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Uchwała  nr VI/86 z dnia  16 czerwca   2017  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 16.06.2017 roku 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 16.06.2017 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/87 z dnia 16 czerwca 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy  na 

sezon 2017/2018 i następne 

 

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

 

I. Zatwierdza  się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy   

 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO EKSTRAKLASY   

NA SEZON 2017/2018 I NASTĘPNE 

 

UCZESTNICY ROZGRYWEK 

 

Art. 1. Kluby  

1.1.  W Rozgrywkach Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy („Rozgrywki Ekstraklasy”) bierze 

udział 16 klubów w jednej grupie, które zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników 

Rozgrywek Ekstraklasy i I ligi sezonu poprzedniego („Klub” lub „Kluby”).  

 

Art. 2. Licencje i wymogi prawne  

2.1. W Rozgrywkach Ekstraklasy nie mogą występować Kluby, które decyzją właściwych 

organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w tych rozgrywkach w danym sezonie  lub 

nie spełniają wymogów, określonych w art. 15 ustawy o sporcie.  

2.2. Zasady przyznawania licencji Klubom występującym w Rozgrywkach Ekstraklasy reguluje 

odrębna uchwała Zarządu PZPN.  

2.3. W sytuacji gdy drużyna Klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na 

występowanie w Rozgrywkach Ekstraklasy albo nie przystąpi do tych rozgrywek w danym sezonie, 

wówczas zastosowanie mają postanowienia odrębnych uchwał PZPN.  

 



 

PROWADZENIE ROZGRYWEK 

 

Art. 3.  Organy prowadzące rozgrywki  

3.1.  Rozgrywki Ekstraklasy prowadzi Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.  

3.2.  Rozgrywki Ekstraklasy są prowadzone w terminach ustalonych przez Departament 

Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. 

3.3.  Organem dyscyplinarnym, właściwym do orzekania w stosunku do klubów, zawodników, 

sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień 

dyscyplinarnych popełnionych w Rozgrywkach Ekstraklasy z zastrzeżeniem odrębnych 

postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN jest Komisja Ligi Ekstraklasy S.A.  

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

 

Art. 4.  Runda zasadnicza i finałowa  

4.1. Rozgrywki Ekstraklasy zostaną rozegrane w dwóch rundach: zasadniczej i finałowej.  

4.2. Runda zasadnicza:  

4.2.1. Każdy Klub rozgrywa z pozostałymi Klubami dwa mecze, u siebie jako gospodarz oraz u 

przeciwnika jako gość;  

4.2.2. Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego 

wyniku: 3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis); 0 punktów za mecz 

przegrany;  

4.2.3.  Po rozegraniu rundy zasadniczej Kluby zostaną podzielone na dwie grupy: A i B, w której 

będą występować następujące Kluby:  

4.2.3.1: grupa A: Kluby z miejsc 1-8 po rundzie zasadniczej,  

4.2.3.2: grupa B: Kluby z miejsc 9-16 po rundzie zasadniczej.  

4.2.4.  O kolejności Klubów po zakończeniu rundy zasadniczej decydują zasady określone w art. 

5.1 i 5.2;  

4.3.  Runda finałowa: 

4.3.1.  Każdy Klub w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi Klubami w swojej grupie jeden mecz 

według poniższego schematu, odpowiadającemu miejscu Klubu po zakończeniu rundy 

zasadniczej:  

 

Grupa A: 

31 kolejka: 1-6; 2-5; 3-8; 4-7     

32 kolejka: 8-1; 5-4; 6-2; 7-3     

33 kolejka: 1-5; 4-8; 2-7; 3-6     

34 kolejka: 4-1; 2-3; 6-7; 8-5     



35 kolejka: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8     

36 kolejka: 7-1; 3-5; 8-2; 4-6    

37 kolejka: 1-3; 5-7; 2-4; 6-8     

 

Grupa B:  

31 kolejka:  9-14; 10-13; 11-16; 12-15 

32 kolejka:  16-9; 13-12; 14-10; 15-11 

33 kolejka:  9-13; 12-16; 10-15; 11-14 

34 kolejka:  12-9; 10-11; 14-15; 16-13 

35 kolejka:  9-10; 11-12; 13-14; 15-16       

36 kolejka:  15-9; 11-13; 16-10; 12-14 

37 kolejka:   9-11; 13-15; 10-12; 14-16 

 

4.3.2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych względami bezpieczeństwa, 

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. może ustalić inną kolejność rozgrywania 

kolejek w poszczególnych grupach, o których mowa w punkc ie 4.3.1;   

4.3.3.  Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego 

wyniku: 3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis); 0 punktów za mecz 

przegrany;  

4.3.4.  Klubom po zakończeniu rundy finałowej zostanie uwzględniona liczba punktów zdobytych 

w rundzie zasadniczej oraz w rundzie finałowej. 

 

Art. 5.  Kolejność w tabeli  

5.1.  W Rozgrywkach Ekstraklasy kolejność Klubów w tabeli po rundzie zasadniczej ustala się 

według liczby zdobytych punktów.  

5.2.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów po rundzie zasadniczej przez dwa lub więcej 

Klubów, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:  

5.2.1  przy dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami,  

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

meczach między tymi Klubami,  

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

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

meczach między tymi Klubami,  

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach w rundzie 

zasadniczej,  

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w rundzie 

zasadniczej,  



f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw w rundzie zasadniczej, 

g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw na wyjeździe w rundzie zasadniczej,  

h. przy dalszej równości, mniejsza liczba punktów, określających liczbę żółtych i czerwonych 

kartek w rundzie zasadniczej, liczonych według punktacji czerwona kartka = 3 punkty, żółta 

kartka = 1 punkt, wykluczenie na skutek dwóch żółtych kartek = 3 punkty (uwzględniające 1 

punkt za pierwszą żółtą kartkę), 

i. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play po  rundzie zasadniczej danego 

sezonu, 

j. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek 

Ekstraklasy S.A.  

5.2.2. przy więcej niż dwóch Klubach:  

a. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami,  

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

meczach między tymi Klubami,  

c. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w meczach między tymi Klubami,  

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach w rundzie 

zasadniczej,  

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w rundzie 

zasadniczej, 

f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw w rundzie zasadniczej, 

g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw na wyjeździe w rundzie zasadniczej,  

h. przy dalszej równości, mniejsza liczba punktów, określających liczbę żółtych i czerwonych 

kartek w rundzie zasadniczej, liczonych według punktacji czerwona kartka = 3 punkty, żółta 

kartka = 1 punkt, wykluczenie na skutek dwóch żółtych kartek = 3 punkty (uwzględniające 1 

punkt za pierwszą żółtą kartkę).  

i. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play po rundzie zasadniczej danego 

sezonu,  

j. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek 

Ekstraklasy S.A.  

5.3.  W Rozgrywkach Ekstraklasy kolejność Klubów w tabeli po rundzie finałowej ustala się 

według liczby zdobytych punktów, zgodnie z zasadami określonymi w art . 4.3.4., z zastrzeżeniem, 

iż najniżej sklasyfikowany Klub w grupie A na zakończenie sezonu nie może zająć miejsca 

niższego niż 8, zaś najwyżej sklasyfikowany Klub w grupie B na zakończenie sezonu nie może 

zająć miejsca wyższego niż 9.  

5.4.  W przypadku uzyskania w tej samej grupie równej liczby punktów przez dwa lub więcej 

Klubów, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:  

5.4.1  przy dwóch Klubach:  

 



a. liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej; 

b. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami, rozegranych w rundzie 

zasadniczej,  

c. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w meczach między tymi Klubami w rundzie zasadniczej,  

d. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 

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

bramkami w meczach między tymi Klubami w rundzie zasadniczej,  

e. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach z całego 

cyklu Rozgrywek Ekstraklasy,  

f. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach z całego 

cyklu Rozgrywek Ekstraklasy,  

g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach z całego cyklu 

Rozgrywek Ekstraklasy,  

h. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw na wyjeździe w rundzie zasadniczej, 

i. przy dalszej równości, mniejsza liczba punktów, określających liczbę żółtych i czerwonych 

kartek we wszystkich meczach z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy, liczonych według 

punktacji czerwona kartka = 3 punkty, żółta kartka = 1 punkt, wykluczenie na skutek dwóch 

żółtych kartek = 3 punkty (uwzględniające 1 punkt za pierwszą żółtą kartkę).  

j. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play w całym sezonie Rozgrywek 

Ekstraklasy,  

k. przy dalszej równości, w przypadku, gdy dwoma Klubami o jednakowej liczbie punktów są 

Kluby zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli Rozgrywek Ekstraklasy, Kluby 

rywalizujące o miejsce w rozgrywkach UEFA, a także Kluby których kolejność decyduje o 

spadku, zarządza się mecz barażowy na neutralnym, wyznaczonym przez Departament 

Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A., boisku. W przypadku remisowego wyniku meczu w 

regulaminowym czasie zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut, a w przypadku dalszej 

równości sędzia meczu zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących 

przepisów.  

5.4.2. przy więcej niż dwóch Klubach:  

a. liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej; 

b. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami, rozegranych w rundzie 

zasadniczej;  

c. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w meczach między tymi Klubami, w rundzie zasadniczej;  

d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w meczach między tymi Klubami 

w rundzie zasadniczej;  



e. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach z całego 

cyklu Rozgrywek Ekstraklasy;  

f. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach z całego 

cyklu Rozgrywek Ekstraklasy;  

g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach z całego cyklu 

Rozgrywek Ekstraklasy,  

h. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw na wyjeździe w rundzie zasadniczej,  

i. przy dalszej równości, mniejsza liczba punktów, określających liczbę żółtych i czerwonych 

kartek we wszystkich meczach z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy, liczonych według 

punktacji czerwona kartka = 3 punkty, żółta kartka = 1 punkt, wykluczenie na skutek dwóch 

żółtych kartek = 3 punkty (uwzględniające 1 punkt za pierwszą żółtą kartkę).  

j. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play w całym sezonie Rozgrywek 

Ekstraklasy;  

k. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki 

Rozgrywek Ekstraklasy S.A.  

5.5.  Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy w trakcie 

rundy zasadniczej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa Kluby zastosowanie 

mają:  

5.5.1.  w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) kolejno 

punkty 5.2.1 a), b), c), d), e), f), g) niniejszego regulaminu,  

5.5.2.  w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) 

kolejno punkty 5.2.1 d), e), f) i g) niniejszego regulaminu. 

5.6.  Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy w trakcie 

rundy finałowej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa Kluby zastosowanie mają 

kolejno punkty 5.4.1 a), b), c), d), e), f), g) i h) niniejszego regulaminu.  

5.7.  Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy w trakcie 

rundy zasadniczej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa Kluby 

zastosowanie mają:  

5.7.1.  w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) kolejno 

punkty 5.2.2 a), b), c), d), e), f) i g) niniejszego regulaminu,  

5.7.2.  w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) 

kolejno punkty 5.2.2 d), e), f) i g) niniejszego regulaminu.  

5.8.  Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy w trakcie 

rundy finałowej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa Kluby 

zastosowanie mają kolejno punkty 5.4.2 a), b), c), d), e), f), g) i h) niniejszego regulaminu.  

5.9.  Weryfikację rozgrywek przeprowadza Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A..   

5.10.  Organem właściwym do weryfikacji zawodów jako walkower jest Komisja Ligi Ekstraklasy 

S.A.   



 

 

 

 

Art.6.  Tytuły i nagrody. Udział w rozgrywkach UEFA. 

6.1. Klub, który zdobędzie I miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy otrzymuje tytuł Mistrza Polski 

w piłce nożnej oraz złote medale (45 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Champions 

League.  

6.2. Klub, który zdobędzie II miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy otrzymuje tytuł Wicemistrza 

Polski w piłce nożnej oraz srebrne medale (45 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA 

Europa League.  

6.3. Klub, który zdobędzie III miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy otrzymuje brązowe medale 

(45 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Europa League.  

6.4.  Klub, który zdobędzie IV miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy reprezentuje Polskę w 

rozgrywkach UEFA Europa League w sytuacji, gdy Mistrz Polski, Wicemistrz Polski lub Klub, który 

zdobędzie III miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy jest jednocześnie zdobywcą Pucharu Polski.  

6.5.  W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich Klubów w rozgrywkach UEFA i 

nieokreślonych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.  

