskazanego 
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie 
konferencji prasowych. 
 
21.4 Ustala się, iż kluby uczestniczące w drugim etapie rozgrywek o Puchar Polski 
zarezerwują dla Polskiego Związku Piłki Nożnej i w razie potrzeby przekażą: 
a. na mecze od 1/32 do 1/8 finału: 

 50 biletów 1 kategorii 

 10 zaproszeń VIP/loża honorowa 
b. na mecze ćwierćfinałowe: 

 100 biletów 1. kategorii 

 30 zaproszeń VIP/loża honorowa 
c. na mecze półfinałowe: 

 100 biletów 1. kategorii 
5. 50 zaproszeń VIP/loża honorowa 
 
Aczkolwiek liczba zaproszeń VIP nie może przekroczyć 10% miejsc siedzących w strefie VIP. 



 
PZPN powiadomi klub z odpowiednim wyprzedzeniem czy skorzysta z danej puli biletów i 
zaproszeń. 
 
21.5. Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów włączając mecze półfinałowe oraz wpływy 
z reklam na stadionie z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie niniejszej uchwały dla 
PZPN. 
 
21.6. Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne należą do 
PZPN.  
 
21.7. Ustala się, że zszywki z logotypami, flagi Pucharu Polski, pliki graficzne z logotypem 
Pucharu Polski oraz wzory plakatów i banerów internetowych zostaną dostarczone klubom na 
podstawie zamówienia wysłanego do PZPN faksem do 31 maja 2012 r. na druku zamówienia, 
według wzoru z załącznika nr 4. Tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych 
i na płycie boiska na mecze transmitowane przez oficjalnych nadawców Pucharu Polski dostarczy 
klubom PZPN lub podmiot przez niego wskazany. Na pozostałe mecze kluby powinny wykonać 
ścianki na własny koszt według wzoru otrzymanego od PZPN. 
 
21.8. Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny być 
interpretowane jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w rozgrywkach przy 
zawieraniu umów dotyczących rozgrywek o Puchar Polski, gdyż nie są one w konflikcie z 
umowami komercyjnymi i zobowiązaniami klubów. 
 
21.9. Szczegółowe zobowiązania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski są 
opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 
21.10. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały stanowi Księga znaku Pucharu Polski. 
 
 
22. Zasady interpretacji 

 
22.1 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
23. Data zatwierdzenia 
 
23.1 Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN. 
 
 
Terminarz spotkań  Pucharu Polski na sezon 2012/2013: 
18 lipca 2012 r. (środa) - I-sza Tura Rundy Wstępnej. 
25 lipca 2012 r. (środa) - II-ga Tura Rundy Wstępnej. 
31 lipca / 1 sierpnia 2012 r. (wtorek/środa) - Pierwsza Runda 1/32. 
4/5 sierpnia 2012 r. (sobota/niedziela) - Druga Runda 1/16 – termin dla klubów uczestniczących 
w meczu o Superpuchar. 
11/12 sierpnia 2012 r. (sobota/niedziela) - Druga Runda 1/16. 
25/26/27 września (wtorek/środa/czwartek i 02/03/04 października 2012 r. 
(wtorek/środa/czwartek) - Trzecia Runda 1/8. 
23/24 października 2012 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 pierwszy mecz. 
30/31 października 2012 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 pierwszy mecz - termin dla 
klubów uczestniczących w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. 
20/21 listopada 2012 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 drugi mecz. 
27/28 listopada 2012 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 drugi mecz - termin dla klubów 
uczestniczących w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. 
09/10 kwietnia 2013 r. (wtorek/środa) - Piąta Runda 1/2 pierwszy mecz. 
16/17 kwietnia 2013 r. (wtorek/środa) - Piąta Runda 1/2 drugi mecz. 
3 maja 2013 r. - FINAŁ  PUCHARU POLSKI. 
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Uchwała nr VIII/199 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie upoważnienia dla zespołu roboczego ds. budowy siedziby PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Upoważnia się zespół roboczy ds. budowy siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej do 
opracowania aneksu do umowy o prace projektowe i nadzór autorski oraz o roboty budowlane z 
dnia 25 lipca 2011 roku z Warbud SA (generalny wykonawca), zmieniającego m.in. sposób 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Inwestora (PZPN) w zakresie dotyczącym 
gwarancji zapłaty wynagrodzenia na rzecz Generalnego Wykonawcy, poprzez zastąpienie 
gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej rachunkiem powierniczym, na który środki będą 
wpłacane transzami, zgodnie z udokumentowanym postępem prac. 
 
