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Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 13.05.2015 roku
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 13.05.2015 roku, stanowiący
załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/78 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia Wiceprzewodniczącego
Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Zatwierdza się Pana Piotra Ciszewskiego na stanowisku Wiceprzewodniczącego Izby ds.
Rozwiązywania Sporów Sportowych.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
Uchwała nr II/59 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia składu Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Zarząd PZPN zatwierdza niniejszym skład Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych:
1. Agnieszka Olesińska
2.Piotr Ciszewski
3.Marcin Horoszewski

-Przewodnicząca
-Wiceprzewodniczący
- Wiceprzewodniczący

4.Dariusz Wierzchucki
-Wiceprzewodniczący
5. Anna Prokop
6. Maciej Bałaziński
7.Mikołaj Pedrycz
8.Wojciech Cygan
9.Wiesław Ostręga
10.Maciej Chłodnicki
11.Jarosław Bielski
12.Paweł Ciećwierz
13.Maciej Krzemiński
14.Kamil Pietrasik
15.Marek Pięta
16.Wojciech Płóciennik
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/79 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
PZPN, zaplanowanego na dzień 9 czerwca 2015 roku
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) w zw. z art. 29 par. 1 Statutu PZPN postanawia się, co
następuje:
I.

Przyjmuje się projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
PZPN, zaplanowanego na dzień 9 czerwca 2015 roku w następującym brzmieniu:

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
w Warszawie
w dniu 9 czerwca 2015 roku
1. Otwarcie obrad.
2. Wystąpienie Prezesa.
3. Odczytanie i potwierdzenie listy delegatów ustalonej zgodnie ze Statutem.
4. Wybór 6 sekretarzy obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
7. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
a) Mandatowej (3 osoby),
b) Uchwał i Wniosków (7 osób),
c) Skrutacyjnej (5 osób).
8. Wybór 3 delegatów do zweryfikowania protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 9
czerwca 2015 roku.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

10. Sprawozdanie Zarządu PZPN za okres 1.04.2014.-31.03.2015.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZPN za okres 1.04.2014.-31.03.2015.
12. Dyskusja – część pierwsza.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zawieszonego Członka Zarządu PZPN – Pana Kazimierza
Grenia.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZPN za 2014 rok.
15. Zatwierdzenie zmian w preliminarzu budżetowym na 2015 rok.
16. Uchwalenie preliminarza budżetowego PZPN na rok 2016.
17. Wybór niezależnej firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego Związku
za rok 2015.
18. Uchwalenie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
19. Uchwała w sprawie przyjęcia Polskich Przepisów Antydopingowych.
20. Podjęcie ostatecznej uchwały w sprawach członkowskich.
21. Dyskusja – ciąg dalszy.
22. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
23. Zakończenie obrad.
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/80 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
PZPN w dniu 9 czerwca 2015 roku
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się projekt Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PZPN w
dniu 9 czerwca 2015 roku w następującym brzmieniu:
Projekt
REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPRAWOZDAWCZEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
w Warszawie
w dniu 9 czerwca 2015 roku
I.

UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW PZPN

1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN, zwane dalej także „Walnym
Zgromadzeniem Delegatów PZPN”, obraduje w oparciu o Statut PZPN oraz niniejszy
Regulamin.
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN uczestniczą:
A. z głosem stanowiącym:
a) 60 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych
wojewódzkich związków piłki nożnej przy założeniu, że poszczególnym ZPN
przysługują następujące ilości mandatów:
 Śląski ZPN, Dolnośląski ZPN, Małopolski ZPN, Podkarpacki ZPN –
każdy po 5 mandatów,


Wielkopolski ZPN, Mazowiecki ZPN, Łódzki ZPN, Pomorski ZPN,
Zachodniopomorski ZPN – każdy po 4 mandaty,



Lubelski ZPN, Lubuski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN, Opolski ZPN,
Świętokrzyski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN – każdy po 3 mandaty,



Podlaski ZPN – 2 mandaty.

b) 50 delegatów wybranych na posiedzeniach statutowych organów klubów
Ekstraklasy i I ligi, przy założeniu, że każdemu klubowi Ekstraklasy przysługują 2
mandaty, a każdemu klubowi I ligi – 1 mandat. Mandaty delegatów klubów
Ekstraklasy i I ligi ustalone zostały wg aktualnego stanu tych klas rozgrywkowych na
dzień 2 lipca 2014 roku,
c) 2 delegatów piłki nożnej kobiet, wybranych na zebraniu wszystkich klubów,
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej kobiet w Polsce, wg stanu na dzień 2
lipca 2014 roku,
d) 2 delegatów piłki nożnej halowej, wybranych na zebraniu wszystkich klubów,
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej pięcioosobowej w Polsce, wg stanu na
dzień 2 lipca 2014 roku,
e) 3 delegatów wybranych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Trenerów Piłki
Nożnej, spośród członków władz Stowarzyszenia oraz licencjonowanych trenerów
piłki nożnej,
f) 1 delegat wybrany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w
Polsce, spośród członków władz Stowarzyszenia oraz wszystkich sędziów czynnych,
zasłużonych i honorowych.
B. z głosem doradczym:


członkowie honorowi PZPN,



członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,



członkowie Klubu Wybitnego Reprezentanta,



zaproszeni goście.

3. Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN mają
wszystkie osoby posiadające na nim głos stanowiący.

II.

CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PZPN.
1.

Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN są jawne.

2.

Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN otwiera Prezes Związku.

3. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN zwołane prawidłowo jest prawomocne i
zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2 delegatów
w pierwszym terminie i 1/3 delegatów w drugim terminie zwołania Walnego
Zgromadzenia.
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Tylko obecni delegaci mogą głosować.
Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, ani w drodze
korespondencyjnej.
5. Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał dotyczących spraw nie ujętych w
porządku obrad, przyjętym przez delegatów na podstawie projektu przesłanego im w
trybie art.29 par. 1 i art. 33 par. 7 Statutu PZPN.
6. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN może być zmieniony
większością 2/3 głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów.
7. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, o
ile Statut PZPN nie stanowi inaczej.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN zapadają zwykłą większością
głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów, o ile Statut PZPN nie
stanowi inaczej.
9. Przy wszystkich głosowaniach głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie
są uwzględniane przy obliczaniu większości.
10. Na początku obrad Sekretarz Generalny PZPN odczytuje i potwierdza listę delegatów
ustaloną zgodnie ze Statutem PZPN, a następnie Walne Zgromadzenie wybiera 6
sekretarzy obrad w celu liczenia głosów. Głosowanie w sprawie wyboru sekretarzy
przeprowadza Komisja Rewizyjna PZPN.
11. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN prowadzi i zamyka Prezes PZPN przy
pomocy Wiceprezesa PZPN ds. organizacyjno-finansowych.
12. Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie w sprawie porządku i regulaminu obrad.

13. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN wybiera następujące Komisje:
a)

Komisję Mandatową - w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy
obecności delegatów i ważności ich mandatów oraz przedłożenie Walnemu
Zgromadzeniu Delegatów PZPN sprawozdania co do zdolności podejmowania
uchwał.

b)

Komisję Uchwał i Wniosków - w składzie 7 osób w celu zebrania i przeanalizowania
wniosków zgłoszonych przez delegatów oraz opracowania
projektu uchwały
końcowej Walnego Zgromadzenia przedstawianego delegatom.

c)

Komisję Skrutacyjną - w składzie 5 osób, w celu przeprowadzenia głosowań,
dokonania obliczenia ich wyników oraz przedstawienia ich uczestnikom Walnego
Zgromadzenia Delegatów PZPN.

14. W razie zaistnienia takiej potrzeby Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN może
powołać inne Komisje, niż przewiduje niniejszy Regulamin.
15. W pracach Komisji biorą udział wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów
PZPN delegaci oraz przedstawiciele Związku, wyznaczeni do udzielenia pomocy
członkom Komisji, a w razie potrzeby do zreferowania spraw lub stanowiska Zarządu
PZPN.
16. Komisje przed przystąpieniem do działania uchwalają regulamin komisji i dokonują
wyboru spośród siebie: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów
PZPN składają: Przewodniczący Komisji lub upoważnione przez niego osoby
uczestniczące w pracach Komisji.
17. Każda Komisja sporządza protokół ze swej działalności, podpisany przez
Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół
Wiceprezesowi PZPN ds. organizacyjno-finansowych.
18. Walne Zgromadzenie wybiera 3 delegatów dla zweryfikowania protokołu
odbywającego się Zgromadzenia. Za jego sporządzenie odpowiedzialny jest
Sekretarz Generalny PZPN.

III.

ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI NA WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW
PZPN.
1.

Każdy uczestnik obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN ma prawo
zabierania głosu w dyskusji w kolejności zapisania się.

2.

W sprawach formalnych prowadzący obrady udziela głosu poza kolejnością. Za
wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

1) sposobu obradowania,
2) sposobu głosowania,
3) głosowania bez dyskusji,
4) przerwania dyskusji,
5) ograniczenia czasu przemówień,
6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

IV.

3.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiedzenia się
większej liczby delegatów, czas poszczególnych wystąpień ogranicza się do 5 minut
w danym temacie.

4.

Prowadzący obrady ma prawo do przedłużenia czasu trwania poszczególnych
wystąpień.

5.

Prowadzący obrady ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu
dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Niestosującym się do uwag
osobom może odebrać głos.

6.

Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne
Zgromadzenie Delegatów PZPN uchwały, prowadzący obrady zarządza głosowanie,
przestrzegając przy tym, aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej
kolejności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.

Z obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN sporządza się protokół, który
podpisują Prezes PZPN i Wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych.

2.

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN
w dniu 9 czerwca 2015 roku dla potrzeb Walnego Zgromadzenia odbywającego się
w tej dacie.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/81 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie sprawozdania finansowego PZPN za rok 2014
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

I. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dyrektora Departamentu Finansowego PZPN oraz opinią
biegłego rewidenta przyjmuje się - celem przedstawienia do zatwierdzenia na Walnym
Zgromadzeniu Sprawozdawczym PZPN (9.06.2015.) - sprawozdanie finansowe PZPN za rok
2014, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/82 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów propozycji co do wyboru
niezależnej firmy audytorskiej
Na podstawie art. 34 § 1 pkt 23)Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się ofertę firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z.o.o Spółka komandytowa na
dokonanie badania sprawozdania finansowego PZPN za rok 2015.
II. Wskazaną firmę przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu Delegatów jako niezależną firmę
audytorską, mogącą dokonać badania sprawozdania finansowego PZPN za rok 2015.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
83
Uchwała nr VI/83 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu PZPN za okres 1.04.2014-31.03.2015, celem
przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PZPN, zaplanowanym na 9
czerwca 2015 roku
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Zarząd rekomenduje sprawozdanie Zarządu PZPN za okres 1.04.2013.-31.03.2015 (stanowiące
załącznik do niniejszej Uchwały) celem przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczym PZPN, zaplanowanym na 9 czerwca 2015 roku.
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

84
Uchwała nr VI/84 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN, celem
przedstawienia do uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PZPN,
zaplanowanym na 9 czerwca 2015 roku
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Zarząd rekomenduje projekt zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN (stanowiący
załącznik do niniejszej Uchwały) - celem przedstawienia do uchwalenia na Walnym
Zgromadzeniu Sprawozdawczym PZPN, zaplanowanym na 9 czerwca 2015 roku
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych zawodnikom i zawodniczkom
uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek i Wojewódzkie
Związki Piłki Nożnej
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin nadawania klas sportowych zawodnikom i zawodniczkom
uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej w następującym brzmieniu:
REGULAMIN
NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM
UCZESTNICZĄCYM W ROZGRYWKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ I WOJEWÓDZKIE ZWIĄZKI PIŁKI NOŻNEJ
§1
1.
Klasy sportowe nadaje się zawodnikom (-czkom) uczestniczącym w rozgrywkach
prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej w męskiej
piłce nożnej, w piłce nożnej kobiet, w halowej piłce nożnej mężczyzn i kobiet i plażowej piłce
nożnej oraz zawodnikom (-czkom) reprezentującym Polskę w spotkaniach międzypaństwowych,
Mistrzostwach Świata i Europy i w Igrzyskach Olimpijskich oraz zawodnikom (-czkom) szkolonym
w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży (OSSM).
2.
Podstawowym dokumentem weryfikującym uzyskane normy są oryginały protokołów
zawodów oraz zestawienia zbiorcze dla poszczególnych rozgrywek, sporządzone przez właściwe
organy PZPN oraz Wojewódzkich ZPN odpowiedzialne za prowadzenie rozgrywek i szkolenie (tj.
Komisja Rozgrywek, Wydział Gier, Komisja Szkolenia itp.)
§2
1. Ustala się następujące stopnie klas sportowych:
a. Mistrzowska międzynarodowa,
b. Mistrzowska,
c. Pierwsza,
d. Druga,
e. Trzecia.
§3
1. Klasy sportowe: mistrzowską międzynarodową, mistrzowską oraz pierwszą wymienione
w par.2 ust. 1 lit a, b, c nadaje Polski Związek Piłki Nożnej na pisemny wniosek Klubu lub
zainteresowanego zawodnika, zawierający: nazwisko i imię, datę urodzenia, sezon oraz rodzaj
zawodów – rozgrywek, będących podstawą uzyskania klasy sportowej, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Klasy sportowe: drugą i trzecią, wymienione w par. 2 ust. 1 lit. d, e nadają Wojewódzkie
Związki Piłki Nożnej na pisemny wniosek klubu lub zainteresowanego zawodnika, zawierający:
nazwisko i imię, datę urodzenia, sezon oraz rodzaj zawodów – rozgrywek, będących podstawą
uzyskania klasy sportowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
Warunkiem uzyskania klasy trzeciej jest ponadto uzyskanie minimum 482 pkt
w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej.
3. Zaświadczenie o nadaniu klasy sportowej wydaje się na oryginalnym druku, zawierającym
kolejny numer oraz podpisy osób upoważnionych z PZPN lub Wojewódzkiego ZPN.

4.Ewidencja wydanych zaświadczeń prowadzona jest przez Wydziały Szkolenia Wojewódzkich
Związków Piłki Nożnej.
5. Wniosek o którym mowa w ust. 1 musi być złożony nie później niż 36 miesięcy od uzyskania
normy określonej dla danej klasy sportowej.
6. Wniosek o którym mowa w ust. 2 musi być złożony nie później niż 12 miesięcy od uzyskania
normy określonej dla danej klasy sportowej.
7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminach wskazanych w ust. 5-6 nie będą
rozpatrywane.
§4
1. Okres ważności klas sportowych wynosi:
a. Klasa mistrzowska międzynarodowa, klasa mistrzowska i klasa pierwsza - 2 lata od
wydania zaświadczenia,
b. Klasa druga i trzecia - 1 rok od wydania zaświadczenia.
§5
1. Ustala się następujące normy dla poszczególnych klas sportowych:

Klasa mistrzowska międzynarodowa:
 Udział w Finałach Mistrzostw Świata kobiet lub mężczyzn
 Udział w Igrzyskach Olimpijskich
 Udział w Finałach Mistrzostw Europy kobiet lub mężczyzn
 Udział w Klubowych Pucharach Europy
 Udział w rozgrywkach UEFA Youth League
Klasa mistrzowska:
 Udział w Mistrzostwach Europy kobiet lub mężczyzn
(II runda eliminacyjna, tzw. Elite Round)
 Udział w meczach Reprezentacji Polski:
 minimum 1 mecz w Reprezentacji Polski A
mężczyzn
 minimum 15 meczów w Reprezentacji Polski A
mężczyzn w futsalu lub piłce plażowej
 minimum 15 meczów w Reprezentacji Polski A
kobiet lub A kobiet w futsalu
 minimum 20 meczów w Reprezentacji Polski
juniorów i juniorek
miejsca 1 – 3 (zawodnik musi
Udział w rozgrywkach Ekstraklasy lub Ekstraklasy w futsalu
rozegrać
minimum
60%
spotkań)
miejsca 1 – 3 (zawodniczka
Udział w rozgrywkach Ekstraligi lub Ekstraligi w futsalu
musi rozegrać minimum 60%
spotkań mistrzowskich),
1 miejsce (zawodnik musi
rozegrać
minimum
60%
Udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów
spotkań
w
całym
cyklu
rozgrywek
1 miejsce (zawodnik musi
Udział w rozgrywkach I ligi mężczyzn
rozegrać
minimum
60%
spotkań)

Udział w Pucharze Polski kobiet lub mężczyzn
Udział w Halowym Pucharze Polski futsalu kobiet lub mężczyzn
Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów U17
Udział w Mistrzostwach Polski Juniorek U16 lub U19
Udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski futsalu kobiet
lub mężczyzn
Udział w Turnieju Finałowym rozgrywek o Puchary PZPN im.
Kazimierza Deyny (OOM mężczyzn), im. Włodzimierza Smolarka
lub im. Kazimierza Górskiego
Udział w rozgrywkach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM
kobiet)

miejsca 1 – 2 (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach),
miejsca 1 – 2 (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach)
1 miejsce (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
1 miejsce (zawodniczka musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
1 miejsce (zawodnik musi
rozegrać 70% spotkań w
rozgrywkach).
1 miejsce (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
1 miejsce (zawodniczka musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).

Klasa pierwsza:
Udział w meczach Reprezentacji Polski:
 minimum 10 meczów w Reprezentacji Polski A mężczyzn
w futsalu lub piłce plażowej
 minimum 10 meczów w Reprezentacji Polski A kobiet lub
A kobiet w futsalu
 minimum 10 meczów w Reprezentacji Polski juniorów
lub juniorek
Udział w rozgrywkach Ekstraklasy lub Ekstraklasy w futsalu
Udział w rozgrywkach Ekstraligi lub Ekstraligi w futsalu
Udział w rozgrywkach I ligi mężczyzn
Udział w rozgrywkach I ligi kobiet
Udział w rozgrywkach I ligi mężczyzn lub kobiet w futsalu
Udział w rozgrywkach II ligi mężczyzn
Udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów

Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów U17
Udział w Mistrzostwach Polski Juniorek U16 i U19
Udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski futsalu kobiet
lub mężczyzn:
Udział w Turnieju Finałowym rozgrywek o Puchary PZPN im.
Kazimierza Deyny (OOM mężczyzn), im. Włodzimierza Smolarka

(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 60% spotkań)
(zawodniczka musi rozegrać
minimum 60% spotkań)
(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 60% spotkań)
(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 60% spotkań)
(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 60% spotkań)
(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 70% spotkań)
miejsca 2-4 (zawodnik musi
rozegrać
minimum
60%
spotkań
w
całym
cyklu
rozgrywek)
miejsca 2-4 (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
miejsca 2-4 (zawodniczka
musi rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
miejsca 2-4 (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
miejsca 2-4 (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w

lub im. Kazimierza Górskiego
Udział w rozgrywkach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM
kobiet)
Udział w rozgrywkach krajowych (runda finałowa) Turnieju UEFA
Regions Cup (Puchar Regionów)
Udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w piłce plażowej
Udział w rozgrywkach o Puchar Polski w piłce plażowej

rozgrywkach).
miejsca 2-4 (zawodniczka
musi rozegrać 60% spotkań w
rozgrywkach).
1 miejsce (zawodnik musi
rozegrać
minimum
60%
spotkań
w
całym
cyklu
rozgrywek)
1 miejsce (zawodnik musi
rozegrać
minimum
60%
spotkań),
1 miejsce (zawodnik musi
rozegrać
minimum
60%
spotkań).

Klasa druga:
Udział w minimum jednym meczu Reprezentacji Polski
Udział w rozgrywkach II ligi kobiet
Udział w rozgrywkach II ligi mężczyzn w futsalu
Udział w rozgrywkach III ligi mężczyzn
Udział w rozgrywkach krajowych (runda finałowa) Turnieju UEFA
Regions Cup (Puchar Regionów)
Zawodnicy (-czki) szkoleni w Wojewódzkich Ośrodkach
Licealnych i Gimnazjalnych
Klasa trzecia:
Normy klasyfikacyjne obejmują:
1. rodzaje zawodów, których wyniki brane są pod uwagę,
a) – zawodnicy (-czki) członkowie kadr wojewódzkich
juniorów i juniorek młodszych i młodzików, którzy
rozegrali 50% spotkań w rozgrywkach o Puchary PZPN:
im. Kazimierza Deyny, im. Włodzimierza Smolarka i im.
Kazimierza Górskiego – chłopcy, oraz Mistrzostwa Polski
Kadr Wojewódzkich Juniorek Młodszych i Mistrzostwa
Polski Kadr Wojewódzkich Młodziczek – dziewczęta.
b) udział w rozgrywkach III ligi kobiet (zawodniczka musi
rozegrać minimum 60% spotkań)
c) zawodnicy (-czki), którzy rozegrali 50% spotkań
w rozgrywkach wojewódzkich juniorów, juniorów
młodszych i młodzików w drużynach, które zajęły miejsca
1 – 3.
d) zawodnicy (-czki) biorący udział w rozgrywkach
wojewódzkich seniorów, juniorów, juniorów młodszych.
2. Rodzaje prób sprawności dla uzyskania danej klasy
sportowej.

(zawodnik
musi
okazać
zaświadczenie
z
PZPN
potwierdzające
występ
w
Reprezentacji)
(zawodniczka musi rozegrać
minimum 60% spotkań)
(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 60% spotkań),
(zawodnik
musi
rozegrać
minimum 60% spotkań),
miejsca 2-4 (zawodnik musi
rozegrać 60% spotkań w
całym cyklu rozgrywek).

Warunkiem uzyskania sportowej klasy trzeciej jest
uzyskanie, zgodnie z kategorią wiekową, minimum 482 pkt.
w Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej.
II. Tracą moc postanowienia Uchwały nr VII/122 z dnia 24 czerwca 2010 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych zawodnikom
i zawodniczkom uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek
i Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu PZPN

WNIOSEK
o nadanie klasy sportowej
1. Imię i nazwisko
....................................................................................................................................................
2. Data urodzenia
...................................................................................................................................................
3. Klub sportowy
...................................................................................................................................................
4. Sezon oraz rodzaj zawodów – rozgrywek, będących podstawą do nadania klasy
sportowej.
...................................................................................................................................................

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

5. Adres do korespondencji:
………………………….…………………………………………………………………..….
(imię i nazwisko)
………………………….…………………………………………………………………..….
(ulica, kod pocztowy, miejscowość)
...…………………………………………...…………………………………………….…….
(adres e-mail, nr telefonu)
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr 7 moich danych osobowych - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

…………………………………………………………
(Data i podpis)

Uzupełniony wniosek należy przesłać na adres:
Polski Związek Piłki Nożnej
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu PZPN

WNIOSEK
o nadanie klasy sportowej
1.

Imię i nazwisko

....................................................................................................................................................
2. Data urodzenia
...................................................................................................................................................
3. Klub sportowy
...................................................................................................................................................
4. Sezon oraz rodzaj zawodów – rozgrywek, będących podstawą do nadania klasy
sportowej.
...................................................................................................................................................