6.6.  Klub, który zdobędzie I miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy otrzymuje Trofeum, 

ufundowane przez Ekstraklasę S.A., które jest wręczane Klubowi i pozostaje w Klubie przez okres 

jednego sezonu. Klub jest zobowiązany do należytego przechowania Trofeum i odpowiada za 

ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia. Klub musi zwrócić trofeum w stanie nienaruszonym do 

biura Ekstraklasy S.A. najpóźniej na 30 dni przed ostatnią kolejką Rozgrywek Ekstraklasy.  

6.7.  Klub, który zdobędzie I miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy, jest upoważniony do 

wystąpienia do Ekstraklasy S.A. o sporządzenie – na koszt Ekstraklasy – kopii Trofeum. Kopia 

musi wskazywać, iż jest repliką i, co do zasady, nie może przekraczać 4/5 wielkości oryginału.  

6.8.  Podczas oficjalnej uroczystości wręczenia Trofeum na stadionie wręczane  jest wyłącznie 

Trofeum, ufundowane przez Ekstraklasę S.A. Nie dopuszcza się możliwości wręczania innych 

nagród. Zawodnicy Klubu odbierają Trofeum w oficjalnych strojach meczowych.  

 

Art. 7.  Spadek   

7.1.  Kluby, która zajmą w Rozgrywkach Ekstraklasy 15 i 16 miejsce w tabeli, spadają do I ligi, 

w której rozgrywać będą mecze w następnym sezonie.  

7.2. Kluby, które zajmą 1 i 2 miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi rozgrywać będą mecze w 

następnym sezonie w Rozgrywkach Ekstraklasy.  

 

 

 



 

 

Art. 8.  Rezygnacja z uczestnictwa w Rozgrywkach 

8.1. Klub, który przed rozpoczęciem lub w czasie trwania danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy  

zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięty w następnym cyklu rozgrywek o dwie 

klasy niżej.  

8.2.  Klub, który w trakcie danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy nie rozegra z własnej winy 

trzech wyznaczonych meczów, zostaje sklasyfikowany na ostatnim miejscu w tabeli odpowiednio 

po rundzie zasadniczej i/lub rundzie finałowej, automatycznie wyeliminowany z Rozgrywek 

Ekstraklasy i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowany o dwie klasy niżej, bez względu 

na liczbę zdobytych punktów. Powyższe zdanie stosuje się również w przypadku zawieszenia 

licencji prawomocną decyzją właściwego organu PZPN.  

 

UPRAWNIENIA I EWIDENCJA 

 

Art. 9.  Zasady uprawnień  

9.1.  Każdy Klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w Rozgrywkach Ekstraklasy, 

muszą być uprawnieni przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. z zachowaniem 

wymogów określonych w obowiązujących przepisach PZPN i Ekstraklasy S.A.  

9.2.  Aby móc wziąć udział w Rozgrywkach Ekstraklasy, zawodnicy muszą być uprawnieni przez 

Ekstraklasę S.A. w wymaganych terminach i muszą spełniać wszystkie warunki zawarte w 

odpowiednich przepisach. Tylko zawodnicy uprawnieni do Rozgrywek Ekstraklasy mogą odbyć 

ciążące na nich kary dyscyplinarne.  

9.3.  W sezonie 2017/2018 i następnych do każdego klubu może być potwierdzonych i 

uprawnionych dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy 

czym w każdym meczu mistrzowskim w rozgrywkach Ekstraklasy może występować równocześnie 

na boisku 2 zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej1. Zawody zostaną 

zweryfikowane przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. jako przegrane 0:3 na niekorzyść Klubu, w 

składzie którego występowało równocześnie więcej niż 2 zawodników – cudzoziemców spoza 

obszaru Unii Europejskiej.   

9.4.  Każdy Klub jest odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie i dostarczenie listy A i B do 

Ekstraklasy S.A. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. odmawia uprawnienia 

zawodników, którzy zostali potwierdzeni przez okręgowy związek piłki nożnej, chyba, że okręgowy 

związek piłki nożnej na mocy odrębnej uchwały zarządu swojego związku piłki nożnej jest 

uprawniony do potwierdzania zawodników na mocy stosownego upoważnienia. W takim przypadku 

                                                 
1 Ograniczenia nie dotyczą również obywateli Islandii,  Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii. 



Klub, zgłaszający zawodników do uprawnienia zobowiązany jest do przedstawienia kopii takiej 

uchwały macierzystego związku piłki nożnej.  

9.5.  Klub ponosi wszelkie konsekwencje regulaminowe za wystawienie zawodnika, który nie 

znajduje się na liście A i B albo nie uprawnionego do wystąpienia z innych powodów.  

9.6.  Decyzje o uprawnieniu zawodników podejmuje Departament Logistyki Rozgrywek 

Ekstraklasy S.A., w przypadkach spornych po zasięgnięciu opinii Komisji Ligi Ekstraklasy S.A.  

9.7.  Każdy Klub może mieć nie więcej niż 25 zawodników na liście A w trakcie  trwania danego 

sezonu Rozgrywek Ekstraklasy. Jako minimum, miejsca 18-22 na liście A (pięć miejsc), są 

zarezerwowane wyłącznie dla zawodników szkolonych w federacji, zaś miejsca 23 -25 na liście A 

(trzy miejsca) są zarezerwowane wyłącznie dla zawodników szkolonych w Klubie. Na miejscach 1-

17 mogą być zgłaszani dowolni zawodnicy.  

9.8.  W zakresie dotyczącym listy A zawodnik szkolony w Klubie oznacza zawodnika, który – 

bez względu na swoją narodowość lub wiek – jest zarejestrowany w obecnym Klubie przez okres, 

z przerwami lub nie, trzech pełnych sezonów (tj. okres począwszy od pierwszego oficjalnego 

meczu odpowiednich krajowych rozgrywek) lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub 

rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21  rokiem życia (lub 

końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia).  

9.9.  W zakresie dotyczącym listy A zawodnik szkolony w Klubie należącym do federacji oznacza 

zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – jest zarejestrowany w Klubie lub 

innym klubie należącym do tej samej federacji co klub obecny przez okres, z przerwami lub nie 

trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub rozpoczęciem 

sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu 

podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia).  

9.10.  W sezonie 2017/2018 na liście B będą mogli być umieszczani zawodnicy urodzeni 1 

stycznia 1996 roku i później posiadający polskie obywatelstwo lub szkoleni w Klubie. Liczba  

zawodników zgłaszanych na liście B jest nieograniczona, z uwzględnieniem postanowień art. 

14.11. W następnych sezonach przepis ten stosuje się odpowiednio, tj. w sezonie 2018/2019 datę 

ustala się na 1 stycznia 1997 itd.  

9.11.  W sezonie 2017/2018 na liście B na miejscach 1-5 będą mogli być umieszczani zawodnicy 

urodzeni 1 stycznia 1996 roku i później, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa i nie byli 

szkoleni w Klubie. W następnych sezonach przepis ten stosuje się odpowiednio, tj. w sezonie 

2018/2019 datę ustala się na 1 stycznia 1997 itd.  

9.12.  W zakresie dotyczącym listy B zawodnik szkolony w Klubie oznacza zawodnika, który – 

bez względu na swoją narodowość lub wiek – jest zarejestrowany w obecnym Klubie przez okres, 

z przerwami lub nie, dwóch pełnych sezonów (tj. okres począwszy od pierwszego oficjalnego 

meczu odpowiednich krajowych rozgrywek) lub przez 24 miesiące pomiędzy 15 rokiem życia (lub 

rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub 

końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia).  



9.13.  Wypożyczenie zawodnika do innego Klubu przerywa okres rejestracji w macierzystym 

Klubie i nie zalicza się do wymaganego okresu niezbędnego do uznania zawodnika za szkolonego 

w klubie, jednakże w przypadku wypożyczenia zawodnika do innego polskiego klubu zalicza się 

do okresu niezbędnego do uznania zawodnika za szkolonego w klubie należącym do tej samej 

federacji.  

9.14.  Ustala się, następujące możliwości uprawnienia zawodników na listę A do Rozgrywek 

Ekstraklasy w sytuacji, gdy po zakończeniu letniego lub zimowego okresu transferowego na liście 

A zgłoszonych jest już komplet 25 zawodników:  

a. w przypadku przewlekłej (tj. uniemożliwiającej grę co najmniej do rozpoczęcia kolejnego okresu 

transferowego) kontuzji zawodnika z listy A i uprawnienia – na ten okres – może być uprawniony 

zawodnik transferowany do Klubu (dot. okresu transferowego), zawodnik nie związanego 

kontraktem (dot. okresu transferowego oraz okresów określonych w przepisach PZPN) lub 

zawodnik z rezerw (w każdym momencie, o ile był zawodnikiem Klubu przed rozpoczęciem 

ostatniego okna transferowego lub był uprawniony do gry w Klubie w czasie ostatniego okna 

transferowego dla zawodników występujących w klubach Ekstraklasy). W takiej sytuacji zawodnik 

kontuzjowany traci uprawnienie do gry do czasu rozpoczęcia kolejnego okresu transferowego;  

b. w przypadku rozwiązania kontraktu z zawodnikiem, który został zgłoszony na liście A po 

zakończeniu okresu przewidzianego na dokonywanie transferów - może być uprawniony zawodnik, 

który był zawodnikiem danego klubu w trakcie okresu na dokonywanie transferów i nie jest 

zgłoszony do Rozgrywek Ekstraklasy pod warunkiem, że spełnia wymogi przewidziane dla 

zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt (odpowiednio – zawodnik bez ograniczeń, zawodnik 

szkolony w federacji, zawodnik szkolony w Klubie). Uprawnienie takiego zawodnika, zastępującego 

na liście A zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt, odbywa się na zasadach ogólnych. W takiej 

sytuacji zawodnik, z którym rozwiązano kontrakt i skreślono z listy A, traci uprawnienie do gry w 

Klubie.  

9.15.  Zezwala się na przeniesienie zawodnika z listy A na listę B w trakcie sezonu, jeżeli w trakcie 

trwania sezonu zawodnik nabył uprawnienia, umożliwiające wpisanie go na listę B.  

9.16.  Niezależnie od powyższego, jeśli Klub posiada dwóch niezdolnych do gry z powodu 

długotrwałej kontuzji lub długotrwałej choroby bramkarzy zgłoszonych do rozgrywek, może 

tymczasowo zamienić bramkarza na dotychczas nie uprawnionego w każdym momencie sezonu, 

uzupełniając w ten sposób listę A. Jeśli wymieniany bramkarz był zawodnikiem szkolonym w 

federacji, nowy bramkarz nie musi być szkolony w federacji. Klub musi dostarczyć do Ekstraklasy 

S.A. zaświadczenie medyczne o kontuzji lub chorobie. Gdy kontuzjowany lub chory bramkarz 

stanie się z powrotem zdolny do gry może z powrotem zająć swoje miejsce na liście A na miejscu 

swojego zastępcy.  

9.17.  Szczegółowe techniczne zasady uprawnień do Rozgrywek Ekstraklasy określa odrębna 

uchwała Zarządu PZPN. 



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

Zawodnicy biorący udział w Rozgrywkach Ekstraklasy muszą być zbadani przez lekarza, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry.  

9.19.  Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są potrącane z urzędu przez 

Ekstraklasę S.A. w ustalony odrębnie sposób ze środków przysługujących Klubom.   

 

TERMINY ZAWODÓW 

 

Art. 10. Wyznaczanie terminów zawodów  

10.1.  Mecze muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Departament 

Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych, terminów 

wynikających z przepisów FIFA, terminów wynikających z przepisów UEFA oraz terminów 

ustalonych z podmiotem posiadającym licencję nadawcy.  

10.2.  Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. w porozumieniu z podmiotem 

posiadającym licencję nadawcy może wyznaczyć rozegranie meczu na inny dzień lub godzinę.  

10.2.  Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. niezwłocznie po ustaleniu terminu 

meczu z podmiotem posiadającym licencję nadawcy, informuje gospodarzy meczów, przeciwnika, 

PZPN o miejscu i godzinie rozegrania meczów.  

10.3.  Po ustaleniu terminu meczów gospodarze meczów obowiązani są niezwłocznie i nie 

później niż na 7 (siedem) dni przed meczem podać przeciwnikowi oraz Departamentowi Logistyki 

Rozgrywek Ekstraklasy S.A. informację o kolorach strojów, w jakich wystąpi ich drużyna. 

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. zastrzega sobie prawo do wskazania kolorów 

strojów, w jakich mają wystąpić drużyny.  