II. Upoważnia się kierownictwo PZPN do podpisania ww. aneksu do umowy.  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VIII/200 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie lokalizacji meczu Polska – Litwa reprezentacji U-16 (rocznik 1996) 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Powierza się Warmińsko-Mazurskiemu ZPN (Olecko) organizację meczu Polska – Litwa 
reprezentacji U-16 (rocznik 1996). 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr VIII/201 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie powołania Grupy Roboczej ds. uaktualnienia uchwały licencyjnej dla klubów III 

ligi, IV ligi i klas niższych 
 

Na podstawie art. 66 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Powołuje się Grupę Roboczą ds. uaktualnienia uchwały licencyjnej dla klubów III ligi, IV ligi i 
klas niższych, w następującym składzie: 
 
1. Jan Bednarek – Przewodniczący  
2. Mirosław Starczewski  
3. Józef Dąbrowski  
4. Dariusz Machiński  
5. Andrzej Palczewski  
6. Krzysztof Smulski 
7. Łukasz Wachowski 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr VIII/202 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Regulaminu Komisji Technicznej 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 66 § 1 pkt 1, § 4 i § 15 Statutu PZPN postanawia się, 
co następuje: 
 
I. W Regulaminie Komisji Technicznej wprowadza się następujące zmiany: 
 
W § 2 ust. 1 pkt e) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„od 5 do 8 członków”. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 

  
Uchwała nr VI/132 z dnia 27 czerwca 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Technicznej PZPN (tekst jednilty) 
 

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

Regulamin Komisji Technicznej PZPN 
 

§ 1 
 

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

§ 2 
 

1. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, Komisja składa się z następujących członków: 
a) Przewodniczącego,  
b) Wiceprzewodniczącego, 
c) Sekretarza, 
d) Przewodniczących Zespołów: ds. Reprezentacji Narodowych, Medycznego oraz ds. 
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów, 
e) od 5 do 8 członków.  
2.Zarząd powołuje 2 dodatkowych członków Komisji Technicznej spośród obecnych członków 
Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego oraz Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej.  
3. W skład Komisji Technicznej z urzędu wchodzi Dyrektor Sportowy PZPN.  
4. Zarząd PZPN może dokooptować do Komisji dodatkowych członków, jeżeli jest to konieczne. 
5. Posiedzenia Komisji odbywają się w przypadku zaistnienia takiej konieczności, tym niemniej 
nie rzadziej niż raz na kwartał. 
6. W celu wydania specjalistycznej opinii Komisja może korzystać doraźnie z pomocy ekspertów. 
 

§ 3 
 

1. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i członkowie Komisji są powoływani i 
odwoływani przez Zarząd PZPN.  



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

§ 4 
 
Do kompetencji Komisji należy w szczególności: 
 
1. projektowanie strategii rozwoju piłki nożnej w Polsce, 
2. analiza trendów rozwoju piłki nożnej w Polsce i na świecie poprzez ocenę gry zespołów 
ligowych i reprezentacyjnych, 
3. współpraca z AWF-ami w przetwarzaniu danych uzyskiwanych w badaniach naukowych, 
związanych z procesem treningowym, 
4. współpraca z redakcją czasopisma „Trener”, 
5. popularyzacja podręczników, pism fachowych i innych materiałów szkoleniowych z 
wykorzystaniem strony internetowej Komisji Technicznej,  
6. cykliczne uaktualnianie unifikacji procesu szkolenia w piłce nożnej, 
7. monitorowanie, analiza oraz sporządzanie wniosków obserwacyjnych z Mistrzostw Świata 
i Mistrzostw Europy w piłce nożnej, 
8. współpraca ze Stowarzyszeniem Trenerów Piłki Nożnej, Spółką Ekstraklasa, Piłkarską 
Liga Polską oraz wszystkimi Komisjami PZPN,  
9. analizowanie systemów gry i metod pracy wszystkich reprezentacji Polski w 
piłce nożnej,  
10. opracowywanie i przedstawianie kierunków zmian w szkoleniu piłkarskim sprzyjającym 
podniesieniu poziomu polskiej piłki nożnej,  
11. udział w procesie doszkalania, doboru i oceny poziomu pracy trenerów pracujących z 
reprezentacjami narodowymi,   
12.  współpraca z trenerami koordynatorami w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej i 
ośrodkach szkolenia piłkarzy, 
13. współpraca z Komisją Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego w zakresie 
opracowywanie kierunków rozwoju i koordynacji systemu szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce. 
 