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

5. Adres do korespondencji:
………………………….…………………………………………………………………..….
(imię i nazwisko)
………………………….…………………………………………………………………..….
(ulica, kod pocztowy, miejscowość)
...…………………………………………...…………………………………………….…….
(adres e-mail, nr telefonu)
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej moich danych
osobowych - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

………………………………………………………
(Data i podpis)

Uzupełniony wniosek należy przesłać do właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.
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Uchwała nr VI/86 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Superpuchar na rok 2015 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Superpuchar na rok 2015 i następne w następującym
brzmieniu:
Regulamin rozgrywek o Superpuchar na rok 2015 i następne
Art. 1. Wstęp
1.1. Rozgrywki o Superpuchar organizowane są przez Polski Związek Piłki Nożnej.
1.2 Niniejszy regulamin określa prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność stron uczestniczących
oraz biorących udział w przygotowaniach do organizacji rozgrywek o Superpuchar.
Art. 2. Uczestnicy
2.1. W rozgrywkach o Superpuchar biorą udział aktualny Mistrz Polski oraz Zdobywca Pucharu
Polski ostatniej edycji.
2.2. W sytuacji gdy aktualny Mistrz Polski jest jednocześnie Zdobywcą Pucharu Polski ostatniej
edycji, w rozgrywkach biorą udział aktualny Mistrz Polski i finalista Pucharu Polski ostatniej
edycji.
Art. 3. Obowiązki uczestników
3.1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach o Superpuchar, zobowiązane są rozegrać mecz
zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawić w zawodach
najsilniejszy skład.
3.2 Trenerzy obu drużyn zobowiązani są, do udziału w konferencji prasowej w dniu
poprzedzającym rozegranie meczu.
3.3 Gospodarz meczu jest zobowiązany udostępnić płytę boiska (głównego lub treningowego) i
infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia oficjalnego treningu i konferencji prasowej.
3.4. PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału
dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz
koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów o Superpuchar.
Na żądanie, kluby muszą wyposażyć PZPN – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i
stosowną dokumentację. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audio- i
wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.
Art. 4. Nagrody
4.1. Zwycięska drużyna otrzyma okolicznościowe trofeum, a zawodnicy obu drużyn jego replikę.
Art. 5. Organizacja
5.1 Organizatorem meczu o Superpuchar jest klub – aktualny Mistrz Polski.
5.2 Organizatorem ceremonii otwarcia i ceremonii finałowej (dekoracji) jest PZPN, który
odpowiada za ich przygotowanie i przebieg.
5.3. Wszystkie osoby i kluby uczestniczące w meczu o Superpuchar są zobowiązane do pokrycia
we własnym zakresie stosownego ubezpieczenia. Klub musi dokonać stosownego
zabezpieczenia i ubezpieczenia imprezy tak, jak przy organizacji meczu w ramach rozgrywek
mistrzowskich.

Art. 6. System rozgrywek
6.1. W ramach rozgrywek o Superpuchar rozgrywa się jedno spotkanie.
6.2. Jeżeli po zakończeniu regulaminowego czasu zawodów jest rezultat remisowy, dogrywki nie
rozgrywa się, zaś sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących
przepisów.
Art. 7. Odmowa rozegrania meczu, mecz przerwany lub niedokończony
7.1. Klub, który odmówi rozegrania meczu, lub naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, w
szczególności określone w Art. 13.4 i 13.5 podlega karze 500.000 PLN. Niezależnie od
powyższego Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane
w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
7.2. W przypadku przerwania meczu lub jego niedokończenia mają zastosowanie przepisy
ogólne PZPN.
Art. 8. Termin meczu
8.1. Mecz o Superpuchar jest rozgrywany w terminie wyznaczonym przez PZPN.
Art. 9. Piłki
9.1. Mecze o Superpuchar rozgrywane są piłkami dostarczonymi przez PZPN.
9.2. Organizator meczu zobowiązany jest zapewnić nie mniej niż 12 dzieci do podawania piłek
podczas zawodów.
Art. 10. Przepisy gry
10.1. Mecz o Superpuchar rozgrywany jest zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną oraz innymi
ogólnymi przepisami, chyba, że określono to odrębnie w niniejszym regulaminie.
10.2. Drużyny biorące udział w meczu o Superpuchar uprawnione są do wymiany pięciu
zawodników, Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, po
uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i dopełnieniu formalności wpisania przed zawodami do
protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry.
10.3. Zawodnicy obydwu klubów muszą być uprawnieni do rozgrywek, zgodnie z zasadami
obowiązującymi w rozgrywkach Ekstraklasy. Uprawnienie do rozgrywek Ekstraklasy oznacza
automatycznie uprawnienie do rozgrywek o Superpuchar.
10.4. Sędziowie, obserwator oraz ew. delegat zawodów są wyznaczani przez odpowiednie
organy PZPN.
10.5. Na 75 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do
wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników,
wypełnionego w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika
zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych
w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez
zawodników aktualnych badań lekarskich.
10.6. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. Oryginalne egzemplarze
załączników do protokołów oraz wydruki o których mowa w pkt 10.5, sędzia jest zobowiązany
dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin od zakończenia
spotkania.
10.7. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których

mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych,
spośród osób pełniących następujące funkcje:
a) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi,
o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,
b) Lekarz, posiadający licencję PZPN,
c) Trener bramkarzy,
d) Trener przygotowania fizycznego,
e) Drugi asystent trenera,
f) Kierownik drużyny,
g) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,
h) Masażysta,
i) Drugi masażysta.
Jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego może otrzymać dodatkowe trzy miejsca
dla swego sztabu, na których mogą zasiadać wyłącznie osoby wskazane w pkt. a) - i). Miejsca te
muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za lub z boku
ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni.
Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w
sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym.
Do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób do pełnienia określonej funkcji
upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny zawodów.
Art. 11. Przepisy dyscyplinarne i protesty
11.1. W rozgrywkach o Superpuchar mają zastosowanie ogólne przepisy dyscyplinarne, chyba,
że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
11.2. Zawodnik, który otrzymał samoistną czerwoną kartkę w meczu o Superpuchar jest
zawieszony na jeden mecz w ramach rozgrywek organizowanych przez Ekstraklasę SA.
W przypadku gdy 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, to w wyżej wymienionych przypadkach Komisja Dyscyplinarna PZPN
przeprowadza postępowanie dyscyplinarne, po którym orzeka karę dyskwalifikacji od 3 meczów
do kary dyskwalifikacji czasowej.
11.3. Żółte kartki, otrzymane w meczu o Superpuchar, nie są zaliczane w innych rozgrywkach.
11.4. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po
zawodach. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej
w wysokości 1000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
Art. 12. Sprawy finansowe
12.1. Koszty organizacji meczu, w tym obsługi sprzedaży biletów, ponosi jego organizator tj.
aktualny Mistrz Polski.
12.2. Opłaty za prowadzenie meczów o Superpuchar (sędziowie, obserwator, delegat)
pokrywane są przez PZPN według zasad obowiązujących w rozgrywkach Ekstraklasy.
12.3. PZPN pokrywa koszty produkcji sygnału telewizyjnego.

12.4. PZPN pokrywa koszty cateringu podczas meczu, przeznaczonego dla gości PZPN.
12.5. Organizator meczu jest zobowiązany udostępnić kibicom drużyny gościa nie mniej niż 5%
ogólnej liczby udostępnionych miejsc na stadionie oraz zapewnić dla niepełnosprawnych kibiców
drużyny gościa nie mniej niż 5% ogólnej liczby miejsc na stadionie udostępnionych dla kibiców
niepełnosprawnych. Dokładna liczba udostępnionych miejsc winna być ustalona pomiędzy
zainteresowanymi klubami w sposób najkorzystniejszy dla grupy kibiców gości.
12.6.

Organizatorowi meczu przysługują wpływy z dystrybucji biletów.

12.7. Klub drużyny gościa otrzyma od PZPN dofinansowanie w wysokości 15.000,00- zł netto
(piętnaście tysięcy złotych netto) na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanego
z udziałem w meczu o Superpuchar.
Art. 13. Wykorzystanie praw komercyjnych i marketingowych
13.1. PZPN jest wyłącznym i jedynym właścicielem wszelkich praw komercyjnych związanych z
rozgrywkami o Superpuchar, włączając to w szczególności:
a. wszelkie obecne i przyszłe ogólnoświatowe wizualne, audiowizualne i dźwiękowe prawa do
nieruchomych oraz ruchomych obrazów z rozgrywek o Superpuchar, transmitowanych przez
radio, telewizję lub obecne i/lub przeszłe media elektroniczne (włączając Internet oraz
technologię bezprzewodową) na żywo lub z opóźnieniem; jak też i wszystkie obecne i/lub
przyszłe prawa wynikające z wykorzystania powyższych oraz
b. wszystkie marketingowe, sponsorskie, reklamowe, licencyjne, franchisingowe i organizacyjne
prawa, jak też i wszelkie prawa do rezultatów, danych oraz statystyk Superpucharu.
13.2. PZPN jest upoważniony do wykorzystania, zatrzymania i dystrybucji wszelkich wpływów,
pochodzących z wykorzystania praw komercyjnych (działając wyłącznie lub poprzez
upoważnioną i działającą na jej rzecz trzecią stronę). Żadna trzecia strona nie może wykorzystać
jakichkolwiek praw komercyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody PZPN.
13.3. Żaden z istniejących kontraktów, ograniczających wykorzystanie praw audiowizualnych i
dźwiękowych, reklamowych, merchadisingowych, licencyjnych, korzystania z zarezerwowanych
miejsc itp. nie będzie uznawany przez PZPN, bez jego pisemnej zgody.
13.4. Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN:






Udostępnienie PZPN wszelkich powierzchni reklamowych na stadionie, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska
Oznacza to, iż organizator meczu ma obowiązek
przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz w sposób „wolny” od
jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych i zaakceptowanych przez
PZPN.
Organizator meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam.
Za uprzednią zgodą PZPN klub może wykorzystać wskazaną przez PZPN powierzchnię
reklamową do celów związanych z promocją niekomercyjnych podmiotów, wydarzeń,
akcji itp.;
Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek
reklam.
Organizator meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam;
Umieszczenie naszywek z logotypem Superpucharu i/lub Sponsora Głównego rozgrywek
o Superpuchar na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka koszulek
meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm;
Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich dostarczonych przez PZPN, do
udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie konferencji
prasowych zarówno przez akredytowane media jak i telewizję klubową;


















Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek.
Organizator meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia oznaczeń
innych rozgrywek;
Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Superpuchar , przygotowywane
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych
wg. wzoru wskazanego przez PZPN;
Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN;
Obowiązek umieszczania logotypów sponsorów i partnerów Superpucharu na
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach;
Obowiązek umieszczenia logotypu Superpucharu i/lub logotypu PZPN na materiałach
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczu o
Superpuchar zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia
wysłanego do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl
do 15 czerwca 2015 r.;
Prawo do organizowania akcji promocyjnych na stadionie przez PZPN i sponsorów
Superpucharu;
Udostępnienie wszystkich telebimów oraz systemu telewizji stadionowej;
Udostępnienie powierzchni stadionu (płoty, wygrodzenia, etc.) pod montaż materiałów
reklamowych PZPN;
Umieszczenie koła środkowego Superpucharu na środku boiska;
Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw
marketingowych;
Zachowanie wyłączności branżowej Sponsorów Superpucharu na wszelkich
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół
boiska;
Klub będący gospodarzem meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
reklam wskazanych przez PZPN;
Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz dzieci
desygnowanych do obsługi koła środkowego;
Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go
bezpłatnie PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji
podczas każdego meczu na wskazania niekomercyjne.

13.5 Ponadto Organizator meczu jest zobowiązany do :







zachowania całego terenu wokół płyty boiska wolnego od jakichkolwiek reklam,
z wyłączeniem oznakowania najemców lóż oraz trwałych reklam na zewnątrz Stadionu,
zatwierdzania w formie pisemnej z PZPN sposobu eksponowania Logotypu
Superpucharu Polski na materiałach promocyjnych projektowanych przez klub,
udostępnienia stadionu na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem meczu w celu
przygotowania brandingu oraz scenografii do ceremonii dekoracji zdobywcy
Superpucharu,
oddelegowania przez organizatora meczu dodatkowej grupy 20 osób do obsługi koła
środkowego z logotypem Superpucharu Polski oraz grupy 28 osób do trzymania
wielkoformatowych flag klubowych,
przekazania PZPN puli biletów i zaproszeń VIP określonej na podstawie odrębnych
uzgodnień.

13.6. PZPN może podjąć decyzję o wyłączeniu ze sprzedaży lub udostępniania wybranych
miejsc na trybunach.

Art. 14. Wykorzystanie praw intelektualnych
14.1. PZPN jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych dotyczących
Superpucharu, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Superpucharu, logo, znaków, itd.
Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody PZPN oraz musi
nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami PZPN
14.2. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów zawodów stanowią wyłączną własność PZPN
Art. 15. Pozostałe sprawy
15.1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają rozstrzygnięciu przez
Zarząd PZPN.
15.2 Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, mogą być przedmiotem
odrębnego porozumienia, zawartego pomiędzy PZPN a organizatorem meczu.
15.3. W przypadku zmiany terminu bądź odwołania meczu z przyczyn niezależnych od PZPN i
Organizatora, każda ze Stron pokryje połowę udokumentowanych kosztów poniesionych z tego
tytułu przez Organizatora. W przypadku zmiany terminu bądź odwołania meczu z przyczyn
zawinionych przez jedną ze Stron, Strona ta w całości pokryje udokumentowane koszty
poniesione z tego tytułu przez Organizatora.
15.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 maja 2015 roku.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
87
Uchwała nr VI/87 dnia 13 maja 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr
III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie
przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2015/2016
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się następujące zmiany do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na
sezon 2015/2016:
1. Art. 2.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie
Warunkiem udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym jest posiadanie przez klub licencji
uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2015/2016.
2. Dotychczasowy Art. 2.2 otrzymuje numerację 2.3
3. Dotychczasowy Art. 2.3 otrzymuje numerację 2.4
4. Dodaje się Art. 2.5 w brzmieniu
Do każdego klubu może być potwierdzona i uprawniona do gry dowolna liczba zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym meczu na szczeblu
centralnym może występować równocześnie na boisku 3 zawodników danego klubu cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej,
5. Art. 6.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie

Gospodarzami meczów rundy wstępnej Pucharu Polski są zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu
ZPN. W przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn gospodarzami są zespoły
występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach
tej samej klasy, gospodarzami meczów będą zespoły, które podczas losowania par rundy
wstępnej zostały wylosowane jako pierwsze.
6. Art. 7.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Gospodarzami meczów 1/32 Finału Pucharu Polski są zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu
ZPN.
W przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn gospodarzami są zespoły występujące w
niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach
tej samej klasy, gospodarza wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN po rozegraniu meczów Rundy Wstępnej.
7. Art. 8.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Gospodarzami meczów 1/16 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące w niższej klasie
rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach
tej samej klasy, gospodarzami są zespoły, zajmujące wyższą pozycję w „Schemacie Rozgrywek
o Puchar Polski”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Art. 9.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Gospodarzami meczów 1/8 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące w niższej klasie
rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach
tej samej klasy, gospodarza wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/16 finału rozgrywek.
9. Art. 10.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Gospodarzami pierwszych meczów 1/4 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące w niższej
klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach
tej samej klasy, gospodarza pierwszego meczu wyłoni losowanie przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/8 finału rozgrywek.
10. Art. 11.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Zestaw par i gospodarzy pierwszych meczów 1/2 Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie
przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/4
finału rozgrywek. Gospodarzami pierwszych meczów 1/2 Finału Pucharu Polski będą drużyny
które w poszczególnych parach zostały wylosowane jaki pierwsze.
11. Art. 12.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Formalnego gospodarza Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/2 finału rozgrywek.
12. Art. 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

13.1. Zestaw par i gospodarzy w meczach rundy wstępnej i 1/32 Finału rozgrywek wyłoni
losowanie, przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, wg zasad
opracowanych przez ten Departament.
13.2. Zestaw par i gospodarzy 1/16 i 1/8 oraz par i gospodarzy pierwszych meczów 1/4 Finału
Pucharu Polski wyłoni losowanie, przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN, według schematu i zasad określonych w „Schemacie Rozgrywek o Puchar Polski”,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
13.3 Zestaw par i gospodarzy pierwszych meczów 1/2 Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie
przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/4
finału rozgrywek.
13.4. Formalnego gospodarza Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, po rozegraniu meczów 1/2 Finału rozgrywek.
13.5. W przypadku realnej możliwości nierozegrania pierwszego meczu 1/4 lub 1/2 Finału
rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych niezależnych od
gospodarza zawodów okoliczności, organ prowadzący rozgrywki zastrzega sobie prawo zmiany
gospodarza meczu, wyłonionego w drodze losowania.
II. Przyjmuje się nowy Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na
sezon 2015/2016
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na
sezon 2015/2016
Schemat rozgrywek o Puchar Polski na sezon 2015/2016

Komentarz do schematu rozgrywek o Puchar Polski
1. Przed 1/16 Finału przeprowadza się losowanie par, które skutkuje jednocześnie
osadzeniem drużyny w konkretnym miejscu „drabinki” meczowej. Dobór kolejnych
przeciwników wynika z przyporządkowania do odpowiedniego miejsca w schemacie.
2. Przed losowaniem 1/16 Finału rozstawione zostają dwie najlepsze drużyny Ekstraklasy
wg tabeli ostatniego zakończonego sezonu rozgrywek ligowych.
3. Pierwsza część losowania polega na dolosowaniu do dwóch rozstawionych klubów
dwóch numerów z zakresu 1-16 i 17-32, które odpowiadać będą pozycjom tych klubów w
drabince rozgrywek, przy czym:



do pierwszego wylosowanego klubu dolosowany zostanie numer z zakresu 1-16,
do drugiego klubu dolosowany zostanie numer z zakresu 17-32.

4. W dalszej kolejności do kolejnych 30 nazw klubów dolosowywanych jest pozostałych 30
numerów odpowiadających pozycjom w drabince.
5. Gospodarzami meczów 1/16 Finału są drużyny występujące w niższej klasie
rozgrywkowej w sezonie 2015/2016. W przypadku meczów z udziałem drużyn
uczestniczących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzami są
zespoły, zajmujące wyższą pozycję w „Schemacie Rozgrywek o Puchar Polski”.

6. Gospodarzami meczów 1/8 Finału są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej
w sezonie 2015/2016. W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w
sezonie 2015/2016 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarza wyłoni losowanie
przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów
1/16 finału rozgrywek.
7. Gospodarzami pierwszych meczów 1/4 Finału (rozgrywanego wg. zasady mecz i rewanż)
są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016. W
przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w
rozgrywkach tej samej klasy, gospodarza pierwszego meczu wyłoni losowanie
przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów
1/8 finału rozgrywek.
8. Zestaw par i gospodarzy pierwszych meczów 1/2 Finału (rozgrywanego wg. zasady mecz
i rewanż) wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN po rozegraniu meczów 1/4 finału rozgrywek. Gospodarzami pierwszych meczów
1/2 Finału Pucharu Polski będą drużyny które w poszczególnych parach zostały
wylosowane jaki pierwsze.
9. W przypadku realnej możliwości nierozegrania pierwszego meczu 1/4 lub 1/2 Finału
rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub innych niezależnych
od gospodarza zawodów okoliczności, organ prowadzący rozgrywki może dokonać
zmiany gospodarza meczu, wyłonionego w drodze losowania.
10. Formalnego gospodarza Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/2 finału rozgrywek.
11. Finał (jeden mecz) zostanie rozegrany 2 maja 2016 r. na Stadionie Narodowym w
Warszawie.

tj. u. nr III/49 z 27.03.2015 r.
zm. U nr VI/87 z 13.05.2015 r.
Uchwała nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2015/2016
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2015/2016
w następującym brzmieniu:

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2015/2016
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 2015/2016 kończy się do 30
czerwca 2015 roku i ma wyłonić 16 drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach na szczeblu
centralnym w sezonie 2015/2016.
1.2.
Cykl rozgrywek w sezonie 2015/2016 na szczeblu centralnym rozpoczyna się 1 lipca
2015 roku a kończy nie później niż 1 czerwca 2016 roku
2. Uczestnictwo
2.1. W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraklasy, I, II, III
i IV ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpić do ZPN
o zwolnienie z udziału w rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie
dobrowolności.
2.2. Warunkiem udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym jest posiadanie przez klub
licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2015/2016.
2.3. Drużyny, które zrezygnują z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie
2015/2016 nie będą uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski
w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek. Niezależnie od powyższego, Komisja Dyscyplinarna
PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
2.4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry w systemie
extranet. Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do
udziału w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem pkt 5.1 i 5.2 niniejszego Regulaminu.
2.5. Do każdego klubu może być potwierdzona i uprawniona do gry dowolna liczba
zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym
meczu na szczeblu centralnym może występować równocześnie na boisku 3 zawodników
danego klubu - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej.

3. Etapy rozgrywek
Rozgrywki podzielone są na dwa etapy:

3.1.
Etap I, kończący się do 30 czerwca 2015 r., 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.
Etap II na szczeblu centralnym z udziałem:

3.2.


16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej
w sezonie 2014/2015,



18 drużyn II ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2014/2015,



18 drużyn I ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2014/2015,



16 zespołów ekstraklasy wg stanu na sezon rozgrywkowy 2014/2015.

4. Pierwszy etap
4.1.
Pierwszy etap rozgrywek, kończący się do 30 czerwca 2015 r., przeprowadzają związki
piłki nożnej na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów.
4.2.
Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich
drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związków piłki nożnej
należy do właściwości organów dyscyplinarnych 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 czerwca 2015 r.
zgłosić pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużyny, które zakwalifikowały
się do rozgrywek na szczeblu centralnym. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie spowoduje
odmowę dopuszczenia drużyny do rozgrywek na szczeblu centralnym.
5. Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej w jednym cyklu rozgrywek:
Wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny, w jednym cyklu rozgrywek, 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.
5.2.
Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, najwyżej 3 zawodników
tej drużyny może występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, która zakwalifikowała
się do dalszych rozgrywek.
5.3.
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
bierze:




Rundzie wstępnej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział
16 zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej;
18 zespołów II-ej Ligi w sezonie 2014/2015;
6 zespołów I ligi w sezonie 2014/2015, które zajęły miejsca 13-18 w tabeli rozgrywek.

Zwycięzcy uzyskują awans do I rundy – 1/32 finału Pucharu Polski.
6.2
Gospodarzami meczów rundy wstępnej Pucharu Polski są zdobywcy Pucharu
Polski na szczeblu ZPN. W przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn
gospodarzami są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w
rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzami meczów będą zespoły, które podczas
losowania par rundy wstępnej zostały wylosowane jako pierwsze.
6.3
Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 6.1 uzyskają awans do
rundy pierwszej Pucharu Polski.
7. Pierwsza runda - 1/32 finału Pucharu Polski
W rundzie pierwszej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział bierze:

7.1


20 zespołów – zwycięzców meczu z Rundy Wstępnej,



12 zespołów I Ligi w sezonie 2014/2015, które zajęły miejsca 1-12 w tabeli rozgrywek.

7.2
Gospodarzami meczów 1/32 Finału Pucharu Polski są zdobywcy Pucharu Polski na
szczeblu ZPN.
W przypadku meczów z udziałem pozostałych drużyn gospodarzami są zespoły
występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w
rozgrywkach tej samej klasy, gospodarza wyłoni losowanie przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów Rundy Wstępnej.
7.3
Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 7.1 uzyskają awans do
rundy drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski.
8. Druga runda – 1/16 finału Pucharu Polski
8.1.
W rundzie drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.
W 1/16 finału udział bierze:
1. 16 zespołów Ekstraklasy w sezonie 2014/2015;
2. zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 7.1.
8.2 Gospodarzami meczów 1/16 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące w niższej
klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w
rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzami są zespoły, zajmujące wyższą pozycję w
„Schemacie Rozgrywek o Puchar Polski”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
8.3
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
W 1/8 finału udział bierze:
 16 zwycięzców meczów rundy drugiej.

Polski

rozgrywa

się

jeden

mecz.