10.4.  Departament Logistyki Rozgrywek może wyznaczyć rozegranie meczu Klubu na termin, 

dzielący od poprzedniego meczu Klubu o dwa lub więcej kolejne pełne dni. W uzasadnio nych 

przypadkach, w szczególności wynikających z obligatoryjnych terminów rozgrywek UEFA lub 

spowodowanych działaniami siły wyższej Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. 

może wyznaczyć rozegranie meczu w terminie uwzględniającym krótszą przerwę między 

zawodami z preferencją dla uczestnika rozgrywek UEFA Champions League.  

10.5.  Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. może wyznaczyć rozegranie meczów 

o Mistrzostwo Ekstraklasy na jeden termin i o jednej godzinie.  

10.6.  Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament 

Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. podlega karze 500.000 PLN. Niezależnie od powyższego 

Komisja Ligi Ekstraklasy S.A. może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN. Klub zobowiązany jest także do zapłaty na rzecz Ekstraklasy S.A. kar w 

wysokości odpowiadającej karom umownym, wynikającym z umów wiążących Ekstraklasę S.A.  

 

 



Art. 11. Terminy rozgrywek UEFA lub Pucharu Polski  

11.1.  Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski we wtorek co do zasady 

rozgrywają mecze mistrzowskie nie później niż w sobotę przed określonymi wyżej meczami oraz 

nie wcześniej niż w piątek po tych meczach.  

11.2.  Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski w środę co do zasady 

rozgrywają mecze mistrzowskie nie później niż w niedzielę przed określonymi wyżej meczami oraz 

nie wcześniej niż w sobotę po tych meczach.  

11.3.  Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski w czwartek co do zasady 

rozgrywają mecze mistrzowskie nie później niż w poniedziałek przed określonymi wyżej meczami 

oraz nie wcześniej niż w niedzielę po tych meczach. W uzasadnionych przypadkach Departament 

Logistyki Rozgrywek może z urzędu wyznaczyć mecz mistrzowski Klubu, który występuje w 

rozgrywkach UEFA w czwartek, na poniedziałek po takim meczu.  

11.4.  Z zastrzeżeniem powyższych zasad na wniosek podmiotu posiadającego licencję nadawcy 

Kluby mogą rozegrać mecze mistrzowskie w terminie wyznaczonym przez Departament Logistyki 

Rozgrywek Ekstraklasy S.A.  

11.5.  Terminy spotkań, rozgrywanych od 1/16 finału Pucharu Polski, wymagają uprzednich 

konsultacji z Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. Wyznaczenie meczu w 

czwartek w ramach rozgrywek o Puchar Polski przez PZPN wymaga uprzedniej zgody 

Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.  

 

Art. 12. Powołania do reprezentacji A  

12.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach powołanie więcej niż trzech zawodników do 

reprezentacji narodowych w oficjalnych terminach FIFA może być powodem do przełożenia meczu 

na inny termin (dotyczy wyłącznie powołań do  reprezentacji A). Decyzję dotyczącą przełożenia 

meczu podejmuje Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.  

 

Art. 13. Przełożenie zawodów  

13.1.  Mecze mogą być przełożone na inny termin na wniosek Klubu lub z urzędu wyłącznie przez 

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. po uzyskaniu stanowiska podmiotu 

posiadającego licencję nadawcy. Nowy termin meczu nie może przypadać na okres po 

zakończeniu Rozgrywek Ekstraklasy.  

 

SPRAWY DYSCYPLINARNE 

 

Art. 14. Żółte kartki  

14.1.  Zawodnik, który w czasie meczów Rozgrywek Ekstraklasy otrzyma napomnienie (żółtą 

kartkę) zostanie automatycznie ukarany:  

a. przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  



b. przy ósmym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

c. przy dwunastym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  

d. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą 

dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.  

14.2.  Jeżeli w czasie jednego meczu Rozgrywek Ekstraklasy co najmniej pięciu zawodników 

jednej drużyny Klubu otrzyma napomnienie (żółta kartka) lub zostanie wykluczonych z gry 

(czerwona kartka), Klub zostanie automatycznie ukarany karą finansową w wysokości 1500 

złotych.  

 

Art. 15. Wykonanie kar dyscyplinarnych związanych z grą.  

15.1.  Napomnienia zalicza się odrębnie dla Rozgrywek Ekstraklasy oraz innych klas 

rozgrywkowych.  

15.2.  Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w innych 

rozgrywkach podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach, za wyjątkiem kar dyskwalifikacji 

czasowej w wymiarze powyżej trzech miesięcy lub na stałe orzeczonych przez właściwy organ 

dyscyplinarny Ekstraklasy S.A. lub PZPN.  

15.3.  Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w Rozgrywkach 

Ekstraklasy podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach, za wyjątkiem kar dyskwalifikacji 

czasowej w wymiarze powyżej trzech miesięcy lub na stałe orzeczonych przez właściwy organ 

dyscyplinarny Ekstraklasy S.A. lub PZPN.  

15.4.  W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z Klubu uczestniczącego w Rozgrywkach 

Ekstraklasy lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego w innej klasie 

rozgrywkowej i konieczności odbycia kary wynikającej z liczby napomnień (żółtych kartek), 

udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik zobowiązany jest 

do odbycia kary w Rozgrywkach Ekstraklasy bez względu na fakt występowania uprzednio w 

Rozgrywkach Ekstraklasy lub innej klasie rozgrywkowej.  

 

Art. 16. Protesty  

16.1.  Protest odnośnie przebiegu meczu wnosi się do Komisji Ligi Ekstraklasy S.A. w ciągu 48 

godzin po zakończeniu meczu, pisemnie, za pośrednictwem Departamentu Logistyki Rozgrywek 

Ekstraklasy S.A., przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi wpłynąć do 

Biura Ekstraklasy S.A. we wskazanym powyżej terminie. Jeżeli termin do złożenia protestu upływa 

w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela, święta) dopuszcza się możliwość złożenia protestu 

do godziny 12.00 pierwszego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy.  

16.2.  Do protestu winno być dołączone pokwitowanie dokonania na konto Ekstraklasy S.A. 

wpłaty kaucji protestowej w wysokości 2.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja 

podlega zwrotowi.  



16.3.  Protest dotyczący stanu boiska musi być złożony sędziemu na piśmie przed meczem. Jeśli 

stan boiska zmieni się w trakcie gry uniemożliwiając kontynuowanie meczu kapitan drużyny musi 

bezzwłocznie zgłosić to sędziemu w obecności kapitana drużyny przeciwnej.  

16.4.  Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego za 

wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 16.5 poniżej.  

16.5.  Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska mogą zostać uwzględnione, 

jeżeli przy udzielaniu żółtych i czerwonych kartek rażąco naruszono przepisy gry w piłkę nożną, co 

zostało potwierdzone przez właściwy organ sędziowski PZPN. W szczególnośc i dotyczy to sytuacji, 

gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego 

zawodnika.  

 

Art. 17. Naruszenie etyki sportowej  

17.1.  Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i  rzucająca 

cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie Rozgrywek Ekstraklasy, udowodnione 

przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – może 

spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata  meczowego podjęcie przez 

Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. decyzji o pozbawieniu Klubu zdobytych punktów i bramek w 

konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na 

neutralnym boisku.  

 

Art. 18. Doping   

18.1.  Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. jako przegrane 0:3 na 

niekorzyść Klubu, w składzie którego występowało co najmniej dwóch zawodników, u których 

stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub, którzy odmówili poddania się takim 

badaniom.  

 

Art. 19. Naruszenia postanowień Regulaminu  

19.1.  Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Ligi Ekstraklasy S.A. ma 

prawo podejmować decyzje dyscyplinarne i orzec kary przewidziane Regulaminie Dyscyplinarnym 

PZPN.  

 

OBOWIĄZKI KLUBÓW 

 

Art. 20. Przepisy i szczegółowe obowiązki  

20.1.  Rozgrywki Ekstraklasy rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie 

z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Ekstraklasy S.A.  

20.2.  Uczestnicząc w Rozgrywkach Ekstraklasy Kluby zobowiązane są:  

a. przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną oraz innych regulaminów PZPN/Ekstraklasy S.A.,  



b. przestrzegać zasad fair play,  

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  

d. postępować zgodnie z właściwymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.,  

e. zapewnić, że zawodnicy oraz trenerzy trzech Klubów, które w danym sezonie zajmą trzy 

pierwsze miejsca będą obecni na oficjalnych uroczystościach wręczenia nagród w miejscu i o 

czasie ustalonym przez Ekstraklasę S.A., i że oficjalne uroczystości, w tym wręczenie trofeum oraz 

medali zostaną przeprowadzone w sposób ustalony przez Ekstraklasę S.A.,  

f. przekazać przed rozpoczęciem Rozgrywek Ekstraklasy w terminie wskazanym przez Ekstraklasę 

S.A. zdjęcia i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii Klubu oraz zdjęcia 

stadionu, z którego korzysta Klub, a także inne informacje wymagane przez Ekstraklasę S.A. do 

celów promocyjnych,  

g. przekazać przed rozpoczęciem Rozgrywek Ekstraklasy w terminie i formacie wskazanym przez 

Ekstraklasę S.A. zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych (koszulki, spodenki, 

getry, w tym stroje bramkarzy).  

h. nie udostępniać publicznie bez zgody Ekstraklasy S.A. treści oficjalnych dokumentów 

meczowych, w szczególności sprawozdań sędziowskich lub raportów delegatów meczowych 

PZPN.  

20.3. Rozgrywki Ekstraklasy rozgrywane są wyłącznie oficjalnymi piłkami Ekstraklasy S.A. w 

kolorystyce ustalonej przez Departament Marketingu Ekstraklasy S.A. Gospodarz meczu musi 

zapewnić Klubowi gości piłki treningowe do rozgrzewki przed meczem. Piłki te muszą być takie 

same jak piłki, którymi rozgrywany będzie mecz.  

20.4.  Ekstraklasa S.A. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z 

umów pomiędzy Klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania 

przepisów PZPN i/lub Ekstraklasy S.A.  

 

Art. 21. Obowiązek utrzymania porządku i bezpieczeństwa  

21.1.  Za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na obiekcie przed, w czasie i po meczu 

odpowiedzialny jest Klub będący gospodarzem. Klub organizujący mecz obowiązany jest do 

stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska. Klub może być wezwany do 

wyjaśnienia wszystkich incydentów na stadionie, a także może być ukarany dyscyplinarnie.  

 

Art. 22. Organizacja meczów  

22.1.  Mecze organizują Kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 

pierwszym miejscu). Każdy Klub wyjeżdża na mecz na koszt własny.  

22.2.  Klub organizujący mecz oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie 

stadionu zobowiązany jest w szczególności do:  



a. rejestrowania całego przebiegu meczu za pomocą kamery wideo w technologii cyfrowej lub 

analogowej,  

b. powołania odpowiedniej liczby służb porządkowych, informacyjnych (stewardów) oraz 

kierownika ds. bezpieczeństwa,  

c. zapewnienia obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję,  

d. zapewnienia widzom możliwości korzystania z punktów gastronomicznych, toalet, punktów 

depozytowych przez cały okres pobytu widzów na stadionie.   

e. zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych u 

zawodników,  

f. zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,  

g. zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający 

licencję głównego nadawcy, z uwzględnieniem warunków techniczno – produkcyjnych określonych 

w odrębnym porozumieniu Ekstraklasy S.A. z podmiotem posiadającym licencję głównego 

nadawcy,  

h. zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli mediów oraz umożliwienie im korzystania 

ze środków łączności,  

i. zapewnienia, na wniosek Klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 

Klubu przyjezdnego całego przebiegu meczów na własne potrzeby szkoleniowe.  

j. zapewnienia przedstawicielowi Klubu będącego gościem w dniu i miejscu rozgrywania zawodów 

dostępu do komputera i drukarki celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet.  

22.3.  Niezależnie od powyższego, zobowiązuje się Kluby do:  

a. monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po meczach,  

b. przestrzegania zakazu stosowania wuwuzeli i temu podobnych trąbek, wskaźników laserowych, 

zakazu wywieszania flag i haseł o treści zabronionej oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych 

okrzyków widowni,  

c. nieużywania dronów, innych niż na użycie których wyraził zgodę Departament Logistyki 

Rozgrywek Ekstraklasy S.A.  

d. stosowania zakazu klubowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

przestrzegania tego zakazu na zasadach wzajemności przez wszystkie kluby i informowanie o tych 

osobach Ekstraklasę S.A. oraz wskazanych przez Ekstraklasę S.A. podmiotów.  

e. dostarczania właściwym podmiotom informacji organizacyjnych związanych z meczem oraz 

wypełnienia pozostałych obowiązków wynikających z oficjalnych druków meczowych.  