§ 5 
 
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie konieczności – pod jego nieobecność lub z 
powodu konfliktu interesów -  Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.   
2. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji w szczególności należy: 
a) organizacja pracy Komisji, w tym zlecanie bieżących zadań członkom Komisji,  
b) przygotowywanie posiedzeń Komisji wspólnie z Sekretarzem  i Administratorem  
(program, zaproszenia itp.), 
c) przewodniczenie posiedzeniom Komisji, 
d) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzenia,   
e) przedstawianie do zatwierdzenia planu pracy Komisji,  
f) niezwłoczne informowanie członków Komisji o sprawach nie cierpiących zwłoki,   
g) wnioskowanie do Zarządu PZPN o powołanie, w razie konieczności, grupy roboczej do 
realizacji konkretnego zadania w trybie art. 66 par. 2 Statutu PZPN, 
h) reprezentowanie Komisji w stosunku do innych organów statutowych, jak i wobec osób 
trzecich ( w tym mediów). 
3. W posiedzeniach Komisji ma prawo uczestniczyć Prezes PZPN lub delegowany przez niego 
Członek Zarządu. Przewodniczący Komisji ma prawo zaprosić na posiedzenie lub jego część 
każdą osobę, której obecność jest uzasadniona.  

 



§ 6 
 
1. Do Komisji Sekretarz Generalny wyznacza Administratora spośród pracowników Biura PZPN. 
W razie czasowej nieobecności Administratora jego czynności realizuje inna osoba z Biura 
Związku.  
2. Administrator wykonuje czynności związane z bieżącą działalnością Komisji, a szczególności: 
a) wraz z Przewodniczącym oraz Sekretarzem przygotowuje i organizuje posiedzenia Komisji, 
b) w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji powiadamia członków o terminach i programach 
posiedzeń, 
c) odpowiada za bieżące sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,   
d) odpowiada za całość dokumentacji związanej z działalnością Komisji, 
e) uaktualnia dane członków Komisji, 
f) funkcjonuje jako osoba kontaktowa dla członków Komisji, 
h) kontroluje zwrot kosztów podróży dla członków Komisji, 
a) wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Komisji.  
3. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Administrator może być także Sekretarzem Komisji. 

§ 7 
 
1. Przewodniczący, w porozumieniu z Sekretarzem i Administratorem, przygotowuje projekt 
programu posiedzenia Komisji.  
2. Program posiedzenia zawiera następujące punkty: 
a) otwarcie posiedzenia;  
b) sprawdzenie listy obecności; 
c) sprawozdanie z działań podjętych po ostatnim posiedzeniu; 
d) realizacja tematów ujętych w porządku dziennym posiedzenia; 
e) inne sprawy; 
f) ustalenie terminu następnego posiedzenia. 
3. Członkowie Komisji mogą zgłosić propozycje punktów programu Administratorowi. Powinny 
one być złożone na piśmie, zawierać uzasadnienie oraz, jeżeli to możliwe, załączniki. 
4. Co do zasady program nie powinien być zmieniany w trakcie posiedzenia. Tym niemniej, 
Przewodniczący może zmodyfikować program, jeżeli dana sprawa jest uznana za szczególnie 
pilną. 
 

§ 8 
 

1. Po każdym posiedzeniu Komisji, Administrator sporządza protokół. 
2. Protokół zawiera: 
a) datę, miejsce i czas posiedzenia; 
b) wskazanie uczestników oraz nieobecnych; 
c) przyjęty porządek obrad; 
d) opis podjętych decyzji lub uzgodnionych działań; 
e) dokładny opis działań, które należy podjąć wraz z osobami/organami odpowiedzialnymi za 
wykonanie tych działań oraz ostateczny termin ich wykonania;  
f) termin i miejsce następnego posiedzenia; 
g) podpisy Przewodniczącego (innej osoby prowadzącej posiedzenie) i Administratora.  
3. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Komisji.  
 