9.2
Gospodarzami meczów 1/8 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące w niższej
klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w
rozgrywkach tej samej klasy, gospodarza wyłoni losowanie przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/16 finału rozgrywek.
9.3
Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 9.1 uzyskają awans do
rundy czwartej – 1/4 finału Pucharu Polski.
10. Czwarta runda – 1/4 finału Pucharu Polski
10.1. W rundzie czwartej - 1/4 finału Pucharu Polski rozgrywa się dwa mecze (mecz
i rewanż). W rundzie czwartej udział bierze:
 8 zespołów – zwycięzców meczów rundy trzeciej;
10.2 Gospodarzami pierwszych meczów 1/4 Finału Pucharu Polski są zespoły
występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w
rozgrywkach tej samej klasy, gospodarza pierwszego meczu wyłoni losowanie
przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów
1/8 finału rozgrywek.
10.3 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:
 4 zespoły – zwycięzcy meczów rundy czwartej.
11.2 Zestaw par i gospodarzy pierwszych meczów 1/2 Finału Pucharu Polski wyłoni
losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu
meczów 1/4 finału rozgrywek. Gospodarzami pierwszych meczów 1/2 Finału Pucharu
Polski będą drużyny które w poszczególnych parach zostały wylosowane jaki pierwsze.
11.3 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
W rundzie szóstej udział biorą:
 2 zespoły – zwycięzcy meczów rundy piątej.

rozgrywa

się

jeden

mecz.

12.2 Formalnego gospodarza Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie przeprowadzone
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/2 finału
rozgrywek.
12.3 Mecz Finałowy zostanie rozegrany 2 maja 2016 r. na Stadionie Narodowym w
Warszawie.

13. Losowanie zestawu par i gospodarzy

13.1. Zestaw par i gospodarzy w meczach rundy wstępnej i 1/32 Finału rozgrywek wyłoni
losowanie, przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, wg zasad
opracowanych przez ten Departament.
13.2. Zestaw par i gospodarzy 1/16 i 1/8 oraz par i gospodarzy pierwszych meczów 1/4
Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie, przeprowadzone przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN, według schematu i zasad określonych w „Schemacie Rozgrywek o
Puchar Polski”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
13.3 Zestaw par i gospodarzy pierwszych meczów 1/2 Finału Pucharu Polski wyłoni
losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu
meczów 1/4 finału rozgrywek.
13.4. Formalnego gospodarza Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie przeprowadzone
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, po rozegraniu meczów 1/2 Finału
rozgrywek.
13.5. W przypadku realnej możliwości nierozegrania pierwszego meczu 1/4 lub 1/2 Finału
rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych niezależnych
od gospodarza zawodów okoliczności, organ prowadzący rozgrywki zastrzega sobie
prawo zmiany gospodarza meczu, wyłonionego w drodze losowania.
14. Zasady awansu – jeden mecz oraz mecz finałowy
14.1.

W rundach, w których rozgrywa się jeden mecz oraz w meczu finałowym:

a.
w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym
zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut,

czasie

b.
jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli zarządza się rzuty karne
według obowiązujących przepisów.
15. Zasady awansu – dwa mecze (mecz i rewanż)
15.1. W 1/4 oraz 1/2 Finału Pucharu Polski awans do dalszej rundy rozgrywek, uzyska zespół,
który zgromadzi większą liczbę punktów.
15.2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie bądź wywalczeniu Pucharu
Polski decyduje:
a.

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

b.

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

c.

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

d.

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

e.

jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty
karne według obowiązujących przepisów.

16. Zasady ogólne
16.1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające
w meczach odpadają.
16.2. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu centralnym, uprawnione
są do wymiany 3 zawodników przez cały okres trwania gry.
16.3. 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.
16.4. Ostrzeżenia 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 każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym itd.) – kara
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.

Kary, o których mowa powyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.
16.5. Jeżeli w czasie jednych zawodów o Puchar Polski co najmniej pięciu zawodników jednej
drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka), klub ukaranych
zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną
PZPN, nie mniejszej niż 500 zł.
16.6. Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu Pucharu Polski na szczeblu
Związków Piłki Nożnej zostają anulowane.
16.7. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących
w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków Piłki Nożnej wykonywane są w kolejnych etapach
lub cyklach Pucharu Polski.
16.8. Po rozegraniu meczów 1/4 Finału, żółte kartki otrzymane przez zawodników na szczeblu
centralnym zostają anulowane.
16.9. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które awansowały do 1/2 Finału są
wykonywane w kolejnych meczach lub cyklach Pucharu Polski.
16.10. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które nie awansowały do 1/2 Finału
są wykonywane w kolejnych cyklach Pucharu Polski.
16.11. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni
i płycie stadionu zobowiązany jest do:
a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z
zespołem ratowniczym,
b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c) począwszy od 1/32 Finału, filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia
nagrania, w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, na serwerze wskazanym
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN,
d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,

powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,
zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
począwszy od 1/32 Finału zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich
podawania w trakcie zawodów,
h) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety),
i) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań
antydopingowych dla zawodników,
j) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników
rezerwowych,
k) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz
umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę
możliwości także komunikacji,
l)
niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek
każdego klubu uczestniczącego w rozgrywkach, możliwości filmowania całego
przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe,
m) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania
zawodów, dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z
systemu Extranet,
e)
f)
g)

16.12 Niezależnie od postanowień pkt 16.11, w związku z faktem iż mecze o Puchar Polski będą
rejestrowane i transmitowane, zobowiązuje się kluby do:
a) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do
rozgrywek o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący
dla klubów przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z
nadawcą), umożliwiających należyte przeprowadzenie transmisji i dokonanie nagrania
audiowizualnego meczów (w tym warunków dotyczących obsługi technicznej meczów,
z uwzględnieniem profesjonalnie przygotowanych miejsc dla komentatorów
sportowych, nagłośnienia i odpowiedniego oświetlenia obiektu lub miejsca, w którym
odbywają się mecze, przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz
ochrony obiektu lub miejsca, w którym odbywają się mecze podczas produkcji
telewizyjnej),
b) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do
rozgrywek o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący
dla klubów przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z
nadawcą) do zorganizowania studia w ramach realizacji transmisji z meczów tj. w
szczególności udostepnienia przestrzeni, niezbędnej do zorganizowania studia na
terenie stadionów, na których rozgrywane będą mecze.
16.13 Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych
dot. uprawnień podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów o Pucharu
Polski oraz standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki
techniczno-produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający
licencję głównego nadawcy podczas Rozgrywek o Puchar Polski obowiązujących w sezonie
2015/2016.
16.14 Kluby uczestniczące w rozgrywkach są bezwzględnie zobowiązane do umożliwienia PZPN
oraz udzielenia należytego wsparcia przy realizacji przez PZPN podmioty posiadające licencję
oraz sponsorów i partnerów Puchar Polski ich praw komercyjnych, w tym w szczególności praw
telewizyjnych i pokrewnych praw medialnych oraz praw marketingowych dotyczących rozgrywek.

W szczególności oznacza to iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany
będzie mecz w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
16.15 Zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN
zobowiązuje się kluby do:
a) monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach,
b) przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej
wokół boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie
nie przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat
meczowy) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia
lub przerwać mecz,
c) stosowania tzw. „zakazu stadionowego” wobec osób naruszających regulaminy
stadionowe i informowanie o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez,
Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego
zakazu na teren całego kraju,
d) przestrzegania zakazu wnoszenia i używania przez kibiców elektronicznego sprzętu
nagłaśniającego,
e) dostarczać właściwym podmiotom informacje organizacyjne związane z meczem
oraz wypełniać pozostałe obowiązki wynikające z oficjalnych druków meczowych
(Informacja Klubu Gościa, Spotkanie Organizacyjne w Dniu Meczu, Lista Obecności,
Informacja Organizatora Zawodów). Oficjalne druki meczowe znajdują się w
Załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu i stanowią jego integralną część,

16.16 Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar
ten zatrzyma się na 45 i 90 minucie.
16.17. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN,
a w wyjątkowych przypadkach z delegatem meczowym PZPN.
16.18 Gospodarz meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach wewnątrz
stadionu z zachowaniem następujących zasad:
a. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać
powtórek,
b. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać
jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z
zasadami fair-play.
16.19 Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską
obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek
mistrzowskich, w której występuje dana drużyna.
Naruszenie powyższych postanowień powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych
w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.
16.20 Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których
mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych,
spośród osób pełniących następujące funkcje:
a) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o
których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,
b) Lekarz, posiadający licencję PZPN,

c) Trener bramkarzy,
d) Trener przygotowania fizycznego,
e) Drugi asystent trenera,
f) Kierownik drużyny,
g) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,
h) Masażysta,
i) Drugi masażysta.
Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w
sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Klubu, Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN może wyrazić zgodę na przebywanie na ławce rezerwowych innej osoby niż wymienione
powyżej, w szczególności dyrektora sportowego danego klubu. Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, przy czym nie jest
zobowiązany do jego uwzględnienia.
Jeśli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego i delegata meczowego, może otrzymać
dodatkowe trzy miejsca dla swojego sztabu (np. dla trenera przygotowania fizycznego itp.).
Miejsca te muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za
lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska tych osób muszą
znaleźć się w sprawozdaniu sędziego (w arkuszu dodatkowym).
Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest zabronione i
stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
16.21. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności określone
w art. 16.12, 16.14 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, podlega karze finansowej
do 500.000 złotych. Niezależnie od powyższego Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć
także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
17.

Terminy zawodów

17.1. Zawody muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych, terminów wynikających z
przepisów FIFA, terminów wynikających z przepisów UEFA oraz terminów ustalonych z
podmiotem posiadającym licencję nadawcy.
17.2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w porozumieniu z podmiotem posiadającym
licencję nadawcy telewizyjnego może wyznaczyć rozegranie zawodów na inny dzień lub godzinę.
Terminy spotkań, rozgrywanych od 1/16 finału Pucharu Polski wymagają uprzednich konsultacji z
Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA.
17.3 W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego
lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
17.4 Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament
Rozgrywek Krajowych podlega karze finansowej do 500.000 złotych. Niezależnie od powyższego
Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN.

18. Nagrody
18.1.

Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymuje:
 przechodni Puchar Polski,
 replikę/miniaturę Pucharu Polski na własność,
 35 medali pamiątkowych

18.2.

Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski) otrzymuje 35 medali pamiątkowych

18.3. Niezależnie od postanowień pkt 18.1 oraz 18.2, kluby uczestniczące w rozgrywkach o
Puchar Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2015/2016 uprawnione są do otrzymania
nagrody finansowej w wysokości:
1) Runda Wstępna:
 Zwycięzca rozgrywek na szczeblu ZPN w sezonie 2014/2015 – 30.000 PLN
netto,
 Pozostali uczestnicy – 5.000 PLN netto;
2) I runda PP – każdy z uczestników – 5 000 PLN netto;
3) 1/16 finału PP – każdy z uczestników – 10 000 PLN netto;
4) 1/8 finału PP – każdy z uczestników - 25 000 PLN netto;
5) 1/4 finału PP – każdy z uczestników - 50 000 PLN netto;
6) 1/2 finału PP – każdy z uczestników - 100 000 PLN netto;
7) finalista PP –200 000 PLN netto;
8) zdobywca PP – 1 000 000 PLN netto.
18.4 Nagrody o których mowa w pkt 18.3 nie przysługują klubom, które wycofały się lub nie
przystąpiły do rozgrywek o Puchar Polski w sezonie 2015/2016.
18.5 Przyjmuje się następujący harmonogram wypłat nagród przysługujących klubom z tytułu
uczestnictwa w rozgrywkach Pucharu Polski w sezonie 2015/2016:
1) Wypłata nagród za uczestnictwo do 1/8 finału PP – do 31 grudnia 2015 r.
2) Wypłata nagród dla pozostałych uczestników – do 30 maja 2016 r.
18.6 Wypłata nagród, o których mowa w pkt 18.3 nastąpi po wystawieniu przez klub
odpowiedniego dokumentu obciążeniowego.
19. Sędziowie
19.1. Obsadę sędziowską wyznaczają Kolegia Sędziów ZPN dla zawodów na szczeblu związku
piłki nożnej oraz Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów szczebla centralnego.
19.2. Zasady pokrywania kosztów obsady sędziowskiej na szczeblu ZPN ustala właściwy
Związek Piłki Nożnej, przy czym drużyny szkolne i nie zrzeszone zwolnione są od opłat
sędziowskich.
19.3.

Koszty obsady sędziowskiej na szczeblu centralnym ponosi PZPN.

20. Koszty organizacji zawodów

20.1. Zawody organizuje klub będący gospodarzem, który pokrywa wszystkie koszty związane
z organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na koszt własny.
21. Protesty
21.1 Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego muszą wpłynąć
do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 48 godzin po zawodach,
przy jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do przeciwnika. Do protestu należy dołączyć
potwierdzenie
wpłaty,
na
rachunek
PZPN,
kaucji
protestowej
w wysokości określonej w regulaminie rozgrywek mistrzowskich w której uczestniczy drużyna
klubu.
22. Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach
22.1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu,
prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o Puchar Polski przysługują wszelkie prawa
komercyjne, w tym w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa
marketingowe dotyczące rozgrywek.
Uprawnienia sponsorów Rozgrywek o Puchar Polski, uprawnienia PZPN oraz prawa i obowiązki
Klubów w zakresie praw marketingowych stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
22.2 Prawa telewizyjne i pośrednie prawa medialne są scentralizowane i należą do PZPN od
etapu II, pierwszej rundy 1/32 finału Pucharu Polski. Kluby zobowiązane są do umożliwienia
sprawnej współpracy przy planowaniu i realizacji transmisji telewizyjnych.
22.3 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:
•
60 biletów 1 kategorii
•
20 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem)
b.
na mecze 1/4 finału (ćwierćfinałowe):
•
100 biletów 1. kategorii
•
40 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem)
c.
na mecze 1/2 finału (półfinałowe):
•
120 biletów 1. Kategorii
•
60 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem)
Przyjmuje się, iż liczba zaproszeń VIP nie może przekroczyć 20% miejsc siedzących w strefie
VIP.
PZPN powiadomi klub z odpowiednim wyprzedzeniem, czy skorzysta z danej puli biletów i
zaproszeń.
22.4. Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów włączając mecze półfinałowe oraz wpływy
z reklam na stadionie z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie niniejszej Uchwały dla
PZPN.
22.5. Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne należą do
PZPN.
22.6. Ustala się, że naszywki 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, bądź podpisanego skanu mail-em na adres
logotyp@pzpn.pl do 15 lipca 2015 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 oficjalnego nadawcę Pucharu Polski dostarczy klubom PZPN lub podmiot

przez niego wskazany. Na pozostałe mecze kluby powinny wykonać ścianki na własny koszt
według wzoru otrzymanego od PZPN.
22.7. Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny być
interpretowane jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w rozgrywkach przy
zawieraniu umów dotyczących rozgrywek o Puchar Polski, gdyż nie są one w konflikcie z
umowami komercyjnymi i zobowiązaniami klubów.
22.8. Szczegółowe zobowiązania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski są
opisane w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
22.9.

Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały stanowi Księga znaku Pucharu Polski.

23. Zasady interpretacji
23.1

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.

24. Data zatwierdzenia
24.1.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 27 marca 2015 r.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na
sezon 2015/2016
Schemat rozgrywek o Puchar Polski na sezon 2015/2016

Komentarz do schematu rozgrywek o Puchar Polski
1. Przed 1/16 Finału przeprowadza się losowanie par, które skutkuje jednocześnie
osadzeniem drużyny w konkretnym miejscu „drabinki” meczowej. Dobór kolejnych
przeciwników wynika z przyporządkowania do odpowiedniego miejsca w schemacie.
2. Przed losowaniem 1/16 Finału rozstawione zostają dwie najlepsze drużyny Ekstraklasy
wg tabeli ostatniego zakończonego sezonu rozgrywek ligowych.
3. Pierwsza część losowania polega na dolosowaniu do dwóch rozstawionych klubów
dwóch numerów z zakresu 1-16 i 17-32, które odpowiadać będą pozycjom tych klubów w
drabince rozgrywek, przy czym:



do pierwszego wylosowanego klubu dolosowany zostanie numer z zakresu 1-16,
do drugiego klubu dolosowany zostanie numer z zakresu 17-32.

4. W dalszej kolejności do kolejnych 30 nazw klubów dolosowywanych jest pozostałych 30
numerów odpowiadających pozycjom w drabince.
5. Gospodarzami meczów 1/16 Finału są drużyny występujące w niższej klasie
rozgrywkowej w sezonie 2015/2016. W przypadku meczów z udziałem drużyn
uczestniczących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarzami są
zespoły, zajmujące wyższą pozycję w „Schemacie Rozgrywek o Puchar Polski”.
6. Gospodarzami meczów 1/8 Finału są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej
w sezonie 2015/2016. W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w
sezonie 2015/2016 w rozgrywkach tej samej klasy, gospodarza wyłoni losowanie

przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów
1/16 finału rozgrywek.
7. Gospodarzami pierwszych meczów 1/4 Finału (rozgrywanego wg. zasady mecz i rewanż)
są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016. W
przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w sezonie 2015/2016 w
rozgrywkach tej samej klasy, gospodarza pierwszego meczu wyłoni losowanie
przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów
1/8 finału rozgrywek.
8. Zestaw par i gospodarzy pierwszych meczów 1/2 Finału (rozgrywanego wg. zasady mecz
i rewanż) wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN po rozegraniu meczów 1/4 finału rozgrywek. Gospodarzami pierwszych meczów
1/2 Finału Pucharu Polski będą drużyny które w poszczególnych parach zostały
wylosowane jaki pierwsze.
9. W przypadku realnej możliwości nierozegrania pierwszego meczu 1/4 lub 1/2 Finału
rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub innych niezależnych
od gospodarza zawodów okoliczności, organ prowadzący rozgrywki może dokonać
zmiany gospodarza meczu, wyłonionego w drodze losowania.
10. Formalnego gospodarza Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/2 finału rozgrywek.
11. Finał (jeden mecz) zostanie rozegrany 2 maja 2016 r. na Stadionie Narodowym w
Warszawie.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na
sezon 2015/2016
W przypadku gdy z danego meczu rozgrywek o Puchar Polski (niezależnie od Etapu i Rundy,
w których jest on rozgrywany) przeprowadzana jest transmisja telewizyjna przez nadawcę
telewizyjnego posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski, PZPN, poza
prawami telewizyjnymi i pokrewnymi prawami medialnymi, przysługują również wszelkie prawa
marketingowe dotyczące danego meczu, w tym w szczególności prawo do dysponowania całą
przestrzenią komercyjną obiektu, na którym mecz jest rozgrywany (obejmującą zwłaszcza
wszelkie powierzchnie i nośniki reklamowe).
Kluby piłkarskie uczestniczące w rozgrywkach o Puchar Polski zobowiązane są do
przestrzegania i wdrażania podczas meczów następujących zapisów wynikających
z postanowień zawartych w umowach ze sponsorami Pucharu Polski.
1. Szczegółowe zobowiązania i wytyczne dla klubów:
1.1 I Runda – 1/32 Finału Pucharu Polski
a) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska.
b) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek
reklam.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam,
c) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Sponsora Głównego rozgrywek
o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka koszulek
meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z wzorem
przedstawionym w załączniku nr 6).
d) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych.
e) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
oznaczeń innych rozgrywek.
f) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych
wg. wzoru wskazanego przez PZPN.
g) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN.
h) Obowiązek umieszczenia logotypów sponsorów i partnerów Pucharu Polski na
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach.
i) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego
do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca
2015 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4.
j) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania
koła środkowego – tylko w przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN).
k) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw
marketingowych.

Zachowanie wyłączności branżowej Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół
boiska.
Klub będący gospodarzem meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
reklam wskazanych przez PZPN.
m) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz dzieci
desygnowanych do obsługi koła środkowego.
l)

W przypadku realizacji transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 3).
Oznacza to iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz
w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych i
zaakceptowanych przez PZPN.
b) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go bezpłatnie
PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji podczas
każdego meczu na wskazania niekomercyjne.
W przypadku braku transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band reklamowych
o wymiarach 12x1 m.
b) Umieszczenie 10 tablic reklamowych zastrzeżonych do dyspozycji PZPN tj.
w szczególności dla sponsorów i partnerów Pucharu Polski, w pierwszym rzędzie band
reklamowych o wymiarach 6m x 1m każda (zgodnie z wzorem przedstawionym
w załączniku nr 3).
c) Jeśli klub korzysta z systemu reklam elektronicznych (LED / video) PZPN przysługuje
uprawnienie do 30 minut realnego czasu ekspozycji podczas każdego meczu.
1.2 II Runda – 1/16 Finału Pucharu Polski
a) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska.
b) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek
reklam.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam.
Za uprzednią zgodą PZPN klub może wykorzystać wskazaną przez PZPN powierzchnię
reklamową do celów związanych z promocją niekomercyjnych podmiotów, wydarzeń,
akcji itp.
c) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Sponsora Głównego
rozgrywek o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka
koszulek meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z
wzorem przedstawionym w załączniku nr 6).
d) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych.
e) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
oznaczeń innych rozgrywek.
f) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych
wg. wzoru wskazanego przez PZPN.
g) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN.
h) Obowiązek umieszczania logotypów sponsorów i partnerów Pucharu Polski na
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach.

Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego
do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca
2015 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4.
j) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania
koła środkowego – tylko w przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN).
k) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw
marketingowych.
l) Zachowanie wyłączności branżowej Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół
boiska.
Klub będący gospodarzem meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
reklam wskazanych przez PZPN.
m) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz dzieci
desygnowanych do obsługi koła środkowego.
i)

W przypadku realizacji transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 3.
Oznacza to iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz
w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych
i zaakceptowanych przez PZPN.
b) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go
bezpłatnie PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji
podczas każdego meczu na wskazania niekomercyjne.
W przypadku braku transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band reklamowych
o wymiarach 12x1 m.
b) Umieszczenie 10 tablic reklamowych zastrzeżonych do dyspozycji PZPN tj.
w szczególności dla sponsorów i partnerów Pucharu Polski, w pierwszym rzędzie band
reklamowych o wymiarach 6m x 1m każda (zgodnie z wzorem przedstawionym
w załączniku nr 3).
c) Jeśli klub korzysta z systemu reklam elektronicznych (LED / video) PZPN przysługuje
uprawnienie do 30 minut realnego czasu ekspozycji podczas każdego meczu.
1.3 III Runda – 1/8 Finału Pucharu Polski
a) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek
reklam.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam.
Za uprzednią zgodą PZPN klub może wykorzystać wskazaną przez PZPN powierzchnię
reklamową do celów związanych z promocją niekomercyjnych podmiotów, wydarzeń,
akcji itp.
b) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Sponsora Głównego
rozgrywek o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka
koszulek meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z
wzorem przedstawionym w załączniku nr 6).
c) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych.
d) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
oznaczeń innych rozgrywek,
e) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane

przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych
wg. wzoru wskazanego przez PZPN
f) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN,
g) Obowiązek umieszczania logotypów sponsorów i partnerów Pucharu Polski na
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach.
h) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego
do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca
2015 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4.
i) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania
koła środkowego – tylko w przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN)
j) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw
marketingowych,
k) Zachowanie wyłączności branżowej Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół
boiska.
Klub będący gospodarzem meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
reklam wskazanych przez PZPN.
l) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz dzieci
desygnowanych do obsługi koła środkowego.
W przypadku realizacji transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 3.
Oznacza to iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz
w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych
i zaakceptowanych przez PZPN.
b) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go
bezpłatnie PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji
podczas każdego meczu na wskazania niekomercyjne.
W przypadku braku transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band reklamowych
o wymiarach 12x1 m.
b) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska.
c) Umieszczenie 10 tablic reklamowych zastrzeżonych do dyspozycji PZPN tj.
w szczególności dla sponsorów i partnerów Pucharu Polski, w pierwszym rzędzie band
reklamowych o wymiarach 6m x 1m każda (zgodnie z wzorem przedstawionym
w załączniku nr 3).
d) Jeśli klub korzysta z systemu reklam elektronicznych (LED / video) PZPN przysługuje
uprawnienie do 30 minut realnego czasu ekspozycji podczas każdego meczu.
1.4 IV i V Runda – 1/4 i 1/2 Finału Pucharu Polski
a) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska.
b) Udostępnienie PZPN wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 3.
Oznacza to iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz
w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych
i zaakceptowanych przez PZPN.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam.
Za uprzednią zgodą PZPN klub może wykorzystać wskazaną przez PZPN powierzchnię
reklamową do celów związanych z promocją niekomercyjnych podmiotów, wydarzeń,
akcji itp.

c) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek
reklam.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam,
d) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Sponsora Głównego
rozgrywek o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka
koszulek meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z
wzorem przedstawionym w załączniku nr 6).
e) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych.
f) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
oznaczeń innych rozgrywek.
g) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych
wg. wzoru wskazanego przez PZPN.
h) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN.
i) Obowiązek umieszczania logotypów sponsorów i partnerów Pucharu Polski na
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach.
j) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego
do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca
2015 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4.
k) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania
koła środkowego.
l) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw
marketingowych.
m) Zachowanie wyłączności branżowej Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół
boiska.
Klub będący gospodarzem meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
reklam wskazanych przez PZPN.
n) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz dzieci
desygnowanych do obsługi koła środkowego.
W przypadku transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go
bezpłatnie PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji
podczas każdego meczu na wskazania niekomercyjne.
1.5 Finał Pucharu Polski
a) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Sponsora Głównego
rozgrywek o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka
koszulek meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z
wzorem przedstawionym w załączniku nr 6).
b) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek na strojach meczowych.
c) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych
wg. wzoru wskazanego przez PZPN.