22.4.  Wszelkie dodatkowe imprezy lub uroczystości, planowane przed meczem, w jego przerwie 

lub po meczu, jak również użycie emblematów, haseł i transparentów przed meczem, w jego 

przerwie lub po meczu, wymagają każdorazowo zgody Departamentu Logistyki Rozgrywek 

Ekstraklasy S.A. Szczegółowe zasady dotyczące dodatkowych imprez lub uroczystości określa 

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.  



22.5.  Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar 

ten zatrzyma się na 45 i 90 minucie.  

22.6.     Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisję na dużych 

ekranach wewnątrz stadionu lub na urządzenia mobilne dla kibiców wewnątrz stadionu za pomocą 

technologii WiFi, pod warunkiem, iż w trakcie trwania meczu, w przerwie i bezpośrednio po jego 

zakończeniu nie będą pokazywane materiały filmowe lub powtórki, mogące być uznane za 

kontrowersyjne lub które mogłyby podburzyć publiczność, zawodników lub osoby zasiadające na 

ławkach rezerwowych, w szczególności popełnione faule, spalone, możliwe błędy sędziowskie lub 

jakiegokolwiek zachowania niezgodne z zasadami fair-play lub naruszenia porządku lub 

bezpieczeństwa lub mogące naruszyć godność osób lub instytucji. Transmisja nie może zakłócić 

przebiegu meczu.  

22.7.  Klub, będący gospodarzem meczu może wykorzystać duży ekran wewnątrz stadionu z 

zachowaniem następujących zasad:  

a. przed meczem, w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu może 

wyświetlać wyniki innych meczów; 

b. przed meczem, w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu może 

wyświetlać materiały reklamowe; 

c. przed meczem, w przerwie i po jego zakończeniu może wyświetlać inne materiały pod 

warunkiem, iż nie będą pokazywane materiały, mogące być uznane za kontrowersyjne lub które 

mogłyby podburzyć publiczność, zawodników lub osoby zasiadające na ławkach rezerwowych, w 

szczególności popełnione faule, spalone, możliwe błędy sędziowskie lub jakiegokolwiek 

zachowania niezgodne z zasadami fair-play lub naruszenia porządku lub bezpieczeństwa lub 

mogące naruszyć godność osób lub instytucji.  

Pokaz nie może zakłócić przebiegu meczu.  

22.8.  Na żądanie Ekstraklasy S.A., Klub będący organizatorem meczu zobowiązany jest 

wyemitować na dużym ekranie oficjalny materiał video dostarczony przez Ekstraklasę S.A., 

dotyczący Rozgrywek lub oficjalnych działań Ekstraklasy S.A.  

22.9. W przypadku rozgrywania meczów na boiskach z nawierzchnią naturalną obowiązują 

następujące zasady koszenia trawy: 

a. w polach karnych - 3 pasy zieleni (równoległe do linii bramkowej), każdy po 5,5 metra 

szerokości 

b. obszar między linią pola karnego, a linią środkową – 6 pasów zieleni, każdy po 6 metrów 

szerokości 

c. w przypadku boisk krótszych niż 105 metrów, pas przylegający do linii środkowej winien być 

odpowiednio krótszy (np. na połowie 100-metrowego pola gry powinno być 5 pasów po 6 

metrów każdy i 1 pas o szerokości 1 metra). 

22.10. Jeżeli organizator meczu zamierza podlewać murawę przed meczem, winien poinformować 

o tym drużynę przeciwną i sędziów na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym.  



Całe boisko winno być podlewane równomiernie, a nie tylko wybrane strefy. Podlewanie może 

odbywać się tylko w następujących okresach: 

a. do 60 minut przed meczem,  

b. między 10 a 5 minutą przed meczem, 

c. w przerwie meczu (maksymalnie 5 minut). 

Sędzia, po konsultacji z wyznaczonym delegatem meczowym PZPN, ma prawo zmienić powyższe  

ustalenia. 

 

Art. 23. Stadiony  

23.1.  Mecze Rozgrywek Ekstraklasy mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za 

odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, spełniających wymogi licencyjne 

określone w Podręczniku Licencyjnym PZPN. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie 

stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego mecz nie 

doszedł do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi 

wszystkie koszty związane z przyjazdem na nieodbyty mecz.  

23.2.  Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków 

oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.  

23.3.  Każdy Klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 

zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:  

a. każdy Klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszystkie zagrożenia 

związane z jego uczestnictwem w Rozgrywkach Ekstraklasy;  

b. dodatkowo Klub będący gospodarzem musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia 

związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną, zapewniającą 

poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, przedmiotów, a także 

straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności za które odpowiada Klub;  

c. jeśli gospodarz meczu nie jest właścicielem stadionu, na którym rozgrywa mecze, musi 

przedstawić polisy ubezpieczeniowe (obejmujące odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie 

nieruchomości) zawarte przez właściciela i/lub dzierżawcę/najemcę stadionu;  

d. w każdym wypadku, Klub musi zapewnić, że Ekstraklasa S.A. jest zwolniona z 

odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w meczu.  

23.4.  Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na boiskach zamkniętych na mocy decyzji organu 

dyscyplinarnego Ekstraklasa S.A., PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym 

meczem sędziowie oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia na przedmeczowym 

spotkaniu organizacyjnym dokumentów zezwalających na przeprowadzenie meczów piłkarskich 

na danym boisku.  

23.5.  Mecze piłkarskie mogą odbywać się na boiskach wyposażonych w sztuczną nawierzchnię, 

posiadających stosowny ważny certyfikat nie niższy niż FIFA Quality PRO. Od dnia 1 listopada 



danego roku do 31 marca następnego roku mecze piłkarskie mogą odbywać się wyłącznie na 

boiskach wyposażonych w system podgrzewania murawy.  

  

Art. 24. Inne obowiązki  

24.1.  Kluby uczestniczące w Rozgrywkach Ekstraklasy zobowiązane są:  

24.1.1. do zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:  

a. oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Ekstraklasy S.A.,  

b. oficjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat meczowy), którym należy zapewnić 

najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności,  

c. oficjalnych przedstawicieli Klubu gościa (co najmniej 10 miejsc na trybunie VIP).  

24.1.2. do przekazania przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej 5 (pięciu) wejściówek i/lub 

identyfikatorów dla oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek upoważniających do 

poruszania się we wszystkich strefach stadionu Klubu, będącego organizatorem meczu.  

24.1.3. do przekazania odpowiedniej liczby biletów sponsorom Rozgrywek Ekstraklasy w zak resie 

ustalonym umowami zawartymi w imieniu klubów przez Ekstraklasę S.A 

 

SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

 

Art. 25.  Wyznaczanie sędziów oraz ich obowiązki 

25.1.  Właściwy organ sędziowski PZPN wyznacza sędziego głównego, sędziów-asystentów oraz 

sędziego technicznego na każdy mecz.  

25.2.  W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia meczu przez wyznaczonego 

sędziego stosuje się zasady określone w Przepisach Gry w Piłkę Nożną – Postanowieniach PZPN.  

25.3.  Bezpośrednio po meczu sędzia wypełnia sprawozdanie i zamieszcza je w Extranecie 

PZPN. Sprawozdanie musi być zamieszczone w Extranecie PZPN nie później niż w ciągu 24 

godzin od zakończenia meczu. Na wniosek Ekstraklasy S.A. oryginał musi być wysłany do Biura 

Ekstraklasy S.A. pocztą w przeciągu 24 godzin od złożenia wniosku. Sędzia jest zobowiązany do 

zachowania kopii sprawozdania meczowego.  

25.4.  W sprawozdaniu sędzia opisuje tak szczegółowo jak to możliwe wszelkie incydenty przed, 

w trakcie i po meczu takie jak:  

a. niedozwolone zachowanie zawodników upomniane żółtą bądź czerwoną kartką,  

b. niesportowe zachowanie pracowników Klubów, kibiców i innych osób pełniących funkcje na 

meczu z ramienia Klubów,  

c. inne incydenty.  

25.5. Podczas meczów może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje 
w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
25.6. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są 
ostateczne i nie mogą być zmienione.  



25.7. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem 

systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub 
finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.  
 

Art. 26. Sprawozdanie sędziowskie  

26.1.  Przed meczem każdy Klub zobowiązany jest wypełnić sprawozdanie sędziego, gdzie 

należy wpisać imiona, nazwiska zawodników, numery ich koszulek oraz daty urodzenia oraz 

imiona, nazwiska osób siedzących na ławce rezerwowych i na dodatkowych miejscach. 

Sprawozdanie sędziego musi być wypełnione prawidłowo i podpisane przez kapitana drużyny oraz 

kierownika. Kluby muszą oddać sędziemu swo je fragmenty sprawozdania na 75 minut przed 

rozpoczęciem meczu.  

26.2.  Jeśli sprawozdanie jest niekompletne lub nie jest zwrócone w odpowiednim czasie, sprawa 

zostanie przekazana Komisji Ligi Ekstraklasy S.A. do rozpatrzenia.  

26.3.  Po wypełnieniu sprawozdania przez oba Kluby i oddaniu ich sędziemu, a przed 

rozpoczęciem meczu, obowiązują następujące zasady:  

a. jeśli któryś z zawodników wpisanych w pierwszej jedenastce nie może z jakichkolwiek przyczyn 

uczestniczyć w meczu, może być zastąpiony przez jednego z rezerwowych. Takie zastąpienie nie 

pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być  na ławce rezerwowych 

i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas meczu drużyna może dokonać trzech zmian;  

b. jeśli któryś z siedmiu rezerwowych wpisanych w sprawozdaniu sędziego nie może z 

jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć w meczu, nie może być zastąpiony przez innego zawodnika, 

czyli zmniejsza to liczbę rezerwowych;  

c. jeśli bramkarz wpisany do sprawozdania sędziego nie może z jakichkolwiek przyczyn 

uczestniczyć w meczu może być zastąpiony przez innego bramkarza, nie wymienionego wcześniej 

w sprawozdaniu sędziego.  

 

INNE POSTANOWIENIA 

  

Art. 27. Prezentacja przedmeczowa 

27.1. Zawodnicy wychodzą na oficjalną prezentację wyłącznie w strojach meczowych 

zaakceptowanych przez właściwy departament Ekstraklasy S.A. Dopuszcza się odrębny sposób 

wyjścia zawodników na oficjalną prezentację wyłącznie w związku z oficjalnymi działaniami i 

programami Ekstraklasy S.A., o czym właściwy departament Ekstraklasy S.A. stosownie informuje 

Kluby.  

 

Art. 28. Procedura powitania 

28.1.  Zawodnicy obydwu drużyn witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po 

zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem meczu. Drużyna gości wita się 

najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu – 



gospodarza. Po losowaniu stron sędziowie schodzą do przecięcia linii środkowej z linią boczną, do 

którego podchodzą trenerzy i witają się ze sobą. Po zakończeniu procedury sędziowie odbiegają 

na swoje pozycje. 

 

Art. 29. Osoby upoważnione do zasiadania na ławkach rezerwowych. Strefa techniczna 

29.1. W rozgrywkach 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, 

j. Sprzętowy. 

29.2.  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 art. 29.1. pkt. 

a) - j). Jeżeli ławki rezerwowych nie zawierają więcej miejsc siedzących, co do zasady dodatkowe  

miejsca 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.  

29.3.  Podczas meczu zawodnicy rezerwowi mogą opuścić strefę techniczną i się rozgrzewać. Na 

przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym sędzia powinien określić, w którym miejscu mogą to 

robić i ilu zawodników jednej drużyny może się rozgrzewać jednocześnie. Co do zasady , jest to 

trzech rezerwowych jednej drużyny, jednakże jeśli sędzia oceni, że miejsce na to pozwala, może 

to być siedmiu zawodników. W rozgrzewce może uczestniczyć także jeden z trenerów, o ile jest 

wpisany do protokołu meczowego.  

29.4.  Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w stref ie technicznej jest 

zabronione i stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.  

 

 



Art. 30. Zmiany zawodników  

30.1.  Kluby biorące udział w Rozgrywkach Ekstraklasy uprawnione są do wymiany trzech 

zawodników przez cały okres trwania gry w danym meczu. Każda wymiana zawodnika może 

nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i dopełnieniu 

formalności wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry.  

 

Art. 31. Dokończenie zawodów  

31.1.  Jeżeli mecz nie odbędzie się lub zostanie przerwany przez sędziego lub delegata 

meczowego PZPN przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończony z jakichkolwiek 

przyczyn niezależnych od organizatora meczu, obu Klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas 

mecz ten należy dokończyć (gdy został już rozpoczęty) lub rozegrać od początku (gdy nie został 

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

przyczyną nie rozegrania lub przerwania meczu są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, itp.) należy, gdy pozwalają 

na to warunki, mecz dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym, chyba że 

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. postanowi inaczej. 