§ 9 
 

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

§ 10 
 

1. Wszystkie dokumenty analizowane przez Komisję przeznaczone są do użytku wewnętrznego, 
jeżeli nie są oznaczone jako poufne. Dokument z klauzulą poufne nie może być w żadnym 
przypadku przekazywany komukolwiek. 



2. Dokumenty związane z działalnością Komisji muszą być przechowywane z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności.    

 
§ 11 

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

§ 12 
 

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

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

§ 14 
 
1. Przewodniczący podczas posiedzenia ustala, w razie potrzeby, treść komunikatu dla mediów. 
Uczestnicy posiedzenia zobowiązują się nie udzielać komentarzy dla stron trzecich (w tym 
mediów). 
2. Administrator sporządza komunikat dla mediów, który musi być zaakceptowany przez 
Przewodniczącego. 
3. Komunikat dla mediów stanowi część protokołu. 
 

§ 15 
 

1. W ramach Komisji Technicznej działają: 
a. Zespół ds. Reprezentacji Narodowych składający się z Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego, Sekretarza  i nie więcej niż 6  członków powoływanych i odwoływanych 
przez Zarząd PZPN, na wniosek Przewodniczącego Komisji. W skład Zespołu ds. Reprezentacji 
Narodowych z urzędu wchodzi Dyrektor Sportowy PZPN, 
b. Zespół Medyczny składający się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 
niż nie więcej 6  członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN, na wniosek 
Przewodniczącego Komisji, 
c. Zespół ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów składający się z Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i nie więcej niż 6 członków powoływanych i odwoływanych 
przez Zarząd PZPN, na wniosek Przewodniczącego Komisji, 
2. Do udziału w posiedzeniach ww. Zespołów mogą także zostać zaproszeni trenerzy, naukowcy, 
lekarze oraz inne osoby posiadające merytoryczne kwalifikacje.  
 

§ 16 
 

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



 
1. opiniowanie kandydatur na stanowisko selekcjonera I reprezentacji narodowej Polski oraz 
trenerów wszystkich zespołów reprezentacyjnych PZPN, w tym reprezentacji kobiecych oraz 
futsalu i piłki plażowej, a także nadzór i ocena pracy szkoleniowców poszczególnych 
reprezentacji mężczyzn i kobiet we wszystkich kategoriach wiekowych, , 
2. analizowanie systemów gry i metod pracy wszystkich reprezentacji Polski w piłce nożnej,  
3. udział w procesie doszkalania, doboru i oceny poziomu pracy trenerów pracujących z 
reprezentacjami narodowymi,    
4. analiza trendów rozwoju piłki nożnej w Polsce i na świecie poprzez   ocenę gry zespołów 
ligowych i reprezentacyjnych, 
5. organizowanie narad, konferencji szkoleniowych dla trenerów, 
6. opracowanie systemu dokumentacji szkoleniowej wszystkich zespołów reprezentacyjnych 
PZPN, 
7. stała współpraca z Komisją ds. Piłkarstwa Kobiecego oraz Komisją ds. Futsalu i Piłki 
Plażowej w zakresie koordynowania i nadzorowania prac związanych z prowadzeniem 
reprezentacji Polski mężczyzn i kobiet we wszystkich kategorii wiekowych. 
2. Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek może uczestniczyć w 
posiedzeniach Komisji z głosem doradczym. 
3. Postanowienia par. 2 ust.1, 3 i 4, par. par. 3, 5, 6– 14 stosuje się odpowiednio.                 
         