2. Koło środkowe Pucharu Polski może zawierać logotyp Pucharu Polski lub logotyp Sponsora
Głównego rozgrywek o Puchar Polski lub logotyp kompozytowy Pucharu Polski i Sponsora
Głównego Pucharu Polski.
3. Naszywki 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, bądź podpisany skan mail-em na adres
marketing@pzpn.pl do 15 lipca 2015 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 nadawcę posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar
Polski dostarczy klubom PZPN lub podmiot przez niego wskazany. Na pozostałe mecze kluby
powinny wykonać ścianki na własny koszt według wzoru otrzymanego od PZPN.
4. Tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płytach boisk zostaną dostarczone na
stadion, na którym będzie odbywał się mecz, transmitowany przez nadawcę posiadającego
prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski, najpóźniej w dniu meczu.
5. W przypadku realizacji ekspozycji reklamowych z wykorzystaniem systemu reklam
elektronicznych (LED / video) blok reklamowy musi zostać wysłany do PZPN w celu
uprzedniej akceptacji najpóźniej trzy dni robocze przed danym meczem. W przypadku braku
akceptacji PZPN klub nie jest uprawniony do ekspozycji danego bloku reklamowego.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na
sezon 2015/2016

Formularz zamówienia dla klubów uczestniczących
w 1/32 finału Pucharu Polski w sezonie 2015/2016
Wypełniony formularz zamówienia powinien zostać przesłany faksem do Polskiego Związku Piłki
Nożnej (+48 22 55 12 240), bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl
najpóźniej do 15 lipca 2015 roku.
Klub
Ulica, nr
Kod pocztowy, miasto
Adres e-mail
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, telefon, email)
Podstawowy zestaw materiałów reklamowych (naszywki-100 sztuk)
Flaga masztowa z logotypem Pucharu Polski
Płyta CD z zestawem plików graficznych (logotyp, naszywki, tablica środkowa, wzór plakatu i baneru
internetowego, wzór ścianki konferencyjnej, księga znaku)
Dodatkowe naszywki na strój meczowy na koszt klubu, cena za sztukę 3,50 PLN netto,
liczba zamawianych sztuk ……….
Płatność za naszywki na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polski Związek Piłki Nożnej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Komunikacji i Marketingu Polskiego
Związku Piłki Nożnej (tel. +48 22 55 12 336) lub pod adresem e-mail marketing@pzpn.pl.
………………………………………
Data i podpis składającego zamówienie

Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN

Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na
sezon 2015/2016
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Uchwała nr VI/88 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zatwierdzenia ramowego terminarza rozgrywek I i II ligi, Pucharu Polski oraz
Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2015/2016
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 12) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN zatwierdza się ramowy terminarz
rozgrywek I i II ligi oraz Pucharu Polski na sezon 2015/2016, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej Uchwały.
II. Na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN zatwierdza się ramowy terminarz
rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2015/2016, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
Uchwały.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Terminarz rozgrywek I i II ligi oraz Pucharu Polski na sezon 2015/2016
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CL – Liga Mistrzów
EL – Liga Europy
REP – Terminy meczów FIFA
PP 1/32 rez – Termin rezerwowy dla klubów Ekstraklasy w sezonie 2015/2016, które uczestniczyły w rozgrywkach I ligi w sezonie 2014/2015
Rez – Terminy rezerwowe dla meczów, które mogą być przełożone ze względu na powołania zawodników na mecze rozgrywane w terminach FIFA.
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REP – Terminy meczów FIFA
Rez – Terminy rezerwowe dla meczów, które mogą być przełożone ze względu na powołania zawodników na mecze rozgrywane w terminach FIFA.
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Uchwała nr VI/89 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Powierza się
Lubelskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację
meczu towarzyskiego
Reprezentacji Polski WU-19: Polska- Białoruś, zaplanowanego na 17 lipca 2015 roku.
II.Powierza się Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju Państw Wyszehradzkich w
Futsalu z udziałem Reprezentacji Polski A w Futsalu i Reprezentacji Polski U-21 w Futsalu,
zaplanowanego na 2-7 września 2015 roku.
III.Powierza się Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu Reprezentacji
Polski U-20: Polska –Niemcy, w ramach Turnieju 4 Narodów, edycja 2015/2016, zaplanowanego
na 7 września 2015 roku.
IV. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.
V.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji
dot. lokalizacji ww. meczów
reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez
organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
90
Uchwała nr VI/90 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr
IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji dla
sędziów piłkarskich
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

I. W Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie licencji dla sędziów piłkarskich wprowadza się następujące zmiany:
1. Dodaje się nowy § 3 w następującym brzmieniu:
„§ 3 Złożenie Wniosku Licencyjnego przez sędziego jest jego dobrowolną deklaracją pełnej
dyspozycyjności wobec PZPN w obsadzaniu do prowadzenia zawodów w piłce nożnej męskiej,
kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej.”
2. Dotychczasowe §§ 3-12 otrzymują numerację §§ 4-13.
3. Dodaje się nowy § 14 w następującym brzmieniu:
„§ 14 Na pisemny wniosek sędziego o urlopowanie, skierowany do Przewodniczącego Komisji
Licencyjnej lub Przewodniczącego Kolegium Sędziów danego WZP (decyzja w tym zakresie
należy do kompetencji Zarządów wojewódzkich ZPN) może być udzielone urlopowanie pod
warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prowadzone rozgrywki.”
4. Dotychczasowe §§ 13-20 otrzymują numerację §§ 15-22.
5. W § 16 dodaje się nowe punkty f) - h) w następującym brzmieniu:

„f) powtarzających się przypadków nieterminowego składania sprawozdań z zawodów,
g) nieobecność na wyznaczonych do prowadzenia zawodach w piłce nożnej męskiej, kobiecej,
młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej,
h) prowadzenie meczów organizowanych poza strukturami PZPN, WZPN, OZPN bez zgody tych
organów.”
6. W § 17 dodaje się nowy pkt d) w następującym brzmieniu:
„d) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w prowadzeniu zawodów w piłce nożnej męskiej,
kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej.”
7. W § 17 dotychczasowy pkt d) otrzymuje numerację pkt e).
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

t.j.U. nr IV/74 z 19.04.2012 r.
zm.U.nr II/72 z 20.02.2013 r.
zm.U.nr VII/185 z 20.06.2013 r.
zm.U. nr VIII/142 z 13.08.2014 r.
zm. U. nr VI/90 z 13.05.2015 r.
Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich
(tekst jednolity)
§1
Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub
pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez sędziów zawodów w piłce nożnej i
futsalu.
§2
Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielane sędziemu na prowadzenie
zawodów piłkarskich na odpowiednim poziomie rozgrywkowym.
§3
Złożenie Wniosku Licencyjnego przez sędziego jest jego dobrowolną deklaracją pełnej
dyspozycyjności wobec PZPN w obsadzaniu do prowadzenia zawodów w piłce nożnej
męskiej, kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej.
§4
Prowadzenie zawodów piłki nożnej i futsalu przez osobę bez ważnej licencji jest zabronione i
stanowi naruszenie dyscypliny związkowej.
§5
Polski Związek Piłki Nożnej jest organem, który przyznaje, odmawia przyznania, zawiesza lub
pozbawia licencji sędziego w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych w Polsce.
§6
Polski Związek Piłki Nożnej przekazuje uprawnienia zawarte w § 4 Wojewódzkiemu Związkowi
Piłki Nożnej (za wyjątkiem pozbawienia licencji) w stosunku do sędziów uprawnionych do

prowadzenia zawodów w ligach i klasach rozgrywkowych, których organem prowadzącym jest
ZPN, PZPN w przypadku I i II ligi lub Spółka Ekstraklasa SA w przypadku Ekstraklasy.
§7
1. Sędzią prowadzącym zawody piłki nożnej i futsalu może być osoba która łącznie spełnia
następujące warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) korzysta z pełni praw publicznych,
c) odbyła kurs sędziowski zakończony stosownym egzaminem,
d) posiada ważną licencję sędziego odpowiedniej lub wyższej kategorii uprawniającą do
prowadzenia zawodów na danym poziomie rozgrywkowym.
§8
1.Licencję sędziego na dany poziom rozgrywek przyznaje się na okres jednego sezonu
rozgrywkowego.
2. W przypadku awansu sędziego do wyższej klasy w trakcie sezonu, nowa licencja jest mu
wydawana na okres do końca danego sezonu. Warunkiem jest dokonanie dopłaty w wysokości
różnicy między stawkami jego dotychczasowej i nowej klasy. Sędzia nie składa nowego wniosku
licencyjnego.
3.W przypadku degradacji lub pozbawienia uprawnień do prowadzenia meczów danej klasy w
trakcie rozgrywek, sędzia nie składa nowego wniosku licencyjnego i nie otrzymuje nowej licencji.
Nie przysługuje mu zwrot części lub całości opłaty licencyjnej.
§9
1. O przyznaniu lub odmowie przyznania licencji decyduje Komisja Licencji Sędziowskich w
następującym składzie:
a) Wiceprezes ZPN,
b) Przewodniczący KS ZPN,
c) Przedstawiciel Komisji Szkoleniowej ZPN,
d) Członek Zarządu ZPN,
e) przedstawiciel Wydziału Gier ZPN.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i
sekretarza oraz określają tryb pracy komisji.
§ 10
1. Odmowa przyznania, zawieszenie lub pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Od decyzji Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji wnioskodawcy przysługuje
odwołanie do Zarządu wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej lub Zarządu PZPN (tylko w
przypadku sędziów zawodowych).
§ 11
1. Sędzia ubiegający się o przyznanie licencji składa do Komisji Licencji Sędziowskich
macierzystego ZPN pisemny wniosek zawierający:
a) imię i nazwisko, datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
b) określenie klasy rozgrywkowej, o jaką wnioskuje,

c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych,
2. Do wniosku o którym mowa w pkt. 1 powinny być dołączone:
a) 2 zdjęcia,
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki
nożnej,
c) kopie polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z funkcją
sędziego,
d) potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej.
3. Odpłatność za licencję sędziego w wysokości ustalonej przez Zarząd PZPN dla
poszczególnych lig i klas rozgrywkowych określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla centralnego i
jednocześnie sędzia IV ligi lub sędzia I ligi kobiet i jednocześnie Ligi Okręgowej) wnosi opłatę
licencyjną tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje wyższą kwotę.
5. Komisja Licencji Sędziowskich może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od jednego lub
kilku wymogów, np. dołączania zdjęć (gdy sędzia ma legitymację licencyjną, w której można
dokonać kolejny wpis) albo kopii polisy (gdy objęci są nią wszyscy sędziowie danego Związku).
6. Utrzymuje się w mocy ważność licencji sędziów piłki nożnej wydanych na czas nieokreślony na
podstawie Uchwały nr IV/31 z 4 lipca 2000 roku Zarządu PZPN. Sędziowie ci nie składają
dokumentów licencyjnych przed kolejnymi sezonami, jednak zobowiązani są do wnoszenia
odpłatności licencyjnej w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały oraz
przedstawienia kopii polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych
z funkcją sędziego.
§ 12
Komisja Licencji Sędziowskich przyznaje Licencję Sędziego w drodze decyzji.
§ 13
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzą ewidencję przyznanych licencji i publikują je na
stronie internetowej. Umieszczenie sędziego na liście oznacza, że sędzia posiada ważną licencję
w danym sezonie.
§ 14
Na pisemny wniosek sędziego o urlopowanie, skierowany do Przewodniczącego Komisji
Licencyjnej lub Przewodniczącego Kolegium Sędziów danego WZP (decyzja w tym
zakresie należy do kompetencji Zarządów wojewódzkich ZPN) może być udzielone
urlopowanie pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prowadzone rozgrywki.
§ 15
1. Dokument licencyjny zawiera:
a) imię i nazwisko,
b) zdjęcie sędziego,
c) numer licencji,
d) uprawnienia do danej klasy rozgrywkowej w określonym sezonie.
2. Dokument licencyjny opatrzony jest podpisem Prezesa Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej
oraz Przewodniczącego Komisji Licencji Sędziowskich.

§ 16
1. Działając na wniosek Komisji Licencji Sędziowskich Wydział Dyscypliny ZPN może zawiesić
korzystanie z licencji sędziego w szczególności w przypadku:
a) istnienia podejrzenia naruszenia przez sędziego postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN,
b) naruszenia norm etyczno-moralnych, związanych z wykonywaniem funkcji sędziego piłki
nożnej,
c) naruszenia Regulaminu Kolegium Sędziów,
d) nieobecności na kursach szkoleniowych Kolegium Sędziów,
e) niewykonywania lub nierzetelnego wykonywania obowiązków nałożonych przez dane
Kolegium Sędziów na czas przed i po zawodach,
f) powtarzających się przypadków nieterminowego składania sprawozdań z zawodów,
g) nieobecność na wyznaczonych do prowadzenia zawodach w piłce nożnej męskiej,
kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej.
h) prowadzenie meczów organizowanych poza strukturami PZPN, WZPN, OZPN bez zgody
tych organów.
2. Decyzja o zawieszeniu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 17
1. Działając na wniosek Komisji Licencji Sędziowskich Wydział Dyscypliny ZPN pozbawia
sędziego licencji w przypadku:
a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych, utraty praw publicznych lub
ograniczenia tych praw stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie funkcji
sędziego,
c) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji,
d) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w prowadzeniu zawodów w piłce nożnej
męskiej, kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej,
e) rażącego nieprzestrzegania regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Decyzja o pozbawieniu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 18
Od decyzji Wydziału Dyscypliny ZPN przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
§ 19
Sędziemu, któremu zawieszono licencję lub jej pozbawiono, nie przysługuje zwrot opłat
uiszczonych za licencję.
§ 20
Zaleca się, aby środki finansowe pozyskane z wpłat za opłaty licencyjne przeznaczone były na
działalność Kolegium Sędziów (np: szkolenia, obserwacje zawodów itp.).
§ 21
Interpretacja niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.

§ 22
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Prezes PZPN

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku
WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO PROWADZENIA
ZAWODÓW
W....................................... W SEZONIE…………………..
1. Nazwisko i imię
.......................................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia
.......................................................................................................................................................
3. nr PESEL
.......................................................................................................................................................
4. Miejsce zamieszkania / adres z kodem poczt., telefon dom./ kom./e- mail/
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Wykształcenie ogólne................................................................................................................
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych.
Zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania obowiązków sędziego piłki nożnej.
Data.................................................
Podpis..............................................
UWAGA: Do wniosku należy załączyć:
a) dwa zdjęcia,
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego pilki
noznej,
c) kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z
wykonywaniem obowiązków sedziego,
d) dokument potwierdzający wpłatę licencyjną.
Decyzją Komisji Licencji Sędziowskich, przyznano, przedłużono*
licencję sędziowską..............................................Nr...............................na
okres......................................................................z ważnością
do...........................................................................
Data.................................................Pieczęć
Podpis..............................................
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku
Opłaty za licencje sędziowskie
Sędziowie zawodowi - 1000 zł.
Asystenci zawodowi – 600 zł
Asystenci s.c. (niezawodowi)1 – 300 zł
TopAmator - 600 zł.
III liga - 250 zł.
IV liga - 160 zł.
klasa okręgowa - 120 zł.
klasa A - 90 zł.
klasa B i C - 75 zł.
Asystenci okręgowi, pozostali – 40 zł
Początkujący2 – 1 zł
Ekstraliga kobiet - 150 zł.
I liga kobiet - 100 zł.
II liga kobiet - 80 zł.
Ekstraklasa futsal - 250 zł.
I liga futsal - 150 zł.
1. Dotyczy pozostałych asystentów szczebla centralnego z listy zatwierdzanej przez Zarząd
PZPN.
2. Początkujący sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od
daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują.
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Uchwała nr VI/91 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały
nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej
Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi
kobiet
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.W Uchwale nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot.
licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi,
Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 6 dodaje się pkt d. w następującym brzmieniu:
„d. trenerzy z licencją UEFA A, którzy uzyskali awans do Ekstraklasy, I lub II Ligi z prowadzonym
przez siebie zespołem i w dalszym ciągu prowadzą ten zespół w wyższej lidze. W tym przypadku
licencja UEFA PRO jest wydawana takiemu trenerowi warunkowo do momentu zakończenia
prowadzenia zespołu w klubie, z którym uzyskał awans.”
2. W § 7 dodaje się pkt d. w następującym brzmieniu:
„d. trenerzy z licencją PZPN A, którzy uzyskali awans do III ligi, CLJ i Ekstraligi kobiet z
prowadzonym przez siebie zespołem i w dalszym ciągu prowadzą ten zespół w wyższej lidze. W
tym przypadku licencja UEFA A jest wydawana takiemu trenerowi warunkowo do momentu
zakończenia prowadzenia zespołu w klubie, z którym uzyskał awans.”
II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
t.j.U.nr VI/115 z dnia 24.06.2014 r.
zm. U nr I/6 z dnia 22.01.2015 r.
zm. U nr VI/91 z dnia 13.05.2015 r.
Uchwała nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej
Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi
kobiet
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
§1
Niniejsza uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania,
wstrzymania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez
trenerów zespołów Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów (CLJ), Ekstraklasy Futsalu
mężczyzn i Ekstraligi kobiet.
§2
Prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi
kobiet bez posiadania ważnej licencji trenerskiej jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny
związkowej.

§3
Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie
zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet, który
uzyskał uprawnienia zgodnie ze strukturą licencjonowania trenerów w PZPN stanowiącą
załącznik nr. 1 do niniejszej uchwały przy uwzględnieniu postanowień Konwencji Trenerskiej
UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich oraz uchwały nr IV/74 Zarządu
PZPN z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki
nożnej.
§4
1. Trenerem prowadzącym zespół Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i
Ekstraligi kobiet może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
a. posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi,
CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wydaną przez PZPN w trybie
niniejszej Uchwały,
b. w przypadku zespołów Ekstraklasy i I Ligi posiada licencję UEFA PRO,
c. w przypadku zespołów II Ligi posiada licencję UEFA PRO lub UEFA A, (od 01.07.2015 r.
będzie obowiązywał w przypadku zespołów II Ligi wymóg posiadania licencji UEFA PRO),
z uwzględnieniem postanowień ust. 4,
d. w przypadku zespołów III ligi, CLJ i Ekstraligi Kobiet posiada licencję UEFA PRO, UEFA
A lub PZPN A,(od 01.07.2015 r. będzie obowiązywał w przypadku zespołów III ligi, CLJ i
Ekstraligi Kobiet wymóg posiadania minimum licencji UEFA A),
e. w przypadku zespołów Ekstraklasy Futsalu mężczyzn posiada licencję UEFA PRO, UEFA
A, PZPN A,(od 01.09.2015 będzie obowiązywał wymóg posiadania wyłącznie licencji
UEFA Futsal B),
f. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
g. korzysta z pełni praw publicznych.
2. W przypadku zespołów CLJ trenerem prowadzącym od 01.07.2016 będzie mogła być
wyłącznie osoba posiadająca licencję UEFA PRO lub UEFA Elite Youth A.
3. Od 01.07.2016 w przypadku zespołów Ekstraklasy trenerem bramkarzy będzie mogła być
wyłącznie osoba posiadająca licencję UEFA Goalkeeper A, a w przypadku zespołów I Ligi wymóg
ten będzie obowiązywał od 01.07.2017, natomiast w przypadku II Ligi od 01.07.2019.
4. W przypadku zespołów II ligi, od sezonu 2015/2016, z obowiązku posiadania licencji UEFA
PRO zwolnieni będą trenerzy I drużyny danego klubu, posiadający licencję UEFA A, prowadzący
drużynę tego klubu nieprzerwanie w rozgrywkach II ligi w sezonie 2014/2015 i następnych lub
posiadający licencję UEFA A i prowadzący I drużynę klubu nieprzerwanie w rozgrywkach III ligi w
sezonie 2014/2015 i w rozgrywkach II ligi w sezonie 2015/2016 i następnych.
§5
Trenerem zagranicznym prowadzącym zespół Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu
mężczyzn i Ekstraligi kobiet może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące
warunki:
a. posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi,
CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wydaną przez PZPN w trybie
niniejszej Uchwały,
b. w przypadku zespołów Ekstraklasy, I i II Ligi, posiada dyplom UEFA PRO i licencję
trenerską UEFA PRO wydaną przez macierzystą federację piłkarską,
c. w przypadku zespołów III ligi, CLJ i Ekstraligi kobiet posiada dyplom UEFA A lub UEFA
PRO i licencję trenerską UEFA A lub UEFA PRO wydaną przez macierzystą federację
piłkarską,

d. w przypadku zespołów Ekstraklasy Futsalu mężczyzn posiada dyplom UEFA Futsal B i
licencję trenerską UEFA Futsal B wydana przez macierzystą federację piłkarską,
e. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
f. korzysta z pełni praw publicznych.
§6
Licencję UEFA PRO uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I i II Ligi mogą uzyskać
następujące osoby:
a. trenerzy posiadający dyplom UEFA PRO,
b. trenerzy, będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA PRO. Licencja z tego
tytułu może być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA PRO.
c. trenerzy, spełniający warunki o których mowa w § 4, pkt. 1 ust. f, g.
d. trenerzy z licencją UEFA A, którzy uzyskali awans do Ekstraklasy, I lub II Ligi z
prowadzonym przez siebie zespołem i w dalszym ciągu prowadzą ten zespół w
wyższej lidze. W tym przypadku licencja UEFA PRO jest wydawana takiemu
trenerowi warunkowo do momentu zakończenia prowadzenia zespołu w klubie, z
którym uzyskał awans.
§7
Licencję UEFA A uprawniającą do prowadzenia zespołu III ligi, CLJ i Ekstraligi kobiet mogą
uzyskać następujące osoby:
a. trenerzy posiadający dyplom UEFA PRO lub UEFA A,
b. trenerzy, będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA A. Licencja z tego
tytułu może być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA A.
c. trenerzy, spełniający warunki o których mowa w § 4, pkt. 1 ust. f, g.
d. trenerzy z licencją PZPN A, którzy uzyskali awans do III ligi, CLJ i Ekstraligi
kobiet z prowadzonym przez siebie zespołem i w dalszym ciągu prowadzą ten
zespół w wyższej lidze. W tym przypadku licencja UEFA A jest wydawana
takiemu trenerowi warunkowo do momentu zakończenia prowadzenia zespołu w
klubie, z którym uzyskał awans.
§8
Licencję UEFA Futsal B uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy Futsalu mogą
uzyskać następujące osoby:
a. trenerzy posiadający dyplom UEFA Futsal B,
b. trenerzy, będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA Futsal B. Licencja z
tego tytułu może być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA Futsal B.
c. trenerzy, spełniający warunki o których mowa w § 4, pkt. 1 ust. f, g.
§9
1. Licencja trenera zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i
Ekstraligi kobiet jest przyznawana lub przedłużana na okres od jednego do trzech lat, w trybie
zwyczajnym przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych, w wyznaczonych terminach w miesiącach
czerwiec - lipiec i styczeń - luty każdego roku.
2. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN ogłasza na oficjalnej stronie
internetowej PZPN, każdorazowo w zależności od daty rozpoczęcia rozgrywek ligowych
ostateczny termin składania wniosków o przyznanie lub przedłużenie licencji trenera Ekstraklasy,
I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet oraz terminy posiedzeń Zespołu
Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w trakcie których będą rozpatrywane złożone
wnioski.