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

zasady, Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. W drodze wyjątku, decyzję w sprawie 

dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje delegat meczowy PZPN na dany mecz w 

porozumieniu z Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. w przypadku, gdy 

przyczyną nie rozegrania lub przerwania meczu są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

okoliczności siły wyższej, jak określono w ust. 1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia 

(rozegrania) meczu w dniu następnym przy świetle dziennym.  

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

sędziów, obserwatora i delegata meczowego PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości  

ponosi gospodarz meczu.  

31.4.  W przypadku podjęcia przez właściwe organy Ekstraklasy S.A. decyzji o rozegraniu w 

nowym terminie meczu, 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 Ekstraklasy S.A.  

31.5.  W przypadku podjęcia przez właściwe organy Ekstraklasy S.A. 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 (drużyny) przystępują do dokończenia meczu w składach liczbowych z 

uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w meczu przerwanym,  



c. w meczach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym 

Klubie w terminie dokańczania meczu, poza zawodnikami:  

- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanego meczu w związku z otrzymaniem czerwonej kartki 

lub w wyniku zmiany,  

- którzy nie byli w trakcie przerwanego meczu zawodnikiem Klubu, w którego barwach występują 

w chwili dokańczania meczu,  

- którzy odbywali w trakcie przerwanego meczu karę dyskwalifikacji z powodu liczby kartek 

otrzymanych od początku danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy lub z innych przyczyn,  

d. zawodnik, który od początku danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy do dnia dokańczania 

meczu, 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 dokańczanym meczu.  

 

Art. 32. Trenerzy  

32.1.  Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską 

UEFA PRO zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich.  

32.2.  Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych 

w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.  

 

Art. 33. Stroje   

33.1.  Zawodnicy występujący w Rozgrywkach Ekstraklasy muszą mieć przydzielone stałe 

numery od 1 do 99, obowiązujące na cały dany sezon Rozgrywek Ekstraklasy.  

33.2.  Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników określa Regulamin Strojów Meczowych 

w Rozgrywkach Ekstraklasy S.A. zatwierdzony na dany sezon przez Zarząd Ekstraklasy S.A.  

33.3.  Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy 

rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 

sędziowskim.  

33.4.  Kluby zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów (podstawowy i rezerwowy) 

na każdy mecz.  

  

Art.34.  Media  

34.1.  Nie jest dozwolone przeprowadzanie wywiadów przed, w trakcie o raz po meczu na polu 

gry. Przedstawiciel Ekstraklasy S.A. lub organizatora meczu może wyznaczyć miejsce do 

przeprowadzania krótkich wywiadów. Takie wywiady mogą być przeprowadzane we wskazanym 

miejscu przed meczem, po zakończeniu pierwszej połowy oraz po zakończeniu meczu. Żaden 

przedstawiciel mediów nie może wchodzić na pole gry przed, w trakcie i po meczu, z wyjątkiem 

operatorów ręcznych kamer filmujących obie jedenastki przed rozpoczęciem meczu i do dwóch 

operatorów kamer po meczu. Nie zezwala się na obecność kamer w tunelach i szatniach 



zawodników, za wyjątkiem podmiotów wskazanych przez Ekstraklasę S.A. Jedynie określona 

liczba fotoreporterów, operatorów kamer i obsługi produkcji telewizyjnej może pracować w strefie 

pomiędzy boiskiem a miejscami dla widzów – wszyscy muszą mieć oznakowanie zgodne z 

wytycznymi Ekstraklasy S.A. oraz akredytacje do wstępu na boisko.  

34.2.  Wywiady w strefach wskazanych przez Ekstraklasę S.A. oraz konferencje prasowe, muszą 

być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek sponsorskich.  

34.3.  Nie później niż 15 minut po zakończeniu meczu odbywa się konferencja prasowa. Główni 

trenerzy oraz przynajmniej po jednym z zawodników z każdej z drużyn są zobowiązani do wzięcia 

udziału w konferencji. Gospodarz meczu jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie 

infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia konferencji prasowej.  

34.4.  Po zakończeniu meczu akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni są do 

przeprowadzenia wywiadów w strefie mieszanej, która musi być wyznaczona pomiędzy szatniami 

zawodników a wyjściem do autokaru. Strefa mieszana musi być dostępna wyłącznie dla trenerów, 

zawodników oraz przedstawicieli mediów i musi umożliwiać sprawne przeprowadzanie wywiadów.  

34.5.  Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecze Rozgrywek Ekstraklasy przyznawane są 

przez biura prasowe Klubu – gospodarza meczu. Żaden z przedstawicieli prasy lub radia nie jest 

upoważniony do przebywania w strefie pomiędzy polem gry a trybunami stadionu. Ograniczona i 

odpowiednio oznakowana liczba fotoreporterów oraz obsługi TV może przebywać na płycie, 

jednakże tylko i wyłącznie w strefie wyznaczonej przez Ekstraklasę S.A. Żadna z osób 

przebywających na płycie boiska nie może zasłaniać jakichkolwiek materiałów reklamowych, a w 

szczególności znajdować się przed pierwszym rzędem reklam. Fotoreporterzy mogą zmieniać 

miejsce jedynie w przerwie meczu.  

34.6.  Akredytacje dla redakcji internetowych mogą być przyznawane tylko pod warunkiem, iż 

przedstawiciele takich redakcji nie będą przekazywać na żywo materiału dźwiękowego i/lub 

wizualnego (dotyczy to także konferencji prasowej oraz wywiadów w strefie mieszanej), zaś ich 

relacja ograniczy się wyłącznie do wersji tekstowej. Zdjęcia, zrobione przez akredytowanych 

fotografów, mogą być publikowane na stronach www tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy jako 

filmy lub quasi-video streaming.  

34.7.  Ekstraklasa S.A. jest uprawniona do kontrolowania dostępu przedstawicieli mediów na 

stadiony podczas Rozgrywek Ekstraklasy i może zabronić wstępu nieakredytowanemu  reporterowi 

telewizyjnemu, radiowemu lub internetowemu, a także nieuprawnionym stacjom telewizyjnym lub 

radiowym i innym nieakredytowanym przedstawicielom mediów.  

34.8.  Zasady zachowania przedstawicieli mediów:  

a. Pole gry: Rozstawienie sprzętu i przedstawicieli mediów musi być przeprowadzone w taki 

sposób, aby nie zagrażało bezpieczeństwu zawodników i sędziów. Kamery powinny być 

rozstawione 4 metry od linii bocznej od strony kamery prowadzącej oraz za bandami 

reklamowymi. Na polu gry nie mogą znajdować się kamery, kable i obsługa produkcji 

telewizyjnej;  



b. Sędziowie, zawodnicy i trenerzy: Przedstawiciele mediów i ich sprzęt nie mogą w żaden sposób 

zakłócać widoczności ani możliwości ruchu sędziom, zawodnikom i trenerom;  

c. Publiczność: Przedstawiciele mediów nie mogą w żaden sposób zakłócać widoczności 

publiczności. Kamery telewizyjne i aparaty nie powinny nagrywać publiczności w sposób który 

mógłby powodować niebezpieczne zachowania;  

d. Wywiady: Media muszą respektować potrzeby zawodników i trenerów. Wywiady mogą być 

przeprowadzane jedynie w strefach do tego wyznaczonych na tle ścianek sponsorskich;  

e. Inne media: Wszyscy przedstawiciele mediów muszą respektować potrzeby przedstawicieli 

innych redakcji;  

f. Oznakowania: Przedstawiciele mediów muszą nosić stosowne znaczniki i nie mogą nosić 

jakichkolwiek emblematów, szalików, koszulek, z których wynikałoby sympatyzowanie 

którejkolwiek z drużyn uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez 

PZPN/Ekstraklasę SA.  

  

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINÓW 

 

Art. 35. Prawa i załączniki medialne, marketingowe,  zasady regulujące pracę mediów na 

stadionach oraz warunki techniczno-produkcyjne. 

35.1.  Uprawnienia sponsorów Rozgrywek Ekstraklasy, uprawnienia Ekstraklasy S.A. oraz prawa i 

obowiązki Klubów w zakresie praw marketingowych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

35.2. Regulamin Strojów Meczowych Ekstraklasy S.A. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu.    

35.3. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów 

Ekstraklasy oraz standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki 

techniczno-produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający 

licencję głównego nadawcy podczas Rozgrywek Ekstraklasy stanowią załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu.  

35.4.  Inne podmioty niż określone w załączniku nr 3 nie są upoważnione do przeprowadzania 

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu z meczów Rozgrywek 

Ekstraklasy bez uzyskania zgody Ekstraklasy S.A.  

35.5.  Upoważnia się Zarząd Ekstraklasy S.A. do zatwierdzania odrębnie na dany sezon 

załączników, o których mowa w ust. 35.1 – 35.3.  

35.6.  Upoważnia się Zarząd Ekstraklasy S.A. do zatwierdzania odrębnie na dany sezon 

dodatkowych załączników, niezbędnych do prawidłowej realizacji porozumień lub umów, 

wiążących Ekstraklasę S.A oraz wytycznych dotyczących przygotowania i zarządzania murawą 

stadionową .  

 



Art. 36. Regulamin Fair Play  

36.1.  Ekstraklasa S.A. prowadzi klasyfikację Fair Play, opartą na meczach rozegranych w 

ramach Rozgrywek Ekstraklasy. Punkty w klasyfikacji Fair Play są przyznawane przez delegatów 

meczowych wyznaczonych na dany mecz.  

36.2. W nagrodę za zwycięstwo w klasyfikacji Fair Play, Klub może otrzymać nagrodę na 

zasadach określonych przez UEFA . Szczegółowe zasady przyznawania punktów w klasyfikacji 

Fair Play określone są w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu (uchwała nr VI/164 z dnia 27 

czerwca 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie „Zasad przyznawania punktów Fair P lay w 

rozgrywkach organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A od sezonu 2012/2013”).  

 

Art. 37. Oficjalne druki meczowe. 

 

37.1.  Oficjalne druki meczowe Informacja Klubu Gościa, Spotkanie Organizacyjne w Dniu Meczu, 

Lista Obecności, Informacja Organizatora Zawodów) określone są w załączniku nr 5 do niniejszego 

regulaminu.  

 

PRAWA ZASTRZEŻONE 

 

Art. 38.  Prawa medialne, intelektualne i inne 

38.1.  Zasady dysponowania prawami medialnymi do Rozgrywek Ekstraklasy określają odrębne 

przepisy PZPN oraz Ekstraklasy S.A.  

38.2. Klub nie przestrzegający przepisów Ekstraklasy S.A. i/lub PZPN nie może uczestniczyć w 

Rozgrywkach Ekstraklasy.  

38.3. Ekstraklasa S.A. jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych dotyczących 

Rozgrywek Ekstraklasy, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Ekstraklasy S.A., Rozgrywek 

Ekstraklasy, logo, znaków, pucharu itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych  praw wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Ekstraklasy S.A. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami 

Ekstraklasy S.A.  

38.4. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów meczów Rozgrywek Ekstraklasy stanowią 

własność Ekstraklasy S.A. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej 

zgody Ekstraklasy S.A. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Ekstraklasy 

S.A.  

38.5. Ekstraklasie S.A. w dowolnym momencie przysługuje prawo do zmiany nazwy Rozgrywek 

Ekstraklasy poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek Ekstraklasy lub 

produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo 

do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek Ekstraklasy lub produktu przez niego 

wskazanego w tekście regulaminu. 

 



Art. 39. Prawo użycia materiału fotograficznego oraz audio- i wizualnego  

39.1. Ekstraklasa S.A. jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio - i wizualnego 

materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli Klubów, jak też i nazw Klubów, 

emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów 

Rozgrywek Ekstraklasy. Na żądanie, Kluby muszą wyposażyć Ekstraklasę S.A. – bez dodatkowej 

opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. Ekstraklasa S.A. jest upoważniona 

do sporządzenia fotograficznego, audio- i wizualnego materiału, który może być udostępniony 

mediom celem publikacji.  

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

Art. 40. Prawo interpretacji  

40.1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN, przy 

uwzględnieniu stanowiska Ekstraklasy S.A.  

  

Art. 41. Obowiązywanie   

41.1. Niniejszy regulamin obowiązuje na sezon 2017/2018 oraz odpowiednio na kolejne sezony 

rozgrywkowe, tj. 2018/2019 i następne.   