§ 17 
 
1. Do zakresu zadań Zespołu Medycznego należy w szczególności: 
 
1. koordynacja spraw związanych ze zwalczaniem dopingu w sporcie,  polegających w 
szczególności na:   
-  organizacji  i prowadzeniu  szkoleń dla lekarzy klubowych oraz opiekujących się 
Reprezentacjami Narodowymi w zakresie przepisów antydopingowych, 
-  organizacji  szkoleń dla zawodników piłki nożnej w klubach Ekstraklasy, I i II Ligi, jak również 
wszystkich Reprezentacji Narodowych w zakresie programów antydopingowych,  
- przygotowaniu i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla zawodników, lekarzy, 
trenerów, itp. w omawianym zakresie, 
- stałej współpracy ze strukturami UEFA i FIFA działającymi na  obszarze walki z dopingiem w 
piłce nożnej, 
2. koordynacja i nadzór nad procesem licencjonowania lekarzy pracujących w klubach, w 
szczególności  Ekstraklasy, I i II Ligi oraz wszystkich Reprezentacjach  Narodowych, 
3. koordynacja i nadzór nad działaniem systemu kształcenia ustawicznego dla lekarzy 
licencjonowanych,  
4. koordynacja i nadzór nad Centralnym Rejestrem Urazów i Chorób,  
5. koordynacja procesu akredytacji Ośrodków Medycznych przy PZPN, 
6. organizowanie systemu badań lekarskich kwalifikacyjnych oraz okresowych dla 
zawodników piłki nożnej na każdym poziomie zaawansowania i we wszystkich grupach 
wiekowych,  
7. organizowanie narad i konferencji szkoleniowych  dla lekarzy pracujących w piłce nożnej, 
8. organizowanie i nadzór nad systemem ustawicznego szkolenia dla masażystów, 
terapeutów i  trenerów odnowy biologicznej,  
9. współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z komisjami medycznymi FIFA (w tym F-
MARC), UEFA oraz Komisjami Medycznymi Narodowych Federacji Piłkarskich w Europie i na 
świecie,  
10. utrzymywanie i rozwijanie stałej współpracy z trenerami, Szkołą Trenerów PZPN, 
redakcją czasopisma „Trener”, 
11.  utrzymywanie i rozwijanie współpracy z Kolegium Sędziów, 
12. zorganizowanie opieki medycznej dla sędziów piłkarskich,  
13. delegowanie lekarzy, masażystów, czy trenerów odnowy biologicznej do udziału w 
konferencjach i kongresach UEFA, FIFA oraz innych federacji sportowych.  
2. Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek może uczestniczyć w 
posiedzeniach Komisji z głosem doradczym. 



3. Postanowienia par. 2 ust.1, 3 i 4, par. par. 3, 5, 6– 14 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 18 
 
1. Do zakresu zadań Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów należy szczególności: 
1. programowanie procesu kształcenia oraz dokształcania instruktorów i trenerów, 
2. w ramach upoważnienia udzielonego stosowną uchwałą przez Zarząd PZPN realizowanie 
systemu licencjonowania trenerów na terenie kraju, 
3. kontrola i ocena pracy trenerów zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Szkolenia 
Sportowego Młodzieży, 
4. analiza i ocena poziomu wykształcenia trenerów w ligach zawodowych, amatorskich i 
Wojewódzkich Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży, 
5. nadzór programowy nad pracą i działalnością  Szkoły Trenerów PZPN, 
6. delegowanie trenerów do udziału w konferencjach i kongresach UEFA i FIFA oraz innych 
federacji sportowych, 
7. organizowanie konferencji doszkalających dla trenerów stosownie do wymogów 
Konwencji Trenerskiej UEFA, 
8. opracowywanie systemu dokumentacji szkoleniowej seniorów i grup młodzieżowych, 
9. nadzór nad działalnością klubów w zakresie zgodności zatrudniania trenerów z zasadami 
określonymi Konwencją Trenerską UEFA i regulaminami licencyjnymi PZPN.  
2. Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek może uczestniczyć w 
posiedzeniach Komisji z głosem doradczym. 
3. Postanowienia par. 2 ust.1, 3 i 4, par. par. 3, 5, 6– 14 stosuje się odpowiednio.                                                     
 

§ 19 
 
Tracą moc regulaminy: Wydziału Szkolenia przyjęty Uchwałą Zarządu PZPN nr I/38 oraz Komisji 
Medycznej  przyjęty Uchwałą Zarządu PZPN nr I/37 z dnia 7 stycznia 2009 roku.  

 
§  20 

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

§  21 
 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 21 czerwca 
2012 roku.  
 
         Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 
203 

 
Uchwała nr VIII/203 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie uzupełnienia składu Komisji Technicznej 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Do składu Komisji Technicznej powołuje się Pana Stefana Majewskiego. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  