3. Absolwenci kursów trenerskich UEFA PRO i UEFA A, UEFA A Elite Youth, UEFA Goalkeeper
A, UEFA Futsal B otrzymują licencje trenerskie na okres 3 lat automatycznie po ukończeniu
kursu, pod warunkiem terminowego ukończenia kursu.
§ 10
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie lub przedłużenie licencji trenera Ekstraklasy, I, II, III ligi,
CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet składa do Zespołu Kształcenia i
Licencjonowania Trenerów PZPN pisemny wniosek, na obowiązującym formularzu PZPN,
dostępnym na stronie internetowej PZPN, zawierający:
a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania,
telefon i E-mail wnioskodawcy,
b. określenie wykształcenia specjalistycznego wnioskodawcy, określenie stażu
zawodowego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w
jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych,
d. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych
PZPN obowiązków trenera piłki nożnej,
e. datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 powinny być dołączone w zależności o rodzaju licencji:
a. poświadczona kopia dyplomu trenera klasy: UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite
Youth, UEFA Goalkeeper A lub UEFA Futsal B.
b.
kopie zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych
organizowanych przez PZPN lub ZPN.
c. 1 fotografia.
§ 11
Przedłużenie licencji trenera zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn
i Ekstraligi kobiet mogą uzyskać osoby, które w okresie trzyletniego posiadania licencji
dokształcały się na kursach i konferencjach UEFA, PZPN, ZPN w wymiarze minimum 15 godzin
(min. 5 godzin w roku).
§ 12
1. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej uprawniającej do prowadzenia
zespołu Ekstraklasy, I i II ligi w trybie zwyczajnym wynosi 1350 PLN za 3 lata.
2. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej uprawniającej do prowadzenia
zespołu III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet w trybie zwyczajnym wynosi
600 PLN za 3 lata.
3. Licencje UEFA PRO i UEFA A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B przyznawane
automatycznie absolwentom odpowiednich kursów trenerskich na okres 3 lat, są zwolnione z
regulaminowej opłaty pod warunkiem terminowego ukończenia kursu trenerskiego.
§ 13
Licencja trenera zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi
kobiet może być wydana w trybie nadzwyczajnym, tzn. w trakcie rozgrywek ligowych po
spełnieniu następujących warunków:
a. przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla trenera zespołu
Ekstraklasy uwarunkowane jest spełnieniem przez trenera wymogów zawartych w § 6 i
7 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 20 000 PLN (dwudziestu tysięcy
zł.).

b. przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla trenera zespołu I Ligi
uwarunkowane jest spełnieniem przez trenera wymogów zawartych w § 6 i 7 oraz
dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 000 PLN (dziesięć tysięcy zł.).
c.
przyznanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym dla trenera zespołu II
Ligi uwarunkowane jest spełnieniem przez trenera wymogów zawartych w § 6 i 7 oraz
dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 5 000 PLN (pięć tysięcy zł.).
d. przyznanie lub przedłużenie licencji dla trenera zespołu III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu
mężczyzn i Ekstraligi kobiet w trybie nadzwyczajnym uwarunkowane jest spełnieniem
przez trenera wymogów zawartych w § 6 i 7 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w
wysokości 3 000 PLN (trzy tysiące zł.).
§ 14
1. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w przypadku zaprzestania prowadzenia
danego zespołu Ekstraklasy lub I Ligi przez pierwszego trenera posiadającego Licencję UEFA
PRO może wyrazić zgodę na prowadzenie tego zespołu w okresie 10 dni przez
dotychczasowego asystenta pierwszego trenera lub innego trenera pracującego w tym klubie,
posiadającego ważną licencję UEFA A, w celu zatrudnienia w tym czasie trenera posiadającego
licencję UEFA PRO. Powyższa zgoda może być wydana dla danego klubu tylko jeden raz w
ciągu rocznego sezonu rozgrywkowego.
2. W przypadku wyrażenia przez klub woli zatrudnienia trenera asystenta na dłuższy okres niż 10
dni, Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może przyznać trenerowi asystentowi
licencję UEFA PRO na prowadzenie tego zespołu na okres do 30 czerwca lub do 31 grudnia
danego roku pod warunkiem spełnienia przez trenera wymogów zawartych w pkt 1 niniejszego
paragrafu oraz dokonaniem przez klub dodatkowej opłaty w wysokości 20 000 PLN (dwudziestu
tysięcy zł.) w przypadku klubu Ekstraklasy i 10 000 PLN (dziesięć tys. zł.) w przypadku klubu I
Ligi.
§ 15
O przyznaniu, odmowie przyznania, przedłużeniu na dalszy okres lub wstrzymaniu licencji
trenerskiej na okres 1 roku decyduje Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN,
działający w ramach Komisji Technicznej PZPN, na podstawie jej regulaminu.
§ 16
Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN przyznaje licencję uprawniającą do
prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn lub Ekstraligi
kobiet w formie pisemnej decyzji.
§ 17
Na podstawie decyzji o przyznaniu licencji trenerskiej, PZPN wydaje Identyfikator licencji UEFA
PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, który jest zgodny ze
wzorami zawartymi w Dyrektywach UEFA do Konwencji UEFA o Wzajemnym Uznawaniu
Kwalifikacji Trenerskich. (patrz załącznik nr 2).
§ 18
Identyfikator licencji trenerskiej UEFA wykonany jest z plastiku i opatrzony jest na stronie
przedniej logo UEFA i PZPN, nazwą kategorii licencji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i
miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności licencji, a na stronie tylnej
określeniem uprawnień do prowadzenie zespołów piłkarskich odpowiadających danej kategorii
licencji oraz podpisem Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza
Generalnego PZPN.

§ 19
1. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może odmówić przyznania lub
przedłużenia licencji trenerskiej, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w §-ach:
4, 10 i 11 niniejszej Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo wezwania w
wyznaczonym terminie.
2. Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może wstrzymać obowiązującą licencję
trenerską na okres 1 roku, w przypadku naruszenia przez trenera postanowień art. 9 Uchwały nr
XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. Zasad
regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej.
3. Wstrzymanie obowiązującej licencji trenerskiej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania
Trenerów PZPN, nie ogranicza prawa Komisji Technicznej PZPN do wystąpienia do Komisji
Dyscyplinarnej PZPN o nałożenie na trenera kary dyscyplinarnej, w związku z naruszeniem
postanowień art. 9 Uchwały nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki
nożnej.
§ 20
Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej wymaga uzasadnienia.
§ 21
Od decyzji Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w sprawie odmowy
przyznania lub przedłużenia licencji, a także w sprawie wstrzymania licencji na okres 1 roku
przysługuje trenerowi odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, wniesione w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
§ 22
Kierownik drużyny zobowiązany jest do wpisania numeru aktualnej licencji uprawniającej trenera
do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn lub
Ekstraligi kobiet do załącznika do protokołu meczowego.
W sytuacjach wątpliwych sędzia zawodów ma prawo zażądać okazania licencji i fakt ten opisać w
sprawozdaniu meczowym.
§ 23
Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu meczu trenera posiadającego
licencję, który nie prowadzi zespołu w czasie danego meczu czy jest nieobecny na ławce
trenerskiej podczas tego meczu.
§ 24
Naruszenie treści § 22 i § 23 niniejszej uchwały, tzn. prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II, III
ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet podczas rozgrywek mistrzowskich i
pucharowych PZPN przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej powoduje
zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do klubu:
a. pierwszy mecz
- kara pieniężna 30.000 złotych dla klubu Ekstraklasy,
- kara pieniężna 15.000 złotych dla klubu I i II ligi,
- kara pieniężna 10.000 złotych dla klubu III ligi, CLJ, Ekstraklasy
Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet
b. drugi mecz
- kara pieniężna 60.000 złotych dla klubu Ekstraklasy,
- kara pieniężna 30.000 złotych dla klubu I i II ligi,
- kara pieniężna 20.000 złotych dla klubu III ligi, CLJ, Ekstraklasy
Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet,

c. trzeci mecz i kolejne - kara pieniężna jak w ust. b, oraz weryfikacja zawodów jako
walkower 3:0 dla zespołu przeciwnego.
§ 25
Realizacja treści § 24 należy do właściwego organu dyscyplinarnego podmiotu prowadzącego
rozgrywki, działającego w tej sprawie na wniosek Komisji Technicznej PZPN, Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN i Dyrektora Sportowego PZPN.
§ 26
1. Działając na wniosek Komisji Technicznej PZPN Komisja Dyscyplinarna PZPN, może zawiesić
korzystanie z licencji trenera Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i
Ekstraligi kobiet w szczególności w razie:
a. istnienia podejrzenia
naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN,
b. naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu
trenera,
c. naruszenie przysługującego prawa osobistego prowadzenia zespołu w trakcie
meczu z wyznaczonej regulaminem rozgrywek strefy technicznej przy linii bocznej
boiska, tj. dopuszczania innego trenera do faktycznego prowadzenia zespołu w
trakcie meczu, nie wpisanego do protokołu meczowego jako pierwszy trener,
d. naruszenia regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia,
e. jednostronnego nieuzasadnionego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu
trenerskiego,
f. nieusprawiedliwionej, powtarzającej się nieobecności na konferencjach trenerów
PZPN i ZPN,
g. odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie podnoszenia kwalifikacji
trenerskich.
2. W przypadku ponownego naruszenia przez trenera podstawowych obowiązków wynikających
z przepisów wewnętrznych PZPN, Komisja Techniczna PZPN będzie wnioskować o 5-letnie
zawieszenie licencji trenerskiej.
§ 27
Decyzja w sprawie zawieszenia licencji trenerskiej wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 28
Działając na wniosek Komisji Technicznej PZPN, Komisja Dyscyplinarna PZPN pozbawia
trenera w drodze decyzji, licencji trenera Ekstraklasy, I, II, III ligi, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu
mężczyzn i Ekstraligi kobiet w razie:
a. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub
ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem
sądowym,
b. orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu
trenera,
c. stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji menadżera zawodników w sprawach
transferowych,
d. odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie szkolenia i podnoszenia
kwalifikacji trenerskich,
e. naruszenia podstawowych obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych
PZPN.

§ 29
Decyzja w sprawie pozbawienia trenera licencji trenera Ekstraklasy, I, II III ligi, CLJ, Ekstraklasy
Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 30
Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji
przysługuje trenerowi odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN wniesione w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.
§ 31
Ewidencję licencji trenerów Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i
Ekstraligi kobiet prowadzi Zespół Kształcenia i Licencjonowania PZPN.
§ 32
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 33
Z dniem 24 czerwca 2014 roku traci moc Uchwała VI/88 z 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w
sprawie licencji dla trenerów Ekstraklasy, I, II Ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej.
§ 34
Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu jej uchwalenia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załączniki do Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do
prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i
Ekstraligi kobiet :
Załącznik 1 Struktura licencjonowania trenerów w PZPN
Załącznik 2 Wzory Identyfikatorów licencji trenerskich: UEFA A, UEFA PRO.
Załącznik 3 Licencje trenerskie UEFA PRO, UEFA A,UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B wytyczne dot.uprawnień i procedury przyznawania i przedłużania okresu ważności licencji.

Załącznik 1 Struktura licencjonowania trenerów w PZPN

Załącznik 2 Wzory Identyfikatorów licencji trenerskich: UEFA A, UEFA PRO.

Identyfikator Licencji UEFA A
Przód

Tył

Identyfikator Licencji UEFA PRO
Przód

Tył

Załącznik 3
Licencje trenerskie UEFA PRO, UEFA A,UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B
wytyczne dot. uprawnień i procedury przyznawania i przedłużania okresu ważności licencji.

Licencja UEFA PRO
Warunkiem otrzymania tej licencji jest posiadanie dyplomu UEFA PRO lub statusu uczestnika
kursu UEFA PRO.
Licencja UEFA PRO uprawnia do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I i II Ligi oraz wszystkich
zespołów niższych klas rozgrywkowych.
Jest przyznawana / przedłużana wyłącznie przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów
PZPN na okres maksimum 3 lat. Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia
w ciągu 3 lat posiadania licencji minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na
konferencjach szkoleniowych PZPN.
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA PRO.
Licencja UEFA A
Warunkiem otrzymania tej licencji jest posiadanie dyplomu UEFA A lub statusu uczestnika kursu
UEFA A.
Licencja UEFA A uprawnia do prowadzenia zespołów III ligi, Centralnej Ligi Juniorów Starszych i
Młodszych, Ekstraligi Kobiet oraz wszystkich zespołów niższych klas rozgrywkowych.
Jest przyznawana / przedłużana wyłącznie przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów
PZPN na okres maksimum 3 lat. Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia
w ciągu 3 lat posiadania licencji minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na
konferencjach szkoleniowych PZPN lub ZPN.
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA A.
Licencja UEFA Goalkeeper A
Warunkiem otrzymania tej licencji jest posiadanie dyplomu UEFA Goalkeeper A lub statusu
uczestnika kursu UEFA Goalkeeper A.
Licencja UEFA Goalkeeper A uprawnia do prowadzenia treningów bramkarzy zespołów
Ekstraklasy, I i II Ligi oraz wszystkich zespołów niższych klas rozgrywkowych.
Jest przyznawana / przedłużana wyłącznie przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów
PZPN na okres maksimum 3 lat. Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia
w ciągu 3 lat posiadania licencji minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na
konferencjach szkoleniowych PZPN lub ZPN.
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA Goalkeeper A.
Licencja UEFA Futsal B
Warunkiem otrzymania tej licencji jest posiadanie dyplomu UEFA Futsal B, lub statusu słuchacza
kursu UEFA Futsal B.
Licencja UEFA Futsal B uprawnia do prowadzenia zespołów Ekstraklasy Futsal oraz wszystkich
zespołów niższych klas rozgrywkowych Futsalu.
Jest przyznawana / przedłużana przez Komisję Licencjonowania Trenerów ZPN na okres
maksimum 3 lat. Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia w ciągu 3 lat
posiadania licencji minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na konferencjach
szkoleniowych ZPN.
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA Futsal B.
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Uchwała nr VI/92 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały Zarządu PZPN nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku dot.
organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej zgodnie z wymogami Konwencji
Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. W § 12 Uchwały Zarządu PZPN nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji
kursów kształcenia trenerów piłki nożnej zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz
Karty Grassroots UEFA dodaje się nowy ust. 3.1 w następującym brzmieniu:
„3.1 Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, Szkoła Trenerów PZPN może
przeprowadzić kurs Wyrównawczy UEFA A na terenie wybranego przez Komisję Techniczną
PZPN wojewódzkiego ZPN, z zachowaniem procedury organizacji tego kursu obowiązującej w
Szkole Trenerów PZPN”.
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

U.nr IV/74 z 23.04.2014 r.
zm.U.nr VI/92 z 13.05.2015 r.
Uchwała nr IV/74 z dnia 23 kwietnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej
zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA
(tekst jednolity)
Na podstawie treści art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
§1
Cel Uchwały
1. Celem niniejszej uchwały jest prowadzenie w Polskim Związku Piłki Nożnej kursów kształcenia
trenerów piłki nożnej w systemie organizacyjnym zgodnym z wymogami Konwencji UEFA o
Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich oraz Karty Grassroots UEFA, (patrz Zał. 1) .
2. Prowadzenie kursów kształcenia trenerów w ramach Programu Kształcenia Trenerów UEFA
(PKT UEFA) oraz wydawanie dyplomów i licencji kategorii: UEFA C, UEFA B, UEFA B Futsal,
UEFA A, UEFA A Elite Youth, UEFA Goalkeeper A i UEFA PRO przysługuje wyłącznie
Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
3. Mając na uwadze ust. 1 niniejszego paragrafu Polski Związek Piłki Nożnej może udzielić zgodę
jednorazową na organizację kursu kształcenia trenerów: UEFA C, UEFA B, UEFA B Futsal i
UEFA A wojewódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej pod warunkiem, że pełny nadzór nad
organizacją i realizacją programu w/w kursów przysługuje zgodnie z wymogami Konwencji UEFA
o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich oraz niniejszej uchwały, Polskiemu Związkowi
Piłki Nożnej.
§2
Nadzór organizacyjno-merytoryczny kursów kształcenia trenerów
1. Organem Polskiego Związku Piłki Nożnej nadzorującym program kształcenia trenerów i
udzielającym zgodę na organizację kursów kształcenia trenerów jest Komisja Techniczna PZPN i
powołany w tym celu przez Komisję Techniczną PZPN i zatwierdzony przez Zarząd PZPN,
Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.

2. Nadzór nad zgodną z wymogami PKT UEFA realizacją kursów trenerskich, organizowanych
przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, zabezpieczają delegowani przez PZPN trenerzy
edukatorzy PZPN zgodnie z ust.1 Artykułu 5 Konwencji Trenerskiej UEFA, którego wyciąg
stanowi Zał. 2 do niniejszej Uchwały.
3.Delegowany przez PZPN trener edukator zobowiązany jest do złożenia do Zespołu Kształcenia
i Licencjonowania Trenerów PZPN raportu z odbytej wizytacji w terminie do 7 dni. Z tytułu
przeprowadzonych konsultacji organizacyjno-merytorycznych, hospitacji oraz złożonego raportu,
delegatowi PZPN przysługuje zwrot kosztów podróży oraz ekwiwalent w wysokości 600 zł. za
każdy dzień wizytacji. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną
podatkiem VAT, kwota ta jest powiększona o kwotę tego podatku.
§3
Kwalifikacje kadry wykładowców na kursach kształcenia trenerów
1. Zgodnie z Artykułem 19 Konwencji Trenerskiej UEFA na każdym kursie organizowanym w
ramach PKT UEFA musi wykładać wyłącznie kwalifikowana kadra trenerów edukatorów.
2. Kwalifikowany trener edukator jest upoważniony do prowadzenia wykładów na wszystkich
kursach w ramach Programu Kursów Trenerskich UEFA.
3. Dla uzyskania statusu kwalifikowanego trenera edukatora należy spełnić następujące warunki:
posiadać ważną licencję trenera UEFA PRO lub UEFA A, legitymować się aktywnością na polu
kształcenia i dokształcania kadr trenerskich, legitymować się znaczącym doświadczeniem w
pracy trenerskiej.
4. Status trenera edukatora jest ważny w okresie trzech lat od czasu udziału w kursie dalszego
kształcenia dla trenerów edukatorów organizowanego przez PZPN lub UEFA. W celu
przedłużenia statusu kwalifikowanego trenera edukatora jest on zobowiązany do udziału w
kursach i konferencjach dokształcania dla trenerów edukatorów organizowanych przez PZPN lub
UEFA w wymiarze min. 20 godz. w ciągu 3 lat.
5. Listę kwalifikowanych trenerów edukatorów zatwierdza Komisja Techniczna PZPN jeden raz w
roku na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.
6. Komisja Techniczna PZPN na wniosek Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN
może zezwolić na prowadzenie wykładów na kursach trenerskich PZPN przez wykładowców nie
posiadających adekwatnych licencji UEFA .
§4
Uprawnienia i warunki organizacji kursu UEFA C
Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, PZPN może udzielić zgodę jednorazową na
organizację kursu kształcenia trenerów UEFA C przez wojewódzki ZPN, pod warunkiem
spełnienia procedury uregulowanej niniejszą Uchwałą, tzn:
1.złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany wojewódzki ZPN
do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie
kursu kształcenia trenerów UEFA C wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
-oficjalnie obowiązującym programem kursu, który winien być zaplanowany w następujących
okresach:
1 listopad-15 marzec oraz 15 czerwiec- 15 sierpień,
- listą wykładowców zawierającą następujące informacje: posiadaną licencję trenerską UEFA,
tytuł naukowy,staż edukacyjny wykładowcy,
- harmonogramem zajęć na kursie, zawierającym następujące informacje: datę i czas zajęć,
temat zajęć, nazwisko prowadzącego zajęcia, miejsce zajęć,
- listą maksymalnie 32 uczestników kursu zawierającą informacje: datę i miejsca urodzenia, staż
zawodniczy w określonym klubie sportowym lub nauczycielski staż pedagogiczny.
Formularze
dokumentów
znajdują
się
na
stronie
internetowej
PZPN:
www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie trenerów/Kursy
2.istnienia pozytywnej decyzji wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów
PZPN na podstawie
złożonej dokumentacji oraz raportu delegowanego przez PZPN trenera

edukatora w sprawie zabezpieczenia warunków organizacyjno-programowych planowanego
kursu.
§5
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA C
1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 ma ukończone 18 lat,
1.2 posiada minimum wykształcenie średnie,
1.3 legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla,
potwierdzonym przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z
dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,
1.4 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na
wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
1.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu zobowiązany jest zarezerwować
na liście uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.
§6
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA C
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:
1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych
poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie),
1.2 prowadzić dziennik kursu,
1.3 napisać i złożyć konspekty lekcji treningowych z odbytych praktyk w wyznaczonym klubie
piłkarskim,
1.4 zdać pisemny test (uzyskać minimum 50 % możliwych do uzyskania punktów),
1.5 zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN praktyczny egzamin z
przeprowadzenia lekcji treningowej z dziećmi zgodnie z przygotowanym konspektem,
1.6 zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN ustny egzamin końcowy,
1.7 w składzie Komisji Egzaminacyjnej wojewódzkiego ZPN musi być delegat Komisji
Technicznej PZPN.
§7
Procedura wydawania dyplomów trenerskich UEFA C
oraz identyfikatorów licencji UEFA C
1. Dyplomy i identyfikatory licencji UEFA C dla absolwentów kursów organizowanych przez
wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wydaje PZPN za odpłatnością 30 zł za dyplom i identyfikator
licencji z ważnością na 1 rok.
2. Dyplomy i identyfikatory licencji UEFA C wydawane są po złożeniu do Komisji Technicznej PZPN
przez wojewódzki ZPN wniosku o wydanie dyplomów i identyfikatorów UEFA C wraz z załączonymi
dokumentami, tj. protokołem podpisanym przez Komisję Egzaminacyjną, listą absolwentów kursu
złożoną wg obowiązującego wzoru znajdującego się w module ‘Trenerzy’ Ekstranetu PZPN,
zawierającą następujące dane: nazwisko i imię, datę i miejsca urodzenia, nr licencji Ekstranetu oraz
kopią przelewu dokonanej opłaty za wydanie dyplomów.