 

Art. 42.  Data zatwierdzenia 

42.1  Na wniosek Zarządu Ekstraklasy S.A. regulamin niniejszy został zatwierdzony w dniu 16 

czerwca 2017 roku. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

88 

Uchwała nr VI/88 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Nice I ligi na sezon 

2017/2018 

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

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Nice I ligi na sezon 2017/2018 w 

następującym brzmieniu: 

 

 

 

 



REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH  

O MISTRZOSTWO NICE I LIGI NA SEZON 2017/2018 

 

Art. 1 

W rozgrywkach o Mistrzostwo Nice I ligi sezonu 2017/2018 bierze udział 18 drużyn w jednej grupie, 

które zakwalifikowały się do nich na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy, Nice 

I i II ligi sezonu 2016/2017.  

Art. 2 

1. W rozgrywkach o Mistrzostwo Nice I ligi uczestniczą drużyny, które decyzją właściwych organów 

PZPN otrzymały licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach Nice I ligi w sezonie 2017/2018. 

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

występowanie w Nice I lidze albo nie przystąpi do rozgrywek w sezonie 2017/2018, wówczas 

zastosowanie mają odrębne przepisy PZPN w tym zakresie. 

3. Pierwsza Liga Piłkarska występująca w imieniu klubów Nice I ligi, jest upoważniona do użycia 

fotograficznego oraz audio i wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli 

klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów 

w ramach organizacji meczów o Mistrzostwo Nice I ligi. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć 

Pierwszą Ligę Piłkarską  – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną 

dokumentację. Pierwsza Liga Piłkarska jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio- 

i wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.  

Art. 3 

1. Rozgrywki o Mistrzostwo Nice I ligi prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

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

określi zasady prowadzenia rozgrywek, w szczególności przez Departament Rozgrywek 

Krajowych.  

3. Rozgrywki o Mistrzostwo Nice I ligi są prowadzone w terminach ustalonych przez Zarząd PZPN 

na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. 

4. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN.  

W razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego 

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

nożną.  

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

wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu 

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

Komisja Dyscyplinarna PZPN.  

6. Obsady delegatów meczowych dokonuje Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i 

Infrastruktury PZPN. 

7. Podczas meczów Nice I ligi może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). 

Decyzje w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 



8. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne 

i nie mogą być zmienione.  
 
9. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem 
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub 
finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu. 

 

Art. 4 

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

zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.  

2. Uczestnicząc w rozgrywkach o Mistrzostwo Nice I ligi kluby zobowiązane są: 

a. przestrzegać Przepisy gry w piłkę nożną, inne regulaminy PZPN,  

b. przestrzegać zasady fair play, 

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 

d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek  

organizowanych przez PZPN, 

e. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez PZPN zdjęcia  

i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcia stadionu, a także 

inne informacje wymagane przez PZPN  do celów promocyjnych,  

f. przekazać przed rozpoczęciem PZPN zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów 

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

g. 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, 

 

h. posiadać aktywne konto klubowe na portalu Łączy Nas Piłka przez cały czas trwania sezonu. 

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

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

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

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

4. PZPN, nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy 

klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN 

i/lub Spółki I liga S.A. 

Art. 5 

Kluby Nice I ligi dokonają przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na poczet kar za żółte kartki: 

• na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2017/2018 oraz 

• na 7 dni przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2017/2018. 

 



Art. 6 

1. W rozgrywkach o Mistrzostwo Nice I ligi piłki nożnej prowadzonych przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych konsekwencji 

dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez właściwy Wojewódzki 

Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni do gry przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN w systemie Extranet. 

 

2. W zakresie uprawniania zawodników do gry mają zastosowanie przepisy Uchwały nr VIII/124 z 

dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników 

oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz Uchwały nr V/79 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu 

PZPN w sprawie szczegółowych zasad uprawniania zawodników do klubów I i II ligi na sezon 

2014/2015 i następne. 

 

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

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 

 

4. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby muszą wystąpić o uprawnienie do 

gry co najmniej 11 zawodników. 

 

5. W meczach o Mistrzostwo Nice I ligi kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania 

całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowca. Przyjmuje się, iż zawodnikiem o 

statusie młodzieżowca jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie lub szkolony w klubie 

zrzeszonym w PZPN, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu 

rozgrywkowego ukończył 21 rok życia oraz zawodnik młodszy. Zawodnik szkolony w klubie 

zrzeszonym w PZPN oznacza zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – 

był lub może być zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, 

przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub 

rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub 

końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia).W protokole zawodów nazwiska 

zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”. W przypadku kontuzji zawodnika 

młodzieżowego i braku możliwości zastąpienia go innym młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę 

w zmniejszonym składzie. W przypadku wykluczenia (czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół 

występuje w zmniejszonym składzie bez konieczności uzupełniania do wymaganego limitu 

młodzieżowców (nie ma obowiązku zastępowania zawodnika seniora innym młodzieżowcem). 

Każda wymiana zawodnika na nie-młodzieżowca i gra w pełnym 11-osobowym składzie bez 

wymaganej liczby młodzieżowców, potraktowana zostanie jako wystawienie do gry 

nieuprawnionego zawodnika. Zawody te zostaną zweryfikowane jako walkower na niekorzyść tej 

drużyny. 

 

6. W sezonie 2017/20178 do każdego klubu Nice I ligi może być potwierdzonych i uprawnionych 

do gry dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w 

każdym meczu, może występować równocześnie na boisku tylko 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza 

obszaru Unii Europejskiej, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr XI/300 z dnia 22 listopada 

2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników 

cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych 

klas rozgrywkowych. 

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



 

9. Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską UEFA 
PRO zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich. Naruszenie niniejszego 
postanowienia powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych przepisach 
PZPN w sprawie licencji trenerskich. 
 

Art. 7 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych 
numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący  
w pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – powinni 
być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem  
w protokole. 
 

2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 

przebywać 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, 

j) sprzętowy.  

 

Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w 

sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. 

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) - j). Jeżeli ławki 

rezerwowych nie zawierają więcej miejsc siedzących, co do zasady dodatkowe   miejsca 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.  

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.  

 



Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest zabronione  

i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. 

 

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

 

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

kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich prawidłową widoczność.  

 

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

Rozgrywek Krajowych PZPN informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, 

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

powiadamiania Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN o wszelkich zmianach 

teleadresowych. 

 

Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację, której 

wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

6. Na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby przekazują, za pośrednictwem systemu 

Extranet, informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodnika i bramkarza (koszulka, 

spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie podstawowym jak  i 

rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie podstawowym. Drużyny 

zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie:  

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

W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować 

o strojach, w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią.  

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

podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest 

zobowiązana ubrać kostiumy o odmiennych barwach. 

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

dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą 

koszulkę odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki o 

odmiennych barwach od kolorów kostiumów zawodników. 

Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną danego klubu.  

W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia § 13 przepisów w 

sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

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

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

uwzględnieniem zasad, o których mowa w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

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

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego 

uprzednio 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.  

 



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

do protokołu z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11, 

jednak nie mniejszą niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie 

zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.  

 

10. Gospodarze zawodów zobowiązani są zapewnić 3 egzemplarze załączników do sprawozdań, 

na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi 

kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla swego zespołu. 

Kierownicy drużyn potwierdzają odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po 

zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie).  

 

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

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

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

w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.  

 

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

wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu 

zawodów nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.  

 

13. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie 

Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych 

systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić 

formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończen iu 

spotkania. 

 

14. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 8, 

sędziowie są zobowiązani dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN po 

zakończeniu rundy rozgrywkowej. 

 

Art. 8 

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

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

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

wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry.  

Art. 9 

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

regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

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

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

w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie 

rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności 

siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy gdy pozwalają na to warunki, 

spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym. 

 

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

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, który także ustala termin dokończenia (rozegrania) 

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



Delegat Meczowy/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną 

nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia 

rozegrania spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym, w miarę możliwości konsultując 

uprzednio decyzję z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN.  

 

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

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

gospodarz spotkania. 

 

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

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

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

wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 

 

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

zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym 

terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  

 

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

uzyskanego do momentu przerwania zawodów, 

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych, 

 

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym 

klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami: 

• którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 

czerwonej kartki lub w wyniku zmiany, 

• którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach 

występują w chwili dokańczania zawodów, 

• którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości 

kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

 

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę kartek 

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia 

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

 
Art. 10 

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

jako gość. 

Art. 11 

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

• 3 punkty za zwycięstwo, 

• 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

• 0 punktów za spotkanie przegrane. 



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

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

rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 

Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;  

b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;  

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

Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną; 

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

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

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

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

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

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

zgodnie z przepisami; 

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

uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 

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

o których mowa w § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN roku 

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

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

zawodników będzie mniejsza niż 7; 

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

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

przerwane; 

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

z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;  

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

przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 

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

powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 

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

minut; 

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

zawodników, wraz z załącznikiem zgodnie z zasadami określonymi w Art. 7 ust. 8;  



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

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;  

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

ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 

20 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną; 

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

od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych; 

s) drużyny, w której w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła równocześnie na boisku 

większa od dozwolonej liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii 

Europejskiej; 

3. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt r), od uznania winy klubu należy odstąpić  

w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na 

innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku 

gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników 

młodzieżowych składzie osobowym. 

4. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 2 przez obie 

drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem. 

5. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkowe r - utrzymuje 

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

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

decyzji. 

 

Art. 12 

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

punktów. 

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

decydują: 

2.1 przy dwóch zespołach:  

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

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

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c) przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach 

tych drużyn, 

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

cyklu rozgrywek, 



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

cyklu, 

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

i 3 miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Nice I ligi, a także zespoły których kolejność 

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

rozstrzygną o kolejności zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym 

przez PZPN, boisku. 

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

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

wyznaczając gospodarza pierwszego meczu drogą losowania. W sytuacji rozgrywania dwóch 

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

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

b )przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie, 
korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;  

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

d) jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone na 
wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości), 

e) jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów zarządza 

wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.  

2.2 Przy więcej niż dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi zespołami,  

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

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

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

cyklu rozgrywek, 

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

z całego cyklu. 

Art. 13 

1 Drużyny, które w sezonie 2017/2018 zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli w rozgrywkach  

o mistrzostwo Nice I ligi będą uczestniczyć w rozgrywkach Ekstraklasy w następnym sezonie.  

 

2 Drużyna, która w sezonie 2017/2018 zajmie 15 miejsce w tabeli końcowej rozgrywek  

o mistrzostwo Nice I ligi rozegra mecze barażowe z drużyną, która zajmie 4 miejsce w tabeli 

rozgrywek II ligi w sezonie 2017/2018. Zwycięzca meczów barażowych będzie uczestniczyć  

w rozgrywkach I ligi w następnym sezonie. 

 

3 Gospodarza pierwszego meczu barażowego wyłoni losowanie przeprowadzone przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

 



4 Drużyny, które w sezonie 2017/2018 zajmą 16, 17 i 18 miejsce w tabeli końcowej rozgrywek  

o mistrzostwo Nice I ligi będą uczestniczyć w rozgrywkach II ligi w następnym sezonie.  

 

Art. 14 

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

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

złotych). 

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

zrezygnuje z dalszego uczestnictwa zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek  

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

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

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

rozgrywkowe bez względu na liczbę zdobytych punktów, a ponadto ukarana karą finanso wą  

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

4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:  

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

spotkań tej drużyny, 

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

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

przeciwników. 

Art. 15 

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

się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

 

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

zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:  

• przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł, 

• przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

• przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 600 zł, 

• przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

• przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 1000 zł, 

• przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

• przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą 

dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.  

 

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

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

pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 500 

zł. 

 

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

prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję 

żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy 



rozgrywkowej tzn. zawodnikowi liczy się żółte kartki oddzielnie w Nice I lidze  

i oddzielnie w innych klasach rozgrywkowych. 

 

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

sędziego z gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany 

dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w zawodach mistrzowskich Nice I ligi do czasu 

rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.  

 

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

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

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

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

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

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

przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i 

czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane 

jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodnika.  

 

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

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

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

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

z zastrzeżeniem ust. 9, 10, 11. 

 

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

w których klub aktualnie występuje. 

 

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

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

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

czym wykonanie kary może również nastąpić: 

a) w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, 

w którym zawodnikowi wymierzono tę karę, 
 
b) w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową. 

 

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

uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną  

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

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

odpowiednio. 

 

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

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

dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezon ie rozgrywkowym. W takim wypadku 

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

 



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

musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może 

uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych. 

 

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

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

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 

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

między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.  

 

15. Klub pozyskujący zawodnika winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki w których 

wcześniej występował zawodnik o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń (żółtych kartek) 

i ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodnika. Klub pozyskujący jest 

zobowiązany uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek)zawodnika w swojej 

ewidencji wg następujących zasad: 

 

a) w przypadku pozyskania zawodnika, który w sezonie 2017/2018 występował w innej 
drużynie, uczestniczącej w rozgrywkach Nice I ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych 
kartek) zawodnika winien być uwzględniony w ewidencji klubu.  
 
b) w przypadku pozyskania zawodnika, który w sezonie 2017/2018 nie występował  
w drużynie, uczestniczącej w rozgrywkach Nice I ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń 
(żółtych kartek) zawodnika nie jest uwzględniany w ewidencji klubu, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 9. 

 

16. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.  

 

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

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

 

Art. 16 

1. Mecze o Mistrzostwo Nice I ligi muszą być rozgrywane na stadionach spełniających wymogi 

licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Nice I ligi PZPN. Klub jest w pełni 

odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego 

obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne konsekwencje 

regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyty 

mecz. 

2. Mecze piłkarskie o Mistrzostwo Nice I ligi nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na 

boiskach zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu 

administracji publicznej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci meczowi 

PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów 

piłkarskich na danym boisku. 

Art. 17 

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



2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem 

zawodów, obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz 
miejsce rozegrania meczu danej kolejki. 

3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać 
w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.  

4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu Extranet, zgody przeciwnika  
i Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. 

5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody  na inny stadion 

spełniający wymogi licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Nice I ligi. 

Art. 18 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

2. Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów wyznaczonych w terminach sobota/niedziela, 

za wyjątkiem meczów dwóch ostatnich kolejek rozgrywek, w piątki poprzedzające te terminy, bez 

konieczności uzyskania wcześniejszej zgody przeciwnika. Wyjątkiem od tej zasady jest 

rozgrywanie następujących po sobie kolejek rozgrywek w terminach środa i sobota/niedziela. W 

takim przypadku, gdy mecze poprzedniej kolejki zostały rozegrane w środę, możliwość rozegrania 

meczu w piątek, będzie uzależniona od wcześniejszego uzyskania zgody przeciwnika.  

3. Ustala się że mecze Nice I ligi odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych 

PZPN, terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz 

terminów ustalonych z nadawcą posiadającym prawa telewizyjne do rozgrywek Nice I ligi w 

terminach określonych w terminarzu i rozpoczynać się będą w godzinach ustalonych przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

4. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, w uzgodnieniu z nadawcą posiadającym prawa 

telewizyjne do rozgrywek Nice I ligi, może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.  

W przypadku terminów wyznaczanych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 

dopuszcza się możliwość rozgrywania zawodów: 

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

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

3) wtorki poprzedzające termin „środa”, 

4) czwartki przypadające po terminie „środa”. 

5. 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. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, terminy wyznaczone przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN są dla klubów wiążące. 



7. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów  

o Mistrzostwo Nice I ligi na jeden termin o jednej godzinie. 

Art. 19 

1. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski we wtorek, obligatoryjnie rozgrywają 

zawody mistrzowskie w piątek lub sobotę przed określonymi wyżej zawodami. Na wniosek 

nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek Nice I ligi drużyny te mogą rozegrać 

zawody mistrzowskie w czwartek lub piątek przed określonymi wyżej zawodami.  

2. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w środę, rozgrywają zawody 

mistrzowskie w sobotę lub niedzielę po tych zawodach. 

3. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w czwartek, rozgrywają zawody 

mistrzowskie w niedzielę po tych zawodach.  

4. Wyznaczenie meczów w czwartek w ramach rozgrywek Pucharu Polski wymaga zgody 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.  

Art. 20 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji 

narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA, co 

najmniej jednego zawodnika klubu, uprawnionego do gry w rozgrywkach Nice I ligi, może stanowić 

podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny termin.  

2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, 

przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia. 

3. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

Art. 21 

Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach 

odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do 

stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.  

Art. 22 

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

a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia  

z zespołem ratowniczym, 

b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 

c) filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin 

od zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN, 

d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 

e) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,  

f)    zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),  

g) 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 Nice I ligi, możliwości filmowania całego przebiegu zawodów na własne 

potrzeby szkoleniowe, 

m) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania 

zawodów, dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu 

Extranet, 

n) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem 

spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich 

samych warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku 

rozgrywania zawodów przy sztucznym oświetleniu, 

o) zapewnienia min. 10 bezpłatnych zaproszeń na trybunę VIP dla przedstawicieli klubu 

gości, o ile zgłoszenie zapotrzebowania na nie nastąpi nie później niż na 24 godziny 

przed rozpoczęciem meczu, 

p) zapewnienia wstępu na trybunę VIP dla  min. 5 przedstawicieli PZPN, 

q) zapewnienia dla PZPN 5 akredytacji z dostępem do wszystkich stref,  

r) w przypadku meczów, podczas których będzie wykorzystywany system VAR (Video 

Assistant Referee), udzielić ekipie technicznej wszelkiej pomocy niezbędnej do obsługi 

i  sprawnego funkcjonowania systemu – zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

 

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

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

b) przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej 

wokół boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie 

nie przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat 

meczowy) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia 

lub przerwać mecz, 

c) stosowania tzw. „zakazu klubowego” 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) dostarczania właściwym podmiotom informacji organizacyjnych związanych z meczem 

oraz wypełniania pozostałych obowiązków wynikających 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 . 

3. Niezależnie od powyższego, w związku z faktem, iż mecze o mistrzostwo Nice I ligi będą 

rejestrowane i transmitowane, zobowiązuje się kluby do:  

 

http://sport.tvn24.pl/pilka-nozna,105/var-system-powtorek-wkroczyl-do-pilki-noznej-to-rewolucja,700010.html
http://sport.tvn24.pl/pilka-nozna,105/var-system-powtorek-wkroczyl-do-pilki-noznej-to-rewolucja,700010.html


a) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do 

rozgrywek Nice I ligi 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 Nice I ligi 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; 

c) zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na 

organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej.  

 

4. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych dot. 

uprawnień podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów Nice I ligi oraz 

standardowych zasad  regulujących  pracę mediów na stadionach oraz warunki techniczno-

produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający licencję 

głównego nadawcy podczas Rozgrywek Nice I ligi obowiązujących w sezonie 2017/2018. 

 

5. Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar ten 

zatrzyma się na 45 i 90 minucie. 

6. 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. 

7. W przypadku rozgrywania meczów na boiskach z nawierzchnią naturalną obowiązują 

następujące zasady koszenia trawy: 

• w polach karnych - 3 pasy zieleni (równoległe do linii bramkowej), każdy po 5,5 metra 

szerokości 

• obszar między linią pola karnego, a linią środkową – 6 pasów zieleni, każdy po 6 metrów 

szerokości 

• w przypadku boisk krótszych niż 105 metrów, pas przylegający do linii środkowej winien 

być odpowiednio krótszy (np. na połowie 100-metrowego pola gry powinno być 5 pasów 

po 6 metrów każdy i 1 pas o szerokości 1 metra). 

 

8 Jeżeli organizator meczu zamierza podlewać murawę przed meczem, winien poinformować o 

tym drużynę przeciwną i sędziów na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym.  

Całe boisko winno być podlewane równomiernie, a nie tylko wybrane strefy. Podlewanie może 

odbywać się tylko w następujących okresach: 

• do 60 minut przed meczem,  

• między 10 a 5 minutą przed meczem, 

• w przerwie meczu (maksymalnie 5 minut). 



 Sędzia, po konsultacji z wyznaczonym delegatem, ma prawo zmienić powyższe  ustalenia. 

Art. 23 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucającą cień 

na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek o Mistrzostwo Nice I ligi, 

udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku 

może, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata meczowego PZPN, skutkować 

odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym 

PZPN. 

2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma prawo występować do właściwych organów 

PZPN z wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych. 

 

Art. 24 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy 

równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po 

zawodach. 

2. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej w 

wysokości 1.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 

3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej 

PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu 

kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.  

Art. 25 

1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami, a także wytyczne, o których mowa w 

art. 22 ust. 3. 

2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o 

Mistrzostwo Nice I ligi bez uzyskania zgody PZPN. 

Klub, będący gospodarzem 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. 

3. W dowolnym momencie sezonu 2017/2018, PZPN przysługuje prawo do zmiany nazwy 

rozgrywek poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez 

niego wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo do uwzględnienia 



nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego w tekście 

Regulaminu. 

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu  

i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo Nice I ligi przysługują prawa komercyjne, w tym  

w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe 

dotyczące rozgrywek. PZPN i Kluby są współwłaścicielami praw telewizyjnych do rozgrywek,  

a dysponowanie tymi prawami odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN  

i klubami (reprezentowanymi przy tej czynności przez podmiot zarządzający rozgrywkami lub przez 

PZPN – na podstawie udzielonych przez kluby pełnomocnictw), a podmiotem nabywającym te 

prawa. 

5. PZPN przysługuje prawo do: 

• użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz 

przedstawicieli klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek 

meczowych dla komercyjnych  celów w ramach rozgrywek Nice I ligi. Polski Związek Piłki 

Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych materiałów, które 

mogą być udostępniane mediom, sponsorom i partnerom celem publikacji, 

• wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek sponsorów fotografii i 

nagrań video obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii 

i nagrań video drużyny w strojach klubowych, 

• umieszczenia logotypu Partnera/Sponsora rozgrywek na koszulkach zawodników, w przedniej, 

górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pola 100 mm x 40 mm, 80 mm x 50 

mm, etc.), zgodnie z załącznikiem nr 6, 

• wykorzystania wszystkich 18 herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach razem, jako 

Klubów gających w Nice I Lidze, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych, 

marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą na 

rzecz Nice I Ligi, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek, 

• łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz 

pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich Klubów, 

• organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym 

odbywają się rozgrywki Nice I Ligi, przez PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek. 

6. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych dot. 

uprawnień sponsorów Rozgrywek Nice I ligi, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów  

w zakresie praw marketingowych. 

7. W sezonie 2017/2018 obowiązuje identyfikacja wizualna rozgrywek o Mistrzostwo Nice I ligi, 

której podstawowym elementem jest logotyp (Załącznik nr 2).  

8. W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do: 

• Umieszczenia tablicy centralnej Nice I ligi o wymiarach 12m x 1m w pierwszym rzędzie 

reklam (zgodnie z Załącznikiem nr 3), 

• Umieszczenia naszywki z logotypem Nice I ligi na zewnętrznej części prawego rękawka 

koszulek meczowych zawodników, na powierzchni max. 64 cm2 (np. pola 100 mm x 60 

mm, 80 mm x 80 mm, etc.) (zgodnie z Załącznikiem nr 4), 

• Wykorzystania ścianki konferencyjnej Nice I ligi podczas konferencji prasowych, a także 

ścianki telewizyjnej do wywiadów udzielanych na płycie boiska w trakcie meczów (zgodnie 

z Załącznikiem nr 5), 



• Umieszczenia i ekspozycji w trakcie zawodów nośników reklamowych Partnerów i 

Sponsorów rozgrywek Nice I Ligi w miejscach wskazanych przez PLP/PZPN (bandy 

reklamowe, jamniki 100 x 25 cm w strefie technicznej trenera); materiał reklamowy 

dostarczony przez Sponsora/PZPN, 

• Ekspozycji koła środkowego Nice I ligi na godzinę przed rozpoczęciem zawodów o 

mistrzostwo Nice I Ligi (materiał reklamowy dostarczony przez Sponsora/PZPN), 

• Emisji spotów audio oraz wideo Sponsorów i Partnerów rozgrywek (jeśli na obiekcie klubu 

gospodarza istnieje odpowiednia infrastruktura) zgodnie ze specyfikacją wskazaną przez 

PLP/PZPN, 

• Ekspozycji wszelkich innych materiałów reklamowych Sponsorów i Partnerów rozgrywek 

Nice I Ligi, według informacji przekazanych przez PLP/PZPN, 

• przekazania do Działu Sponsoringi u Marketingu PZPN jednej koszulki z podpisami 
zawodników i naszywkami rozgrywek, w miesiącu rozpoczęcia rozgrywek na potrzeby 
konkursów promujących rozgrywki; 

 

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

o Mistrzostwo Nice I-ej ligi 60 szt. naszywek z logotypem Nice I ligi oraz tablicę centralną o 

wymiarach 12m x 1m minimum na tydzień przed rozpoczęciem zawodów. 