§8
Uprawnienia i warunki organizacji kursów UEFA B, UEFA B Wyrównawczego, UEFA B
Futsal
1. Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, PZPN może udzielić zgodę jednorazową
na organizację kursu trenerów UEFA B, UEFA B Wyrównawczego, UEFA B Futsal przez
wojewódzki ZPN, pod warunkiem spełnienia procedury uregulowanej niniejszą Uchwałą, tzn:
1.1 złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany wojewódzki
ZPN do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o
uruchomienie kursu kształcenia trenerów UEFA B wraz z niżej wymienionymi
dokumentami:
- oficjalnie obowiązującym programem kursu,
- listą wykładowców zawierającą następujące informacje: posiadaną licencję trenerską
UEFA, tytuł naukowy, staż edukacyjny wykładowcy,
- harmonogramem zaplanowanych zajęć na kursie zawierający następujące informacje:
datę i czas zajęć, temat zajęć, nazwisko prowadzącego zajęcia, miejsce zajęć.
- listą maksymalnie 32 uczestników kursu zawierającą informacje: datę i miejsca
urodzenia, rok uzyskania dyplomu PZPN C lub UEFA C, staż zawodniczy w określonym
klubie sportowym lub nauczycielski staż pedagogiczny.
Formularze dokumentów znajdują się na stronie internetowej PZPN:
www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie trenerów/Kursy
2. istnienia pozytywnej decyzji wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów
PZPN na podstawie złożonej dokumentacji oraz raportu delegowanego przez PZPN trenera
edukatora w sprawie zabezpieczenia warunków organizacyjno-programowych planowanego
kursu.
§9
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B, Kurs Wyrównawczy UEFA B, UEFA B Futsal
1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 ma ukończone 19 lat,
1.2 posiada licencję UEFA C lub licencję PZPN C,
1.3 legitymuje się minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej z licencją UEFA C lub
licencją PZPN C,
1.4 przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na
wykonywanie zawodu
trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
1.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
1.6 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu UEFA B zobowiązany jest
zarezerwować na liście uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.
3. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA B może być osoba, która spełnia następujące
kryteria:
3.1 posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi rozporządzeniami państwowymi
obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku.
3.2 spełnia kryteria zawarte w ust. 1.4 i 1.5 niniejszego paragrafu.
3.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
3.4 Kursy Wyrównawcze UEFA B będą organizowane do 31.12.2019.
4. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA B
zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.
5. Kandydatem na kurs UEFA B Futsal może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

5.1 ma ukończone 19 lat,
5.2 posiada minimum dyplom UEFA C, lub PZPN C, lub legitymację instruktora sportu w piłce
nożnej wydaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub wcześniejszymi
rozporządzeniami państwowymi obowiązującymi do 23 sierpnia 2013 roku.
5.3 oraz legitymuje się minimum jednorocznym okresem pracy szkoleniowej z licencją UEFA C
lub PZPN C,
5.4 spełnia kryteria zawarte w ust. 1.4 i 1.5 niniejszego paragrafu.
5.5 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
§ 10
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B, Kurs Wyrównawczy UEFA B, UEFA B
Futsal
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:
1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych
poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie),
1.2 prowadzić dziennik kursu,
1.3 napisać i złożyć konspekty lekcji treningowych z odbytych praktyk w wyznaczonym klubie
piłkarskim,
1.4 napisać i złożyć analizę gry meczowej,
1.5 zdać pisemny test (uzyskać minimum 50 % możliwych do uzyskania punktów),
1.6 zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN
praktyczny egzamin
przeprowadzenia jednostki treningowej z juniorami lub seniorami zgodnie z przygotowanym
konspektem,
1.7 zdać przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN ustny egzamin końcowy,
1.8 w składzie Komisji Egzaminacyjnej musi być delegat Komisji Technicznej PZPN.
§ 11
Procedura wydawania dyplomów trenerskich UEFA B, UEFA B Futsal
oraz identyfikatorów licencji UEFA B, UEFA B Futsal
1.Dyplomy UEFA B, UEFA B Futsal oraz identyfikatory licencji UEFA B, UEFA B Futsal z
ważnością na 1 rok/3 lata dla absolwentów kursów organizowanych przez wojewódzkie Związki
Piłki Nożnej, wydaje PZPN za odpłatnością 60 zł za dyplom i identyfikator licencji.
2.Dyplomy i identyfikatory licencji UEFA B, UEFA B Futsal wydawane są po złożeniu do PZPN
przez wojewódzki ZPN wniosku o wydanie dyplomów i identyfikatorów licencji trenerskich wraz z
załączonymi dokumentami, tj. protokołem podpisanym przez Komisje Egzaminacyjną, listą
absolwentów kursu złożoną wg obowiązującego wzoru znajdującego się w module ’Trenerzy’
Ekstranetu PZPN, zawierającą następujące dane: nazwisko i imię, datę i miejsca urodzenia, nr
licencji Ekstranetu oraz kopią przelewu dokonanej opłaty za wydanie dyplomów.
§ 12
Uprawnienia i warunki organizacji kursów UEFA A, Wyrównawczego UEFA A
1. Prawo organizowania kursu UEFA A przysługuje Szkole Trenerów PZPN.
2. Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, PZPN może udzielić zgodę jednorazową
na organizację kursu trenerów UEFA A przez wojewódzki Związek Piłki Nożnej, pod warunkiem
spełnienia procedury uregulowanej niniejszą Uchwałą, tzn:
2.1 złożenia w terminie 60 dni przed rozpoczęciem kursu przez zainteresowany wojewódzki ZPN
do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN formalnego wniosku o uruchomienie
kursu kształcenia trenerów UEFA A wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
- oficjalnie obowiązującym programem kursu,
- listą wykładowców zawierającą następujące informacje: posiadaną licencją trenerską UEFA,
tytuł naukowy,staż edukacyjny wykładowcy,

- harmonogram zaplanowanych zajęć na kursie zawierający następujące informacje: datę i czas
zajęć, temat zajęć, nazwisko prowadzącego zajęcia, miejsce zajęć,
- listą maksimum 24 uczestników zawierającą informacje: datę i miejsca urodzenia, rok
uzyskania dyplomu UEFA B, staż zawodniczy w określonym klubie sportowym,
2.2 istnienia pozytywnej decyzji wydanej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów
PZPN na podstawie złożonej dokumentacji oraz raportu delegowanego przez PZPN trenera
edukatora w sprawie zabezpieczenia warunków organizacyjno-programowych planowanego
kursu,
2.3 przeprowadzenia egzaminów końcowych przez Szkołę Trenerów PZPN/Komisję
Egzaminacyjną PZPN.
Formularze dokumentów znajdują się na stronie internetowej PZPN,
www.pzpn/Szkolenie/Kształcenie trenerów/Kursy
3.Prawo organizowania kursu Wyrównawczego UEFA A przysługuje wyłącznie Szkole Trenerów
PZPN.
3.1 Z zastrzeżeniem treści § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, Szkoła Trenerów PZPN może
przeprowadzić kurs Wyrównawczy UEFA A na terenie
wybranego przez Komisję
Techniczną PZPN wojewódzkiego ZPN, z zachowaniem procedury organizacji tego kursu
obowiązującej w Szkole Trenerów PZPN.
§ 13
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A, Wyrównawczy UEFA A
1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 ma ukończone 22 lata,
1.2 posiada minimum wykształcenie średnie,
1.3 posiada licencję UEFA B,
1.4 posiada udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy szkoleniowej z aktualną licencją
trenera UEFA B lub czteroletni z aktualną licencją PZPN B,
1.5 przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i
macierzysty wojewódzki ZPN,
1.6 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć
praktycznych na kursie trenerskim,
1.7 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych,
1.8 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu UEFA A zobowiązany jest
zarezerwować na liście uczestników kursu min. 2 miejsca dla kobiet.
3. Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA A może być osoba, która spełnia następujące
kryteria:
3.1 posiada dyplom Trenera Klasy M, I-szej lub II-giej,
3.2 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej,
3.3 spełnia pozostałe kryteria zawarte w p-tach: 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 niniejszego paragrafu.
3.4 Kursy Wyrównawcze UEFA A będą organizowane do 31.12.2019.
4. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA A
zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min.2 miejsca dla kobiet.
§ 14
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:
1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych
poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie),
1.2 prowadzić dziennik kursu,
1.3 napisać i złożyć multimedialny raport z odbytego stażu w klubie piłkarskim,
1.4 przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej,
1.5 uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów,

1.6 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia jednostki
treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem,
1.7 napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową w wyznaczonym
terminie,
1.8 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN ustny egzamin końcowy.
§ 15
Procedura wydawania dyplomów trenerskich UEFA A oraz identyfikatorów licencji UEFA A
1. Dyplomy UEFA A oraz identyfikatory licencji UEFA A z ważnością na 3 lata, dla absolwentów
kursów organizowanych przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, wydaje PZPN za odpłatnością
120 zł za dyplom i identyfikator licencji.
2. Dyplomy i identyfikatory licencji wydawane są po złożeniu do PZPN przez wojewódzki ZPN wniosku o
wydanie dyplomów i identyfikatorów licencji trenerskich wraz z załączonymi dokumentami, tj. protokołem
podpisanym przez Komisje Egzaminacyjną, listą absolwentów kursu złożoną wg obowiązującego
wzoru znajdującego się w module ‘Trenerzy’ Ekstranetu PZPN, zawierającą następujące dane:
nazwisko i imię, datę i miejsca urodzenia, nr licencji Ekstranetu oraz kopią przelewu dokonanej opłaty za
wydanie dyplomów.
§ 16
Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych piłkarzy
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych
piłkarzy przysługuje wyłącznie Szkole Trenerów PZPN.
§ 17
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B+A dla byłych profesjonalnych piłkarzy
1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA B+A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
1.1 legitymuje się poświadczonym minimum 7 letnim stażem piłkarza zawodowego w
Ekstraklasie lub byłej I Ligi,
1.2 ma ukończone 25 lata,
1.3 posiada minimum wykształcenie średnie,
1.4 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć
praktycznych na kursie trenerskim,
1.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu UEFA B+A dla byłych
profesjonalnych piłkarzy zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min.2
miejsca dla kobiet.
§ 18
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A dla byłych profesjonalnych piłkarzy
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:
1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych
poważnych przyczyn
pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie),
1.2 prowadzić dziennik kursu,
1.3 przedstawić multimedialną prezentacje odbytego stażu w klubie piłkarskim,
1.4 przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej,
1.5 uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów,
1.6 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia jednostki
treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem,
1.7 napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową w wyznaczonym
terminie.

1.8 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN ustny egzamin końcowy.
§ 19
Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA Elite Youth A
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA A Elite Youth przysługuje wyłącznie
Szkole Trenerów PZPN.
§ 20
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA Elite Youth A
1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA A Elite Youth może być osoba, która spełnia następujące
kryteria:
1.1 posiada licencję UEFA A oraz legitymuje się minimum dwuletnim stażem pracy
szkoleniowej z zespołami młodzieżowymi.
1.2 ma ukończone 23 lata,
1.3 posiada minimum wykształcenie średnie,
1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
1.5 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć
praktycznych na kursie trenerskim,
1.5 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA Elite
Youth zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min.2 miejsca dla kobiet.
§ 21
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA Elite Youth A
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:
1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych
poważnych przyczyn
pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie),
1.2 prowadzić dziennik kursu,
1.3 przedstawić multimedialną prezentacje odbytego stażu w klubie piłkarskim,
1.4 przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej,
1.5 uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów,
1.6 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia lekcji
treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem,
1.7 napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową,
1.8 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzamin końcowy.
§ 22
Uprawnienia do organizacji kursu trenerów UEFA Goalkeeper A
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA Goalkeeper A przysługuje wyłącznie
Szkole Trenerów PZPN.
§ 23
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA Goalkeeper A
1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA Goalkeeper A może być osoba, która spełnia
następujące kryteria:
1.1 posiada licencję UEFA B oraz legitymuje się co najmniej 5 letnim stażem gry na pozycji
bramkarza lub 3 letnim stażem pracy jako trener bramkarzy.
1.2 ma ukończone 23 lata,
1.3 posiada minimum wykształcenie średnie,

1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
1.5 przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć
praktycznych nakursie trenerskim,
1.6 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 24
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA A Goalkeeper UEFA A
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:
1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecności z powodu uzasadnionych
poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie),
1.2 prowadzić dziennik kursu,
1.3 przedstawić multimedialną prezentację z odbytych praktyk w zawodowym zespole
piłkarskim,
1.4 przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej,
1.5 uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów,
1.6 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia lekcji
treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem,
1.7 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzamin końcowy.
§ 25
Uprawnienia do organizacji kursów UEFA PRO
Prawo organizowania kursów kształcenia trenerów UEFA PRO przysługuje wyłącznie Szkole
Trenerów PZPN.
§ 26
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA PRO
1. Kandydatem na kurs trenerów UEFA PRO może być osoba, która spełnia następujące
kryteria:
1.1 posiada licencję trenera UEFA A,
1.2 posiada minimum wykształcenie średnie,
1.3 posiada udokumentowany okres pracy co najmniej jednej rundy rozgrywkowej na
stanowisku I-go trenera zespołu Ekstraklasy lub I Ligi, który objęła będąc asystentem tego
zespołu z licencją trenerską UEFA A,
1.4.lub posiada udokumentowany co najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku I-go trenera
z zespołami II ligi lub reprezentacji Polski juniorów i młodzieżowych lub z zespołami byłej
Młodej Ekstraklasy,
1.5 lub posiada udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku I-go trenera z
zespołami minimum III Ligi, lub asystenta z zespołami Ekstraklasy,
1.6 lub posiada udokumentowany co najmniej 5-letni staż trenera w CLJ starszych,
1.7 lub posiada udokumentowany minimum półroczny okres pracy w sezonie wiosennym z
zespołem II ligi na stanowisku I-go trenera z licencją trenerską UEFA A i uzyskuje z tym
zespołem awans do I Ligi,
1.8 oraz przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć
praktycznych na kursie trenerskim,
1.9 złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.
1.10. pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej
oraz wywiadu.

§ 27
Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA PRO
1. Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:
1.1 wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych
poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie),
1.2.prowadzić dziennik kursu,
1.3.przedstawić multimedialna prezentację odbytego stażu w zagranicznym zawodowym klubie
piłkarskim,
1.4.przedstawić multimedialną prezentację analizy gry meczowej,
1.5. uzyskać wymagane regulaminem kursu zaliczenia wykładanych przedmiotów,
1.6 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN praktyczny egzamin przeprowadzenia jednostki
treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem,
1.7 napisać i obronić przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracę dyplomową,
1.8 zdać przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzamin końcowy.
§ 28
Wzory dyplomów i licencji trenerskich
UEFA C ,UEFA B, UEFA A, UEFA A Elite Youth, UEFA Goalkeeper A, UEFA PRO
W przypadku wszystkich dyplomów i licencji UEFA obowiązują wzory zgodne z wymogami
Konwencji Trenerskiej UEFA o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji trenerskich, (patrz Załącznik
3).
§ 29
Traci moc uchwała X/218 Zarządu PZPN z dnia 18.08.2011 w sprawie organizacji kursów
kształcenia trenerów piłki nożnej kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO.
§ 30
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik 1
Struktura kształcenia trenerów w PZPN

Załącznik 2
Wyciąg z Konwencji Trenerskiej UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji
trenerskich
Artykuł 5 – Sztab techniczny i administracyjny konwencji
1. Każda strona konwencji zobowiązana jest mianować w pełnym lub częściowym wymiarze
zatrudnienia dyrektora technicznego i/lub dyrektora kształcenia trenerów o koniecznych
kwalifikacjach i doświadczeniu w edukacji trenerów jak również wykwalifikowanych trenerów
edukatorów oraz wspierający personel administracyjno-techniczny.
2. Dyrektor techniczny lub dyrektor kształcenia trenerów wypełnia w imieniu strony konwencji
następujące obowiązki wobec UEFA:
a) ustanawia i monitoruje Narodowy Program Kształcenia Trenerów (National Coach
Education
Program – NCEP),
b) przygotowuje roczny kalendarz kursów oferowanych przez stronę konwencji (kursów
dyplomowych UEFA, kursów dokształcania i innych kursów), który zamieszcza na stronie
internetowej strony konwencji.
c) instruuje i przygotowuje trenerów edukatorów na terytorium strony konwencji zgodnie
z wytycznymi UEFA.
d) organizuje regularnie kursy wszystkich kategorii, które w ramach konwencji UEFA może
organizować strona konwencji jak również kursy dokształcania i inne kursy spełniające
wymogi UEFA.
e) zapewnia informowanie UEFA oraz kluby i trenerów strony konwencji o wszystkich
sprawach
związanych z kształceniem trenerów.
3. Nazwiska personelu strony konwencji zajmującego się kształceniem trenerów jak i struktura
organizacyjna systemu kształcenia trenerów muszą być zakomunikowane do Działu Edukacji
UEFA(FES Unit).
4. Dyrektor techniczny lub dyrektor kształcenia trenerów może w imieniu strony konwencji
delegować zadania specjalne do swojego personelu i specjalistów (trenerów edukatorów).

Załącznik 3
Wzory dyplomów i identyfikatorów licencji UEFA
Certyfikat UEFA C

Identyfikator Licencji UEFA C
Przód

Tył

Dyplom UEFA B

Identyfikator Licencji UEFA B

Przód

Tył

Uchwała nr VI/93 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie ustalenia „Harmonogramu sprzedaży oraz cen biletów na mecz towarzyski
Polska-Grecja, w dniu 16 czerwca 2015”.
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży oraz cen biletów na mecz towarzyski Polska-Grecja
w dniu 16 czerwca 2015 roku w Gdańsku”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Identyfikator Licencji UEFA A
Przód

Tył

Identyfikator Licencji UEFA PRO
Przód

Tył
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Uchwała nr VI/93 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie ustalenia „Harmonogramu sprzedaży oraz ceny biletów na mecz towarzyski
Polska-Grecja, w dniu 16 czerwca 2015”.
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży oraz cen biletów na mecz towarzyski Polska-Grecja
w dniu 16 czerwca 2015 roku w Gdańsku”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

94
Uchwała nr VI/94 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Piłki Nożnej Plażowej na sezon
2015
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Superpuchar na rok 2015 i następne w następującym
brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK
O MISTRZOSTWO PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ
NA SEZON 2015

Art. 1
1.

Celem rozgrywek piłki nożnej plażowej jest wyłonienie Mistrzów Polski Seniorów, zdobywcy
Pucharu Polski Seniorów, zdobywcy Superpucharu Polski Seniorów, wyłonienie Mistrzów
Polski Juniorów oraz Mistrzów Polski Kobiet jak również krzewienie idei Fair Play, rozwój i
popularyzacja plażowej piłki nożnej na terenie naszego kraju.

2.

Jedynym organizatorem rozgrywek piłki nożnej plażowej rangi mistrzowskiej w Polsce jest
Polski Związek Piłki Nożnej i powołana przez Zarząd Związku Komisja Futsalu i Piłki
Plażowej PZPN.

3.

Rozgrywki prowadzone są w kategoriach: seniorów, młodzieżowców i kobiet.

4.

System rozgrywek piłki nożnej plażowej w sezonie 2015 obejmuje następujące rozgrywki:
a) rozgrywki seniorów:

 rozgrywki o Mistrzostwo Polski - Ekstraklasa Piłki Nożnej Plażowej, 1 Liga Piłki
Nożnej Plażowej,

 rozgrywki o Puchar Polski – formułę na dany sezon ustala Komisja Futsalu i Piłki
Plażowej PZPN,
 mecz o Superpuchar Polski (PZPN zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji w
sprawie organizacji Superpucharu Polski),
b) rozgrywki młodzieżowe - jeden turniej o Mistrzostwo Polski,
c) rozgrywki kobiet – jeden turniej o Mistrzostwo Polski.
5.

W rozgrywkach Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej w 2015 roku weźmie udział 8 drużyn,
które uzyskały prawo gry w Ekstraklasie w wyniku rozgrywek Ekstraklasy i I ligi sezonu
poprzedniego, dopełniły obowiązków licencyjnych oraz uiściły opłatę licencyjną.
Drużyny Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej, uczestniczące w rozgrywkach sezonu 2015
muszą spełniać wymóg rejestracji stowarzyszeń lub klubów sportowych.

6.

Do rozgrywek Ekstraklasy, I ligi Piłki Nożnej Plażowej, Młodzieżowych Mistrzostw Polski,
Mistrzostw Kobiet zostaną dopuszczone kluby, które złożą ankietę zgłoszeniową wraz z listą
zawodników (maksymalnie 24 zawodników) i osób funkcyjnych oraz dowód uregulowania
opłaty licencyjnej w nieprzekraczalnym terminie podanym przez Komisję.
W sezonie 2015 obowiązują następujące opłaty:
Ekstraklasa – 1000,00 PLN
I liga – 500,00 PLN
Puchar Polski – 200,00 PLN
Mistrzostwa Młodzieżowe (do 21 lat) – 500,00 PLN
Mistrzostwa Kobiet – 500,00 PLN

7.

W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2015 w rozgrywkach Ekstraklasy nie uzyska
licencji na występowanie rozgrywkach zostaje automatycznie relegowany do I ligi. Awans
uzyska najwyżej sklasyfikowany zespół z I Ligi z sezonu 2014.

8.

Termin nadsyłania zgłoszeń drużyn na sezon 2015 upływa :


dla zespołów Ekstraklasy z dniem 31 maja 2015 r.



dla zespołów uczestniczących w Pucharze Polski z dniem 31 maja 2015 r.



dla pozostałych zespołów z dniem 31 maja 2015 r.

Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Art. 2
1.

Rozgrywki prowadzą Departament Rozgrywek Krajowych PZPN oraz Komisja Futsalu i Piłki
Plażowej PZPN.

2.

Kluby uczestniczące w rozgrywkach Piłki Nożnej Plażowej zobowiązane są rozegrać mecze
zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w zawodach
najsilniejszy skład.

3.

Rozgrywki w piłce nożnej plażowej w sezonie 2015 prowadzone są w terminach, miejscach i
na zasadach ustalonych i zatwierdzonych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.

Art. 3
1.

Kluby uczestniczące w rozgrywkach Piłki Nożnej Plażowej zobowiązane są do posiadania
jednego przedstawiciela do kontaktu z organizatorem rozgrywek, czyli Komisją Futsalu i Piłki
Plażowej PZPN. Korespondencja z Komisją Futsalu i Piłki Plażowej PZPN prowadzona jest
za pośrednictwem wyznaczonej osoby.

2.

Sędziów do prowadzenia zawodów Piłki Nożnej Plażowej wyznacza Kolegium Sędziów
PZPN.

3.

Koszty delegowania sędziów i obserwatorów oraz zryczałtowane koszty podróży sędziów i
obserwatorów regulowane są przez PZPN wg stawek obowiązujących dla sędziów Piłki
Nożnej Plażowej ustalonych uchwałą Zarządu PZPN.

Art. 4
1.W sezonie 2015 drużyna może liczyć od 12 do 24 zawodników oraz sztab szkoleniowy
(manager, trener, kierownik, fizjoterapeuta z własnym wyposażeniem medycznym), zgodnie z
wypełnioną i dostarczoną dokumentacją zgłoszeniową.
2.W składzie zgłoszonej drużyny (w dwudziestce czwórce) może znajdować się maksymalnie
dwóch obcokrajowców - zawodników spoza Unii Europejskiej.
3.W sezonie 2015 drużyny są zobowiązane do posiadania w swoich składach osobowych co
najmniej 2 zawodników młodzieżowych, tj. zawodników ur. w 1994 r. lub młodszych.
4.W turniejach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek.
5.W poszczególnych turniejach może uczestniczyć minimum 8, a maksymalnie 12 zawodników
danej drużyny spośród 24 zgłoszonych do sezonu.
6.Listy zawodników (12 zawodników) na poszczególne turnieje muszą być złożone w terminie
ustalonym przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Pod rygorem nie dopuszczenia do
turnieju zawodnicy muszą posiadać dokumenty tożsamości, aktualne badania lekarskie oraz

polisy ubezpieczeniowe w zakresie NNW. Weryfikacja ww. dokumentów odbywa się przed
rozegraniem pierwszego spotkania danej drużyny w turnieju.
7.W trakcie sezonu 2015 zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Udział zawodnika
w meczu innej drużyny będzie traktowany jak udział w zawodach zawodnika nieuprawnionego do
gry. W takim wypadku zawody zostaną zweryfikowane jako przegrane 0:5 na niekorzyść tej
drużyny, a sam zawodnik ukarany dyskwalifikacją w sezonie 2015. Wyjątkiem od tej zasady są
zawodnicy z drużyn występujących wyłącznie w rozgrywkach Pucharu Polski mogą posiadać w
składzie maksymalnie dwóch zawodników reprezentujących inne drużyny w rozgrywkach
mistrzowskich.
8.Do jednego meczu drużyna przystępuje w składzie 12-osobowym w tym dwóch bramkarzy i
ośmiu zawodników z pola i ma obowiązek wpisania do protokołu meczowego minimum 2
młodzieżowców.
9.Zawody nie mogą być rozpoczęte przy mniejszej niż 5 liczbie zawodników danej drużyny (jeden
bramkarz oraz 4 zawodników z pola).
10.Weryfikację uprawnień i liczby zawodników zgłoszonych do meczu przeprowadza biuro
organizatora turnieju oraz sędziowie prowadzący dane spotkanie.
11.Do protokołu meczowego może być wpisanych maksymalnie 12 zawodników oraz 3 osoby
funkcyjne.
12.W najwyższej klasie rozgrywkowej nie mogą występować dwie lub więcej drużyn z tego
samego klubu.
13.Zawodnik, który był dwukrotnie wpisany do protokołu meczowego pierwszego zespołu nie
może rozgrywać meczu w drugim zespole tego samego klubu. Zawodnik z drugiego zespołu nie
może występować w pierwszym zespole w danym sezonie.
Art. 5
1.Zawody o Mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski w sezonie 2015 w piłce nożnej plażowej
rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną plażową, zgodnie z niniejszym
regulaminem i obowiązującymi przepisami FIFA.
2.Drużyny uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej plażowej zobowiązane są:
a)

przestrzegać przepisów gry w piłkę nożną plażową 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 Komisję Futsalu i Piłki Plażowej.

3.Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego
wyniku:
a)3 punkty z zwycięstwo,
b)2 punkty za zwycięstwo po dogrywce,

c)1 punkt za zwycięstwo po rzutach karnych,
d) 0 punktów za spotkanie przegrane.
Art. 6
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 zostanie
dokończone (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrane od początku (gdy nie zostało
rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie.
2.

Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest Komisja
Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.

3.

W przypadku podjęcia przez właściwe organy Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN decyzji
o rozegraniu w nowym terminie meczów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie
wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, dla meczów rozgrywanych
w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN i Komisji
Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.

4.

W przypadku podjęcia przez właściwe organy Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN decyzji
o dokończeniu meczów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry, mecze
dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie meczu, z zaliczeniem
wyniku uzyskanego do momentu przerwania meczu,
b) zespoły przystępują do dokańczania meczów w składach liczbowych z uwzględnieniem
wykluczeń dokonanych w meczach przerwanych,
c) w meczach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w
danej drużynie, zgłoszeni w terminie rozpoczęcia meczów, poza zawodnikami:


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



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



którzy odbywali w trakcie meczów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu
ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn,

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania meczów, 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 meczach.

Art. 7
Schemat rozgrywek poszczególnych turniejów zostaną ustalone przez Komisję ds. Piłki Plażowej
PZPN w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

Art. 8

1. Zawodnik, który w trakcie zawodów danego turnieju otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostaje
automatycznie ukarany:


przy drugim ostrzeżeniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,



przy czwartym ostrzeżeniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,



przy piątym i każdym kolejnym ostrzeżeniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.

2. Zawodnik ukarany czerwoną kartką bezpośrednio lub pokazaną po wcześniejszych dwóch
żółtych opuszcza plac gry, zostaje odesłany na trybuny i nie może do końca meczu powrócić
na boisko. Dodatkowo jego drużyna ukarana zostaje 2 minutową grą w osłabieniu. Ilość
zawodników
w
takim
przypadku
zostaje
pomniejszona
o jednego gracza. Po upływie 2 minut kary, drużyna uzupełnia skład do 4 zawodników w
polu oraz jednego bramkarza. Uzupełnienie może nastąpić przed upływem 2 min, jeżeli
zostanie zdobyta bramka; obowiązują wtedy poniższe zapisy:


jeżeli drużyna gra w 5-osobowym składzie przeciwko drużynie, która ma 4 zawodników i
drużyna z większą liczbą zawodników zdobędzie bramkę, to drużyna grająca w 4osobowym składzie może uzupełnić go do 5 zawodników,



jeżeli obie drużyny grają z 3 lub 4 zawodnikami na polu gry i bramka zostaje zdobyta, to
obie drużyny kontynuują grę z tą samą liczbą zawodników



jeżeli drużyna gra w 5-osobowym składzie przeciwko drużynie grającej w 3-osobowym
składzie, lub drużyna gra w 4-osobowym składzie przeciwko drużynie grającej w 3osobowym składzie, i drużyna z większą liczbą zawodników zdobędzie bramkę, to
drużyna grająca w 3-osobowym składzie może go uzupełnić o 1 zawodnika,



jeżeli bramka została zdobyta przez drużynę grającą z mniejszą liczbą zawodników, to
gra jest kontynuowana bez uzupełnienia liczby zawodników.

3. W przypadku ukarania czerwonymi kartkami równolegle dwóch zawodników tej samej drużyny
przebieg kary odbywa się jak w pkt. 2, art. 8. Jeśli, natomiast, ukaranych równolegle
zawodników tej samej drużyny będzie trzech, sędzia przerywa zawody i przyznaje walkower
drużynie
w
której
w
danej
chwili
na
boisku
jest
większy
i prawidłowy skład osobowy. Dopuszczone jest, aby drużyna ukarana karą 2 minut grała w
minimalnym składzie osobowym 1+2.
4. Minimalna liczba zawodników drużyny dopuszczonej do dalszego udziału w turnieju to 5 osób
(czterech zawodników z pola oraz jeden bramkarz). Jeśli liczba ta jest mniejsza, zespół
zostaje automatycznie wykluczony z turnieju. Dotyczy to przypadku kar, kontuzji i innych
przypadków losowych.

5. Każde ukaranie zawodnika czerwoną kartką będzie rozpatrywane przez Komisję Futsalu i Piłki
Plażowej PZPN na koniec każdego dnia trwania turnieju lub w przypadku gdy drużyna, w
której szeregach występuje ukarany zawodnik gra więcej niż jeden mecz w ciągu dnia,
bezpośrednio po danym meczu.

Art. 9
W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach UEFA i nieokreślonych
niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.

Art. 10
1.Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich zrezygnuje z
dalszego uczestnictwa, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek.
2.Oprócz wywalczonych miejsc w poszczególnych rozgrywkach drużynom w sezonie 2015 będą
przyznawane punkty do rankingu, prowadzonego dla potrzeb statystycznych.
3.Punktacja za Mistrzostwa Polski w sezonie 2015 przedstawia sie następująco:


I miejsce - 220 pkt.



II miejsce - 180 pkt.



III miejsce - 160 pkt.



IV miejsce - 140 pkt.



V miejsce - 120 pkt.



VI miejsce - 100 pkt.



VII miejsce - 80 pkt.



VIII miejsce - 60 pkt.



IX miejsce - 50 pkt.



X miejsce - 40 pkt.



XI miejsce - 30 pkt.



XII miejsce - 20 pkt.


4.

miejsce XIII i niższe - 10 pkt.

Punktacja za Puchar Polski w sezonie 2015 przedstawia się następująco:


I miejsce - 120 pkt.



II miejsce - 100 pkt.



III miejsce - 80 pkt



IV miejsce - 60 pkt.



V miejsce - 50 pkt.



VI miejsce - 40 pkt.



VII miejsce - 30 pkt.



VIII miejsca - 20 pkt



miejsca od IX do XVI - 10 pkt.

.

.

5.

6.

Za Superpuchar w sezonie 2015:


zwycięzca otrzymuje 40 pkt.



przegrany otrzymuje 20 pkt.

Dodatkowo drużyna wytypowana przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej jako drużyna grająca
Fair Play otrzymuje 10 pkt do rankingu.
Art. 11

1.

Każda drużyna jest odpowiedzialna za dostarczenie listy zawodników do Komisji Futsalu i
Piłki Plażowej PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w drużynie.

2.

Każda drużyna jest w pełni odpowiedzialna za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz
za ewidencję żółtych i czerwonych kartek.

3.

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

4.

Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie lub kartę zdrowia sportowca.

Art. 12
1.

Zawody w piłce nożnej plażowej mogą być rozgrywane tylko na boiskach uznanych przez
Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako spełniające wszystkie wymagane warunki do
rozgrywania na nich meczów rangi mistrzowskiej. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za
przygotowanie boiska do rozgrywek.

2.

Drużyny są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków
oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.

3.

Organizator zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i
po meczu. Organizator może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na
obiekcie, a także może być ukarany dyscyplinarnie.

4.

Każda drużyna zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi
zagrożeniami. Polisa ubezpieczeniowa musi pokrywać wszelkie zagrożenia związane z jego
uczestnictwem w rozgrywkach.

Art. 13
1.

Organizator zawodów oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na boisku zobowiązany
jest do:
a) zawarcia polisy ubezpieczeniowej na zagrożenia związane z organizowaniem meczu.
Polisa ta musi zawierać odpowiedzialność cywilną organizatora, zapewniającą
poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, przedmiotów, a
także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności, za które odpowiada organizator.
b) zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również możliwości łatwego opuszczenia
jej,
c) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące),
d)
powołania
kierownika
ds.
bezpieczeństwa
oraz
odpowiedniej
liczby
porządkowych/stewardów, przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez
masowych, zapewnienie wolontariuszy do podawania piłek,
e) zadbania o pełną fachową informację,
f) zapewnienia fachowego prowadzenia zawodów przez spikera zaakceptowanego przez
Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN,
g) spełnienia podstawowych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim
(urządzenia sanitarne, szatnie, bufety, itp.),
h) zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej oraz stworzenia warunków do badań
antydopingowych u zawodników,
i) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników
rezerwowych,
j) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej
stacji posiadającej prawa telewizyjne,

k) wydania akredytacji prasowych po uprzednim wystąpieniu w formie pisemnej przez
zainteresowane osoby lub podmioty do organizatora imprezy. Przy czym organizator ma
prawo odmowy wydania takiej akredytacji osobom lub podmiotom, co do których będzie miał
uzasadnione zastrzeżenia. Ilość wydawanych akredytacji jest ograniczona,
l) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz
umożliwienie im korzystania ze środków łączności (internet).
2.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na
Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązuje się drużyny do:
a) przestrzegania zakazu wywieszania wokół boiska flag i haseł o treści obelżywej,
wulgarnej, prowokacyjnej, rasistowskiej oraz odwołującej się do ideologii faszystowskiej,
nazistowskiej lub komunistycznej 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 Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.

Art. 14
1.

Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca
cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek sezonu 2015 w piłce
nożnej plażowej, 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 drużyny zdobytych punktów i bramek w konkretnym
meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego.

2.

Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w
przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.

3.

Odwołania od decyzji dyscyplinarnych Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN rozpoznaje
Komisja Dyscyplinarna PZPN na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN.

Art. 15
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. 16
1.

Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się w formie pisemnej do Komisji Futsalu i Piłki
Plażowej PZPN przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu do 6 godzin po
zakończeniu zawodów.

2.

Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.

3.

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.

4.

Odwołania od decyzji regulaminowych Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN rozpoznaje
Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na zasadach określonych w
Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Art. 17
1.

Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie lub kierownicy ekip obu drużyn zobowiązani 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, numerów PESEL oraz numerów na koszulkach.

2.

Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po
zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół
„Gospodarzy” wita się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z
zawodnikami „Gości”. Komisja Futsalu i Piłki Plażowej ustala, która drużyna jest
„Gospodarzem”, a która „Gościem” w danym meczu.

3.

Podczas meczu, na ławkach dla zawodników rezerwowych może zasiadać wyłącznie 3
oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym opiekun medyczny drużyny oraz 7 zawodników
rezerwowych. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego.

4.

Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i przekazuje je obecnemu na turnieju
delegatowi Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.
Art. 18

1.

Zawodnicy występujący w rozgrywkach organizowanych przez Komisje Futsalu i Piłki
Plażowej PZPN, w miarę możliwości powinni mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące
przez cały sezon 2015.

2.

Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:
a) każda drużyna przed turniejem musi przedstawić kolorystykę strojów Komisji Futsalu i
Piłki Plażowej PZPN (jeden zestaw jasny, jeden zestaw ciemny). Stroje muszą być jednolite
dla całej drużyny oprócz bramkarzy, tzn. koszulki poszczególnych zawodników muszą być
jednego koloru i spodenki poszczególnych zawodników także muszą być jednego koloru.
Kolor koszulki bramkarza musi kontrastować z koszulkami zawodników z pola. Przed
każdym meczem organizator zweryfikuje kolory strojów przeciwnych drużyn. Drużyna
określona jako „gospodarz meczu” ma prawo wyboru koloru stroju. Drużyna określona przez
organizatora jako „gość” musi dostosować swoją kolorystykę stroju do wyboru „gospodarza”.
Wytypowanie roli „gospodarza i gościa” zawodów powinno odbywać się przy pisaniu
harmonogramu rozgrywek danego turnieju,

b) zawodnicy grają boso lub w miękkich ściągaczach,
c) zakazane jest posiadanie podczas trwania meczu wszelkiego rodzaju łańcuszków,
wisiorków, opasek, obrączek, pierścionków, kolczyków itp.,
d) strój musi być schludny i odpowiedni do rangi zawodów,
e) wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w strojach zawodników weryfikują sędziowie
prowadzący zawody.
3.

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

4.

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

Art. 19
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Futsalu i Piłki Plażowej i
Zarządowi PZPN.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
95
Uchwała nr VI/95 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015
roku w Warszawie.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

96
Uchwała nr VI/96 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie odwołania trenera reprezentacji piłki nożnej plażowej
Na podstawie 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Na wniosek Dyrektora Sportowego PZPN i Przewodniczącego Zespołu ds. Piłki Plażowej
odwołuje się Pana Bogusława Saganowskiego z funkcji trenera reprezentacji piłki nożnej
plażowej.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

97

Uchwała nr VI/97 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały nr V/91 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu w sezonie
2014/2015 i następnych
I. Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały nr V/91 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu
w sezonie 2014/2015 i następnych:
1.W § 1 ust. 1 po słowie „kluby” skreśla się słowo „futsalowe”.
2.§ 4 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1.Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie kluby
uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu, I i
II ligi futsalu muszą posiadać formę osób prawnych i być członkami właściwego
Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz PZPN.
3. § 5 ust. 2 pkt. 10) otrzymuje następujące brzmienie:
10)Kserokopię arkusza weryfikacji obiektu z decyzją dopuszczającą obiekt do rozgrywek
Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF wydaną przez:
- dla rozgrywek Ekstraklasy Futsalu i I ligi – PZPN
- dla rozgrywek II ligi – właściwy Wojewódzki ZPN
wraz z kserokopią dowodu uiszczenia opłaty z tytułu dokonania weryfikacji obiektu w
wysokości:
- 300 zł w przypadku Ekstraklasy Futsalu płatne na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej,
- 150 zł w przypadku I ligi PLF płatne na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej,
- 150 zł w przypadku II ligi PLF płatne na konto właściwego Wojewódzkiego związku piłki
nożnej przeprowadzającego weryfikację obiektu,
4.W § 6 po słowach: „na sezon 2014/2015” dodaje się sformułowanie: „i następne”.
5.W par. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Kopie umowy dotyczącą zatrudnienia trenera pierwszej drużyny, posiadającego uprawnienia
określone w Uchwałach nr VI/115 i VI/116 Zarządu PZPN z dnia 24 czerwca 2014 roku.
W przypadku klubów Ekstraklasy Futsalu, z obowiązku posiadania licencji UEFA Futsal B
zwolnieni będą trenerzy I drużyny Wnioskodawcy prowadzący drużynę Wnioskodawcy
nieprzerwanie w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2014/2015 i następnych lub
prowadzący I drużynę Wnioskodawcy nieprzerwanie w rozgrywkach I ligi Futsalu w sezonie
2014/2015 i w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2015/2016 i następnych.
Pierwszy trener musi być zarejestrowany w Centralnym systemie rejestracji licencji trenerskich
PZPN (za pośrednictwem systemu Extranet).

6. W § 9 pkt 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
12.Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy, I i II ligi Futsalu mogą odbywać się na boiskach o

wymiarach minimum 36 x18 metrów,
7. § 19 ust. 3, 4 i 5 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
3. Wnioski o nadanie licencji dla klubów Ekstraklasy Futsalu należy składać w okresie od 1
czerwca do 15 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon
Licencyjny.
4. Wnioski o nadanie licencji dla klubów I ligi PLF należy składać w okresie od 1 czerwca do
20 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.
5. Wnioski o nadanie licencji dla klubów II ligi PLF należy składać w okresie od 1 lipca do 31
sierpnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.
8. § 21 ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:
1.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN wraz z Komisją Futsalu i Piłki Plażowej PZPN
wyznacza osoby które będą dokonywać weryfikacji obiektów sportowych. Weryfikację
obiektów klubów Futsal Ekstraklasy i I ligi Futsalu dokonuje komisja weryfikacyjna
działająca przy Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, natomiast weryfikację obiektów
klubów II ligi dokonuje komisja weryfikacyjna właściwego wojewódzkiego Związku Piłki
Nożnej na terenie, którego znajduje się siedziba klubu.
2.Wnioskodawca wypełnia dokumenty i zwraca je (doręcza) Kierownikowi Działu Licencji
najpóźniej w terminie do dnia 15 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się
dany Sezon Licencyjny w przypadku klubów Ekstraklasy Futsalu oraz w terminie 20 czerwca
roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny w przypadku klubów
I ligi Futsalu. Kierownik Działu Licencji lub Organy Licencyjne w dowolnym momencie mogą
zażądać od Wnioskodawcy dostarczenia oryginału każdego dokumentu składanego przez
Wnioskodawcę, określając przy tym ostateczny termin na jego dostarczenie.
II.Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Uchwała nr V/91 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 2014/2015 i
następnych
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10), w zw. z art. 12 § 1 pkt 23 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej
oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn.
zm. postanawia się, co następuje:

1. Postanowienia ogólne
§1
1.Niniejsza Uchwała określa zasady nadawania, odmowy nadania, zawieszenia lub
pozbawienia licencji uprawniających kluby do udziału w rozgrywkach szczebla centralnego Polskiej

Ligi Futsalu (Ekstraklasa Futsalu, I i II liga PLF).
2.Upoważnia się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do nadawania, odmowy nadania, zawieszenia
lub pozbawienia licencji klubom uczestniczącym w rozgrywkach II Polskiej Ligi Futsalu.
§2
Posiadanie licencji, o której mowa w § 1 stanowi warunek uczestnictwa klubu w
rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF w sezonie 2014/2015 i następnych
prowadzonych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej Polskiego Związku Piłki Nożnej, Spółkę
Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. oraz Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
§3
Uzyskanie przez kluby piłkarskie licencji, o których mowa w § 1 i 2 uzależnione jest od spełnienia
kryteriów prawnych, sportowych, infrastruktury, personelu i administracji oraz finansowych, a
ponadto od złożenia przez władze klubu oświadczeń o przestrzeganiu obowiązujących przepisów
sportowych oraz uchwał i decyzji PZPN i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN oraz Spółki
Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. którego klub jest członkiem.

2. Kryteria prawne
§4
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie kluby
uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi
futsalu muszą posiadać formę osób prawnych i być członkami właściwego
Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz PZPN.
2. Klub posiadający licencję nadaną przez Komisję ds. Licencji klubowych PZPN nie może bez
zgody Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN lub Komisji Futsalu i Piłki Plażowej
uczestniczyć w jakichkolwiek rozgrywkach prowadzonych przez inny podmiot w kraju lub zagranicą.
§5
1. Wniosek o nadanie licencji dla klubu Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF sporządza się na
druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku każdy klub Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF załącza następujące dokumenty:
1) Wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane dotyczące
formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz - wystawione nie później niż 3
miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych,
2) Wyciąg z uchwały właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej o przyjęciu klubu w
poczet członków Polskiego Związku Piłki Nożnej lub zaświadczenie potwierdzające członkostwo w
strukturach macierzystego związku piłki nożnej,
3) Dla klubów występujących w rozgrywkach ekstraklasy zaświadczenie właściwego
Urzędu Skarbowego o realizacji przez klub zobowiązań podatkowych - wystawione nie później
niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych,
4) Dla klubów występujących w rozgrywkach ekstraklasy zaświadczenie właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o realizacji przez klub składek na ubezpieczenie społeczne
i innych zobowiązań - wystawione nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia
dokumentów licencyjnych,
5) Dla klubów występujących w I i II lidze oświadczenie Zarządu o braku zaległości
finansowych wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

6) Oświadczenie Zarządu o braku zaległości finansowych w stosunku do członków Polskiego
Związku Piłki Nożnej, sędziów, zawodników oraz innych osób prawnych i osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą,
7) Zaświadczenie Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. o objęciu i opłaceniu udziałów w Spółce
przez Kluby Ekstraklasy Futsalu,
8) Oświadczenie Zarządu
o
prowadzeniu
dokumentacji
finansowej,
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami prawnymi i finansowymi,
9) Dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów sportowych wraz z potwierdzeniem
zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich następstw związanych z organizacją zawodów,
10) Kserokopię arkusza weryfikacji obiektu z decyzją dopuszczającą obiekt do rozgrywek
Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF wydaną przez:
- dla rozgrywek Ekstraklasy Futsalu i I ligi – PZPN
- dla rozgrywek II ligi – właściwy Wojewódzki ZPN
wraz z kserokopią dowodu uiszczenia opłaty z tytułu dokonania weryfikacji obiektu w
wysokości:
- 300 zł w przypadku Ekstraklasy Futsalu płatne na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej,
- 150 zł w przypadku I ligi PLF płatne na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej,
- 150 zł w przypadku II ligi PLF płatne na konto właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki
Nożnej przeprowadzającego weryfikację obiektu,
11) Kluby Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF, zobowiązane są do zgłoszenia drużyny w rozgrywkach
młodzieżowych mistrzostw Polski w co najmniej jednej z czterech kategorii wiekowych: U-14, U-16,
U-18, U-20,
12) Kluby Ekstraklasy i I ligi Futsalu zobowiązane są do zgłoszenia drużyny do rozgrywek
Halowego Pucharu Polski,
13) Pisemną deklarację klubu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) dotyczącą:
a. Uznania PZPN i Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jako jedynego podmiotu
uprawnionego do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu,
b. Uznania PZPN i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako jedynego podmiotu uprawnionego
do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo I ligi PLF,
c. Uznania PZPN i właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej jako jedynego podmiotu
uprawnionego do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo II ligi PLF,
d. prawidłowości dokumentacji licencyjnej przedstawionej do Komisji ds. Licencji
Klubowych PZPN.
14) Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej Uchwały, stanowiące załącznik nr
3,
15) Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej w wysokości 300 zł płatnej na
konto PZPN,
16) Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty startowej do rozgrywek: Ekstraklasy
Futsalu w wysokości określonej odrębnymi przepisami wydanymi przez Spółkę Futsal
Ekstraklasa Sp. z o.o.,; II ligi PLF w wysokości 1000 zł (na konto Wojewódzkiego Związku
Piłki Nożnej prowadzącego daną grupę rozgrywkową),
17) Dokumenty przewidziane w § 7 niniejszej Uchwały.
18. Klub powinien niezwłocznie zawiadomić Komisję ds. Licencji Klubowych oraz Komisję
Futsalu i Piłki Plażowej PZPN o wszelkich zmianach w dokumentach, o których mowa w ust.
2 pkt 1-7.
3. Kryteria sportowe
§6
1.Kluby Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF wnioskujący o licencję na sezon 2014/2015 i następne

powinny posiadać odpowiednie warunki do szkolenia i opieki medycznej nad piłkarzami, w tym co
najmniej jedną grupę młodzieżową biorącą udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw
Polski w kategoriach wiekowych wskazanych w §5 pkt.2 ust.11. 2. Kluby II ligi PLF wnioskujący
o licencję na sezon 2014/2015 i następne powinny posiadać odpowiednie warunki do szkolenia i
opieki medycznej nad piłkarzami, w tym również dla grup młodzieżowych.
2. Zatrudniać wykwalifikowanych trenerów lub instruktorów oraz zapewnić podczas
meczów ekstraklasy, I ligi, II ligi wykwalifikowany personel medyczny.
§7
Do wniosku o nadanie licencji należy ponadto dołączyć:
1. Kopie umowy dotyczącą zatrudnienia trenera pierwszej drużyny, posiadającego uprawnienia
określone w Uchwałach nr VI/115 i VI/116 Zarządu PZPN z dnia 24 czerwca 2014 roku.
W przypadku klubów Ekstraklasy Futsalu, z obowiązku posiadania licencji UEFA Futsal B
zwolnieni będą trenerzy I drużyny Wnioskodawcy prowadzący drużynę Wnioskodawcy
nieprzerwanie w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2014/2015 i następnych lub
prowadzący I drużynę Wnioskodawcy nieprzerwanie w rozgrywkach I ligi Futsalu w
sezonie 2014/2015 i w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2015/2016 i następnych.
Pierwszy trener musi być zarejestrowany w Centralnym systemie rejestracji licencji
trenerskich PZPN (za pośrednictwem systemu Extranet).
2. Oświadczenie w przedmiocie zapewnienia udziału osób, o których mowa w pkt.1 we
wszystkich oficjalnych meczach pierwszej drużyny,
3. Oświadczenie w przedmiocie zapewnienia opieki medycznej, we wszystkich oficjalnych
meczach pierwszej drużyny, rozgrywanych na obiektach własnych,
4.Oświadczenie Prezesa Klubu, że wszyscy zawodnicy są zarejestrowani w PZPN
i w organie prowadzącym rozgrywki oraz, jeśli są to zawodnicy profesjonalni, że posiadają
pisemną umowę o pracę z zarejestrowanym członkiem PZPN.
4. Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej
§8
Klub wnioskujący o licencję winien dysponować infrastrukturą sportową pozwalającą
widzom i przedstawicielom środków masowego przekazu do oglądania meczów na dobrze
wyposażonych, oznakowanych i bezpiecznych obiektach sportowych.
§9
Klub wnioskujący o licencję zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia dostatecznego wyposażenia medycznego przeznaczonego dla zawodników
i sędziów,
2. Posiadania szatni dla drużyn gospodarzy i gości, mogących pomieścić 20 osób, każda
z natryskami i toaletami,
3. Posiadania szatni dla sędziów wyposażonych w natrysk i toaletę,
4. Zapewnienia pomieszczenia dla obserwatora(delegata) meczowego umożliwiającego
wykonywanie wymienionym osobom obowiązków,
5. Zapewnienia, iż wszystkie szatnie, pokoje, o których mowa powyżej będą jasne,
czyste, higieniczne, przestronne i odpowiednio wyposażone,
6. Zapewnienia odpowiedniego parkingu dla autokaru lub samochodów, w tym drużyny

przyjezdnej, sędziów, obserwatora (delegata) oraz osób funkcyjnych,
7. Zapewnienia udogodnień dotyczących wjazdu i przyjęcia kibiców drużyny gości
oraz zapewniania minimum 5% miejsc dla kibiców tej drużyny w odrębnym sektorze,
8. Czytelnego oznakowania w języku polskim wszelkich przejść i dróg ewakuacyjnych,
9. Właściwego nagłośnienia obiektu oraz prowadzenia zawodów przez spikera posiadającego
stosowne uprawnienia,
10. Zapewnienia oznakowanego pomieszczenia dla potrzeb przeprowadzenia badań lekarskich i
kontroli antydopingowych,
11. Zapewnienia oznaczonego na stałe punktu sanitarnego - na białej tablicy zielonego koloru krzyż,
12. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy, I i II ligi Futsalu mogą odbywać się na boiskach o
wymiarach minimum 36 x18 metrów,
13. Zapewnienia miejsc dla zawodników rezerwowych oraz sztabu szkoleniowo- medycznego
zespołu w bezpośrednim sąsiedztwie pola gry,
14. Podczas trwania zawodów muszą być zabezpieczone nosze oraz noszowi wyposażeni w
kamizelki z oznaczeniem na białym tle zielonego koloru krzyża.
5. Kryteria dotyczące personelu i administracji
§ 10
Zgodnie z zaleceniami PZPN, administracja oraz organizacja wewnętrzna klubu powinna być
dostosowana do wymogów i standardów współczesnego futbolu.
§ 11
Klub wnioskujący o licencję powinien spełniać następujące warunki w zakresie wymogów Personelu
i Administracji:
1. Wskazanie osoby kierującej klubem i odpowiadającej za należyte funkcjonowanie personelu
klubowego,
2. Dla klubów występujących w ekstraklasie: posiadanie sekretariatu klubu, który stanowi biuro
kierującego klubem, wspomagające pozostałe organa klubu, zawodników i wszystkich innych
pracowników w sprawach administracyjnych. Sekretariat klubu musi dysponować niezbędną
infrastrukturą techniczną, umożliwiającą komunikację z licencjodawcą. Każdy klub musi posiadać
linię telefoniczną, faks i pocztę elektroniczną oraz stronę internetową. Sekretariat klubu powinien
obowiązkowo funkcjonować w dni rozgrywania meczów na własnym obiekcie; każdy klub
powinien posiadać osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe i księgowość, legitymująca się
kwalifikacjami uznawanymi przez stosowne władze państwowe,
3. Dla klubów I i II ligi wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie biura lub sekretariatu
klubu, dysponującego telefonem komórkowym, poczta elektroniczną oraz będącego w stałym
kontakcie z właściwym Związkiem prowadzącym rozgrywki ligowe. Osoba ta powinna obowiązkowo
przebywać oraz funkcjonować w dni rozgrywania meczów na własnym obiekcie,
4. Każdy klub ubiegający się o licencję musi powołać kierownika ds. bezpieczeństwa i określić na
piśmie prawa i obowiązki tej osoby. Kierownik ds. bezpieczeństwa musi posiadać kwalifikacje
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie wymogów,
jakie powinni spełniać kierownicy ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.
U. Nr 52 poz. 308),
5.
Każdy Klub Ekstraklasy Futsalu zobowiązany jest do wyznaczenia rzecznika
prasowego, odpowiedzialnego za problematykę mediów. Taka osoba będzie dostępna dla
dziennikarzy podczas wszystkich meczów klubu rozgrywanych u siebie.

6. Organy Komisji ds. licencji klubowych
§ 12
1.Organami decyzyjnymi są:
a) Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN – pełniąca obowiązki organu pierwszej instancji,
b) Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN – pełniąca obowiązki
odwoławczego/organu drugiej instancji.

organu

2. Organy decyzyjne są od siebie wzajemnie niezależne i będą otrzymywać pomoc administracyjną
Działu Licencji oraz innych komórek organizacyjnych PZPN.
3. Skład organów decyzyjnych jest ustanawiany zgodnie ze Statutem PZPN.
§ 13
W ramach Departamentu Rozgrywek Krajowych Licencjodawcy funkcjonuje Dział Licencji, którego
pracą kieruje Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych, który powołuje wykwalifikowanych
członków swojego personelu oraz w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji ds. Licencji PZPN
przynajmniej jednego eksperta, z który jest odpowiedzialny za weryfikację dokumentacji składanej
przez kluby biorące udział w rozgrywkach futsalu.

§ 14
1.Wszystkie strony uczestniczące w procesie licencyjnym muszą ściśle przestrzegać zasad
zachowania poufności w odniesieniu do informacji uzyskanych w trakcie procedury licencyjnej.
2. Członkowie organów decyzyjnych powoływani są na czteroletni okres kadencji, równy kadencji
Zarządu PZPN. Członkowie mogą podlegać ponownemu powołaniu.
3. Członkowie organów decyzyjnych muszą przestrzegać zasad bezwzględnej poufności w takim
samym zakresie jak członkowie Działu Licencji. PZPN określa powyższe zasady, a członkowie
organów decyzyjnych muszą je zaakceptować w formie pisemnej.
4. Członek musi automatycznie wstrzymać się od głosu, jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co
do jego niezależności względem wnioskującego o wydanie licencji lub w przypadku występowania
konfliktu interesów.
W związku z powyższym, niezależność członka nie może zostać zagwarantowana, jeśli on lub
jakikolwiek członek jego rodziny (małżonek/-ka, dzieci, rodzice, rodzeństwo) jest:
- członkiem;
- akcjonariuszem;
- partnerem biznesowym;
- sponsorem lub
- konsultantem
ubiegającego się o licencję. Powyższa lista ma charakter przykładowy i niewyczerpujący.

§ 15
1.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN podejmuje decyzję, czy licencja powinna zostać
wydana/niewydana w oparciu o dokumenty złożone w wyznaczonym przez licencjodawcę terminie

oraz poprzez weryfikację, czy kryteria wymienione w niniejszym Podręczniku Licencyjnym PZPN
zostały spełnione.
2. Zarząd PZPN powołuje i odwołuje skład Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN.
3. Członkowie personelu administracyjnego PZPN mogą być powoływani na członków Komisji ds.
Licencji Klubowych PZPN, z wyjątkiem Kierownika Działu Licencji, który nie może być powołany,
jako członek tej Komisji.
4. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę wymagana jest obecność co najmniej
3 członków, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego wiceprzewodniczącego.
5. Decyzje Komisji ds. Licencji Klubowych, podejmowane są zwykłą większością głosów członków
składu orzekającego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, przy czym w przypadku równej ilości
głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego (lub w przypadku jego nieobecności,
Wiceprzewodniczącego).
6. Decyzja musi być wydana w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie w przypadku odmowy
wydania licencji.
7. Wśród osób odpowiedzialnych za przebieg procedury licencyjnej w przedmiocie wydania licencji
lub odmowy wydania licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach futsalu musi być
Przewodniczący i/lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz co najmniej
jeden członek Komisji.
§ 16
1.Zarząd PZPN powołuje i odwołuje skład Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.
2. Pracownicy PZPN nie mogą jednocześnie być członkami Komisji Odwoławczej ds. Licencji
Klubowych.
3. Członkowie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych nie mogą jednocześnie pełnić funkcji
członka statutowego organu PZPN lub Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.
4. Komisja rozpatrując odwołanie Klubu może:
a. utrzymać w mocy decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych,
b. uchylić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych i przyznać licencję uprawniającą do udziału w
rozgrywkach,
c. uchylić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych, przyznać licencję uprawniającą do udziału w
rozgrywkach oraz nałożyć na klub sankcje regulaminowe lub wykonanie obowiązków zgodnie z
par. 17 ust. 1 i 2.
5. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę wymagana jest obecność co najmniej
3 członków, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego wiceprzewodniczącego.
6. Odwołania mogą składać tylko ubiegający się o licencję, którzy otrzymali odmowną decyzję
Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN lub licencjobiorcy, którym licencja została cofnięta przez
Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN.
7. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN podejmuje decyzję w oparciu o decyzję

Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oraz wszelkie dopuszczalne materiały dowodowe dostarczone
przez odwołującego się, wraz z pisemnym odwołaniem oraz we wskazanym terminie. Wszelkie inne
dowody przedłożone Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w późniejszym terminie nie
podlegają uwzględnieniu.
8. Decyzja musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie w przypadku odmowy wydania
licencji.
§ 17
1.W przypadkach określonych w odrębnych przepisach PZPN, Komisja ds. Licencji Klubowych
lub
Komisja Odwoławcza
ds. Licencji Klubowych mają
prawo stosowania wobec
licencjobiorców dopuszczających się naruszeń przepisów dotyczących licencji następujących
sankcji regulaminowych:
-ostrzeżenie i/lub
-zakaz transferów na okres do jednego roku i/lub
-karę pieniężną do kwoty 30.000pln i/lub
-karę pozbawienia punktów w rozgrywkach ligowych od -1 do – 10 punktów.
2. Komisje, o których mowa w ust. 1 mogą zobowiązać ubiegającego się o licencję/licencjobiorcę
do dostarczenia dowodów, wypełnienia określonych warunków lub wykonania obowiązków,
określonych przez organ decyzyjny, w szczególności objąć ubiegającego się o
licencję/licencjobiorcę w dowolnym momencie w trakcie trwania sezonu nadzorem. Komisja
Odwoławcza
ds. Licencji Klubowych może ograniczyć możliwość uprawniania nowych
zawodników, uzależniając to od wykonania obowiązków, określonych przez organ decyzyjny.
3. Od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych w zakresie nałożenia sankcji, określonych w ust.1
przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN.
4. Od decyzji w sprawie zawieszenia lub cofnięcia Licencji przysługuje odwołanie do Najwyższej
Komisji Odwoławczej PZPN, na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
§ 18
1.Ubiegający się o licencję ma zagwarantowane prawo do równego traktowania oraz prawo do bycia
wysłuchanym (uczciwy proces), w tym prawo do przedstawienia własnego stanowiska, do
zapoznania się z aktami sprawy, z dowodami i przedkładania dowodów, a także do uzasadnionej
decyzji.
2. Licencjobiorca ma prawo do wyrażania własnej opinii przed obydwoma organami decyzyjnymi,
Ma również prawo do reprezentacji prawnej przed Komisją I i II instancji. Ubiegający się o licencję
może być reprezentowany przez upoważnionego wykwalifikowanego prawnika.
3. Ciężar dowodu spoczywa na ubiegającym się o licencję.
4. Posiedzenie organów decyzyjnych odbywa się w sposób zamknięty. Decyzje organów
decyzyjnych obejmują wskazanie składu podejmującego decyzje. Decyzja musi być wydana w
formie pisemnej i zawierać przynajmniej:
- Datę wydania;
- Miejsce wydania;
- Imiona i nazwiska osób należących do składu organów decyzyjnych podejmujących decyzję;
- Faktyczne i prawne uzasadnienie jej decyzji,

- Wskazanie w stosownych przypadkach prawa do złożenia odwołania do Komisji
Odwoławczej ds. Licencji Klubowych (forma i termin),
- Podpis Przewodniczącego oraz członków danego organu decyzyjnego.
5. Ubiegający się o licencję może złożyć skargę do Licencjodawcy. Licencjodawca rozpatrzy skargę
i ustali, czy jest uzasadniona.
6. Zgodnie z niniejszym podręcznikiem Licencjodawca nie będzie obciążać ubiegającego się o
licencję żadnymi opłatami z tytułu całej procedury decyzyjnej.
7. Oficjalnym językiem stosowanym przez Licencjodawcę jest język polski.
8. Powyższe prawa dotyczą również licencjobiorców, którym Licencja została cofnięta.
7. Przebieg procedury licencyjnej
§ 19
1.Licencja zostaje nadana klubom na okres jednego sezonu piłkarskiego.
2. Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 300 zł płatne na konto PZPN.
3. Wnioski o nadanie licencji dla klubów Ekstraklasy Futsalu należy składać w okresie od 1
czerwca do 15 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon
Licencyjny.
4. Wnioski o nadanie licencji dla klubów I ligi PLF należy składać w okresie od 1 czerwca do
20 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.
5. Wnioski o nadanie licencji dla klubów II ligi PLF należy składać w okresie od 1 lipca do 31
sierpnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.
§ 20
1.Klub wnioskujący o licencję składa do Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN pisemny
wniosek, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały, zawierający:
a. nazwę i adres klubu,
b. określenie klasy rozgrywkowej, w której wnioskodawca uczestniczy,
c. datę sporządzenia wniosku i podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu klubu.
2. Do wniosku należy dołączyć załączniki, o których mowa w § 5, 7, 9 pkt. 1, 11 niniejszej uchwały.
§ 21
1.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN wraz z Komisją Futsalu i Piłki Plażowej PZPN
wyznacza osoby które będą dokonywać weryfikacji obiektów sportowych. Weryfikację
obiektów klubów Futsal Ekstraklasy i I ligi Futsalu dokonuje komisja weryfikacyjna
działająca przy Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, natomiast weryfikację obiektów
klubów II ligi dokonuje komisja weryfikacyjna właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki
Nożnej na terenie, którego znajduje się siedziba klubu.
2. Wnioskodawca wypełnia dokumenty i zwraca je (doręcza) Kierownikowi Działu Licencji

najpóźniej w terminie do dnia 15 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się
dany Sezon Licencyjny w przypadku klubów Ekstraklasy Futsalu oraz w terminie 20
czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny w
przypadku klubów I ligi Futsalu. Kierownik Działu Licencji lub Organy Licencyjne w
dowolnym momencie mogą zażądać od Wnioskodawcy dostarczenia oryginału każdego
dokumentu składanego przez Wnioskodawcę, określając przy tym ostateczny termin na
jego dostarczenie.
3.Kierownik Działu Licencji przy odbiorze dokumentów zwróconych przez Wnioskodawcę
sprawdza czy są one kompletne i prawidłowo wypełnione oraz czy zostały zwrócone w terminie
wskazanym w pkt 2 powyżej. Jeśli dokumenty nie są kompletne lub jeśli nie zostaną zwrócone w
terminie, Kierownik Działu Licencji kontaktuje się z Wnioskodawcą celem uzgodnienia dalszych
działań, które powinny być podjęte (np. zwraca się o brakujące informacje, potwierdzające
dokumenty lub formularze).
4.Jeśli dokumenty są kompletne i zostały dostarczone przez Wnioskodawcę w terminie o
którym mowa w pkt 2 powyżej, Kierownik Działu Licencji sprawdza otrzymane informacje,
rejestruje je i przekazuje do analizy powołanym członkom lub Ekspertom odpowiedzialnym za
poszczególne dziedziny.
§ 22
1. W razie spełnienia przez wnioskodawców warunków określonych w niniejszej uchwale
Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyznaje w drodze decyzji licencję.
2.
Orzeczenia Organów Licencyjnych zapadają w formie decyzji i postanowień. Decyzje
rozstrzygają sprawę co do jej istoty, a postanowienia wydawane są w kwestiach proceduralnych.
3.
Postanowienia Organów Licencyjnych powinny być sporządzone na piśmie i zawierać:
oznaczenie organu, podstawę prawną, imiona i nazwiska jego członków wydających
postanowienie oraz datę i miejsce wydania postanowienia, wymienienie uczestników
postępowania, oznaczenie przedmiotu sprawy oraz rozstrzygnięcie. Postanowienia powinny być
podpisane przez Przewodniczącego Organu Licencyjnego lub upoważnionego przez niego
Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu Licencji.
4.
Decyzje Organów Licencyjnych powinny być sporządzone na piśmie i zawierać:
oznaczenie organu, podstawę prawną imiona i nazwiska jego członków wydających decyzję oraz,
datę i miejsce wydania decyzji, wymienienie uczestników postępowania, oznaczenie przedmiotu
sprawy oraz rozstrzygnięcie i jego zwięzłe uzasadnienie, a także w stosownych przypadkach
pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od decyzji (w tym terminie i formie odwołania). W
przypadku, gdy decyzja Organu Licencyjnego jest zgodna z żądaniem Wnioskodawcy, Organy
Licencyjne mogą odstąpić od jej uzasadnienia, w każdym innym przypadku uzasadnienie musi
być sporządzone.
Decyzje powinny być podpisane przez Przewodniczącego Organu
Licencyjnego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu
Licencji.
5.
Decyzje Organów Licencyjnych doręcza się z urzędu niezwłocznie, nie później niż w
terminie 3 dni od ich wydania.
6.
W przypadku, gdy decyzja Organu Licencyjnego nie jest zgodna z żądaniem
wnioskodawcy Organy Licencyjne zobowiązane są do sporządzenia zwięzłego uzasadnienia
decyzji nie później niż w terminie 48 godzin od jej wydania. Uzasadnienie doręcza się z urzędu
niezwłocznie.
7.
Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia oraz
wyjaśnienie jego motywów i powinno być podpisane przez Przewodniczącego Organu

Licencyjnego lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego oraz Kierownika Działu
Licencji.
§ 23
1.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN odmawia przyznania licencji dla klubu Ekstraklasy i I
PLF, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w niniejszej uchwale, a braki
formalne lub merytoryczne wniosku lub dołączonych do niego dokumentów nie zostały
usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie.
2.Komisja ds. Licencji Klubowych Wojewódzkich Związków odmawia przyznania licencji dla
klubów II ligi, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w niniejszej uchwale. a
braki formalne lub merytoryczne wniosku lub dołączonych do niego dokumentów nie zostały
usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie.
3. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
§ 24
Komisja
ds.
Licencji
Klubowych
PZPN
uchwałę
w
przedmiocie
nadania
lub odmowy (z uzasadnieniem) przyznania licencji opublikuje na stronach internetowych
oficjalnego serwisu Polskiego Związku Piłki Nożnej (www.pzpn.pl - zakładka rozgrywki krajowe
futsal) w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały albo powiadomi wnioskodawcę pocztą elektroniczną lub
tradycyjną.
§ 25
1.Od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi odwołanie.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty doręczenia Uchwały z
uzasadnieniem do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.
3. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty jego
złożenia.
4. Decyzja Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych w przedmiocie nadania lub odmowy (z
uzasadnieniem) przyznania licencji zostanie opublikowana na stronach internetowych oficjalnego
serwisu Polskiego Związku Piłki Nożnej (www.pzpn.pl - zakładka rozgrywki krajowe futsal) w
ciągu 3 dni od podjęcia uchwały albo powiadomi wnioskodawcę pocztą elektroniczną lub
tradycyjną.
5.Uchwała Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych jest ostateczna.
§ 26
Komisja ds. Licencji Klubowych może zawiesić korzystanie klubom Ekstraklasy oraz I ligi Futsalu z
przyznanej licencji w razie:
a) Odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
b) Odpadnięcia któregokolwiek z warunków licencji.

§ 27
Komisja ds. Licencji Klubowych Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej może zawiesić klubom II ligi

Futsalu korzystanie z przyznanej licencji w razie:
a) Odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
b) Odpadnięcia któregokolwiek z warunków licencji.
§ 28
W stosunku do klubu, który w trakcie trwania sezonu naruszył minimalne wymogi w zakresie
realizacji procedury licencyjnej Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN lub Komisja ds. Licencji
Klubowych WZPN w zależności od klasy rozgrywkowej może stosować następujące środki
zapobiegawcze i kary, zalecane przez UEFA:
1. nagana,
2. kara pieniężna w kwocie od 200 zł do 30000 zł.,
3. odjęcie do 10 punktów w trwającym lub w przyszłym sezonie piłkarskim,
4. zakaz transferów,
5. ograniczenie rejestracji zawodników.
§ 29
1.Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN lub Komisja ds. Licencji Klubowych WZPN w zależności
od klasy rozgrywkowej - może pozbawić klub licencji w razie:
1) utraty osobowości prawnej lub wszczęcia wobec klubu postępowania likwidacyjnego lub
upadłościowego,
2) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej uczestnictwo we
współzawodnictwie sportowym.
2. Pozbawienie klubu licencji wymaga uzasadnienia.
§ 30
1.Od decyzji w przedmiocie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje klubowi
odwołanie składane w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym PZPN.
2. Decyzja Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN jest ostateczna.
§ 31
1Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN i Komisja ds. Licencji Klubowych WZPN prowadzi
ewidencję nadanych oraz nieprzyznanych licencji.
§ 32
Prawo interpretacji niniejszej uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 32
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wniosków
składanych na sezon 2014/2015 i następne.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