 

10. Ścianki do sali konferencyjnej oraz do wywiadów na płycie boiska zostaną dostarczone do 

każdego klubu indywidualnie. 

 

11. Koszt wykonania powyższych materiałów ponosi PZPN, a następnie dokona potrącenia ze 

środków pochodzących ze sprzedaży praw telewizyjnych do transmisji meczów Nice I ligi.  

 

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

kluby. 

 

13. PZPN rekomenduje również umieszczenie logotypu Nice I ligi (o wymiarze nie mniejszym niż 

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

wszystkie mecze o Mistrzostwo Nice I ligi. Przygotowane projekty należy wysłać na adres 

mailowy: logotyp@pzpn.pl celem weryfikacji i akceptacji. 

 

14. Kluby we własnym zakresie mogą umieścić na koszulkach naszywki z logotypem Nice I ligi, 

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

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

 

Art. 26 

Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie podejmuje Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN. 

Art. 27 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

 

Art. 28 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 16 czerwca  2017 roku. 

mailto:logotyp@pzpn.pl


III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.               

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 

 
  



 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/88 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Nice I 

ligi na sezon 2017/2018 

 
Data, miejsce 
 
_____________________________ 

 
Klub: 
 
_____________________________ 
 
 
Do: Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
 
 

 
Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to: 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał 

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

15.00. 

 

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

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN dot. rozgrywek Nice I ligi. 

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

traktował jako wiążące. 

 

 
W imieniu Klubu: 
 
______________________________ 
  



Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/88 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Nice I 

ligi na sezon 2017/2018 

 

 
  



Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/88 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Nice I 

ligi na sezon 2017/2018 

 

 
 

 
 
 

  



Załącznik nr 4 do Uchwały nr VI/88 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Nice I 

ligi na sezon 2017/2018 

 
 

 
 
 
 
 
  



Załącznik nr 5 do Uchwały nr VI/88 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Nice I 

ligi na sezon 2017/2018 

 

 

Poglądowa ścianka do sal konferencyjnych na meczach o Mistrzostwo I ligi 

 



Załącznik nr 6 do Uchwały nr VI/88 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Nice I 

ligi na sezon 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 7 do Uchwały nr VI/88  z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Nice I 

ligi na sezon 2017/2018 
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Uchwała nr VI/89 z dnia 16 czerwca 2017 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  

Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o M istrzostwo II ligi na sezon 2017/2018 
 

Na podstawie art. 36 §1 pkt 9 i 12 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II ligi na sezon 2017/2018 w 
następującym brzmieniu:  

 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO II LIGI 

NA SEZON 2017/2018 
 
 

Art. 1 

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

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

razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego 

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

w piłkę nożną. 

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

wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu 

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

Dyscyplinarna PZPN. 

Art. 2 
 

1.  Zawody o Mistrzostwo II ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną,  zgodnie 
z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN. 
 
2. Uczestnicząc w rozgrywkach o Mistrzostwo II ligi kluby zobowiązane są: 

a. przestrzegać Przepisy gry w piłkę nożną, inne regulaminy PZPN,  

b. przestrzegać zasady fair play, 

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 

d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek  

organizowanych przez PZPN, 

e. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez PZPN zdjęcia  

i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcia stadionu, a 

także inne informacje wymagane przez PZPN  do celów promocyjnych, 

f. przekazać przed rozpoczęciem PZPN zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów 

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

g. 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 6 do niniejszego Regulaminu 

i stanowią jego integralną część, 

h. posiadać aktywne konto klubowe na portalu Łączy Nas Piłka przez cały czas trwania sezonu.  
 

3. Podczas meczów II ligi może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). 

Decyzje w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

4. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne 
i nie mogą być zmienione.  
 
5. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem 
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub 

finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.  
 

Art. 3 
 
Rozgrywki o Mistrzostwo II ligi są prowadzone w terminach zatwierdzonych przez Zarząd PZPN.  
 

Art. 4 
 

1. Rozgrywki o Mistrzostwo II ligi są prowadzone w jednej grupie rozgrywkowej liczącej 18 

zespołów. 

2. W rozgrywkach II ligi uczestniczą drużyny, które decyzją właściwych organów PZPN otrzymały 

licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach II ligi w sezonie 2017/2018.  

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

występowanie w II lidze albo nie przystąpi do rozgrywek w sezonie 2017/2018, wówczas 

zastosowanie mają odrębne przepisy PZPN w tym zakresie. 

Art. 5 
  
Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2017/2018 kluby II ligi zobowiązane są do 
dokonania przedpłaty w wysokości 5.000- zł na poczet przyszłych kar za żółte kartki.  
 

Art. 6 

 

1. W rozgrywkach o Mistrzostwo II ligi, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych 

konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez 

właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN w systemie Extranet.    

 

2. W zakresie uprawniania zawodników do gry mają zastosowanie przepisy Uchwały nr VIII/124 

z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu 

zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz Uchwały nr V/79 z dnia 26 maja 

2014 roku Zarządu PZPN w sprawie szczegółowych zasad uprawniania zawodników do 

klubów I i II ligi na sezon 2014/2015 i następne. 

 

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

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 

 



4. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby muszą wystąpić o uprawnienie 

do gry co najmniej 11 zawodników. 

 

5. W sezonie 2017/2018 w meczach o Mistrzostwo II ligi kluby są zobowiązane do wystawiania 

w czasie trwania całego meczu co najmniej dwóch zawodników młodzieżowych. Przyjmuje 

się, iż zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest zawodnik posiadający obywatelstwo 

polskie lub szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN, który w roku kalendarzowym, w którym 

następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego ukończył 21 rok życia oraz zawodnik 

młodszy. Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN  oznacza zawodnika, który – bez 

względu na swoją narodowość lub wiek – był lub może być zarejestrowany w klubie lub 

klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub 

przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu podczas którego 

zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu podczas którego 

zawodnik kończy 21 rok życia). 

 

W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką 

„M”. W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego i braku możliwości zastąpienia go  

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

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

bez konieczności uzupełniania do wymaganego limitu młodzieżowców (nie ma obowiązku 

zastępowania zawodnika seniora innym młodzieżowcem). Każda wymiana zawodnika na 

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

młodzieżowców, potraktowana zostanie jako wystawienie do gry nieuprawnionego 

zawodnika. Zawody te zostaną zweryfikowane jako walkower na niekorzyść tej drużyny. 

 

6. W sezonie 2017/2018  do każdego klubu II ligi może być potwierdzonych i uprawnionych do 

gry dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym 

w każdym meczu, może występować równocześnie na boisku tylko 1 zawodnik-

cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej, z uwzględnieniem postanowień Uchwały  

nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej 

występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych. 

 

7. Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.  

 

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

stwierdzenia ich zdolności do gry. 

 

9. Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską UEFA 

PRO zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich. Naruszenie 

niniejszego postanowienia powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w 

odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich. 

 
Art. 7 

 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenia stałych 

numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący w 

pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – 

powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem 

w protokole. 

 



2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 

przebywać 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, 

j) Sprzętowy.  

   

Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w 

sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. 

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) - j). Jeżeli ławki 

rezerwowych nie zawierają więcej miejsc siedzących, co do zasady dodatkowe  miejsca 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. 

 

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.  

 
Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest zabronione  
i stanowi naruszenie niniejszego regulaminu. 
 
3.Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych. 

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

kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich prawidłową widoczność.  

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

Rozgrywek Krajowych PZPN informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, 

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

powiadamiania Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN o wszelkich zmianach 

teleadresowych. 

Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację, której 
wzór stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 



6.Na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego kluby przekazują, za pośrednictwem 

systemu extranet, informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodnika  

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

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

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

spotkanie. 

a.Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. W  zawiadomieniu 

przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o  strojach w jakich zamierza 

wystąpić przed własną widownią.  

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

kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana ubrać 

kostiumy o odmiennych barwach. 

c.Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten dotyczy 

również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę odmiennej 

barwy. Na polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki o odmiennych barwach od 

kolorów kostiumów zawodników. 

Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W 
pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia § 13 Uchwały nr 
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  
 

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

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

uwzględnieniem zasad, o których mowa w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

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

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 

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

złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy 

dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich.  

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

do protokołu z zawodów. 

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

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

wpisani do składu w protokole z zawodów. 

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

do sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i 

czerwonymi kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla 

swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym 

podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie).  

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

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

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

przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 



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

wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu 

zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.  

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

Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych 

systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić 

formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu 

spotkania. 

15.Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 8, 

sędzia jest zobowiązany dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN po 

zakończeniu rundy rozgrywkowej. 

Art. 8 
 
Drużyny biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo II ligi uprawnione są do wymiany czterech 
zawodników przez cały okres trwania gry, przy czym czwarta w kolejności zmiana dopuszcza 

wyłącznie wymianę zawodnika na zawodnika młodzieżowego. Każda wymiana zawodnika może 
nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu. Wejście zawodnika rezerwowego na boisko, może mieć 
miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u 
sędziego technicznego, wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego i 
wchodzącego, minutę w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny.  

 
Art. 9 

 

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

regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

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

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

w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie 

rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

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

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

dziennym. 

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

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

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

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

przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne 

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

dokończenia rozegrania spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym, w miarę 

możliwości konsultując uprzednio decyzję z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN.  

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

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

gospodarz spotkania. 

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

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

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

terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 



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

zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w 

nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  

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

 
b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych, 
 
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w 

danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  
 

• którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 

czerwonej kartki lub w wyniku zmiany, 

• którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego 

barwach występują w chwili dokańczania zawodów, 

• którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości 

kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

 

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

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek 

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

zawodach. 

 
Art. 10 

 

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

Art. 11 
 

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

wyniku: 

• 3 punkty za zwycięstwo, 

• 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

• 0 punktów za spotkanie przegrane. 

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

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

i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN 

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;  

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

Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną; 

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

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

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



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

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

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

zgodnie z przepisami; 

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

uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych  dokumentów; 

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

o których mowa w § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w 

sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

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

zawodników będzie mniejsza niż 7; 

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

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

przerwane; 

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

z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;  

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

przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 

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

powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 

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

minut; 

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

zawodników, wraz z załącznikiem zgodnie z zasadami określonymi w Art. 7 ust. 8;  

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

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;  

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

ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 

20 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;  

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

od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych; 

s) drużyny, w której w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła równocześnie na boisku 

większa od dozwolonej liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii 

Europejskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w Art. 11 ust. 2 pkt r, od uznania winy klubu należy odstąpić w 

sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na 

innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w 



przypadku, gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą 

liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym. 

4. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 2 przez obie 

drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem. 

5. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower - 

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

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

decyzji. 

Art. 12 
 

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

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

decydują: 

2.1 przy dwóch zespołach: 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

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

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

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

wyjeździe liczone są "podwójnie," korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

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

cyklu rozgrywek, 

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkan iach z 

całego cyklu, 

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

trzecie i czwarte miejsce lub zespoły których kolejność decyduje o spadku do III ligi, stosuje 

się zasady określone w punktach a, b, c, a jeżeli one nie  rozstrzygną o kolejności, zarządza 

się spotkanie barażowe na neutralnym boisku, wskazanym przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

 

2.1.1. W sytuacji, o której mowa w pkt f) Departament Rozgrywek Krajowych PZPN prowadzający 
rozgrywki II ligi może zarządzić rozegranie meczów na boiskach zainteresowanych klubów, 
wyznaczając gospodarza pierwszego meczu drogą losowania. W sytuacji rozgrywania dwóch 
meczów barażowych w przypadku uzyskania równej liczby punktów, o zwycięstwie decyduje:  

a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn; 



b. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 

wyjeździe liczone są "podwójnie", korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn; 

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

d. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone 

na wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi 

w UEFA w rozgrywkach europejskich; 

e. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów 

zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.  

  
2.2. przy więcej niż dwóch zespołach: 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

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

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c.  przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z 

całego cyklu rozgrywek, 

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

całego cyklu. 

Art. 13 

1. Drużyny, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce w końcowej tabeli II ligi w sezonie 2017/2018 będą 

uczestniczyć w rozgrywkach I ligi w następnym sezonie. 

2. Drużyna, która w sezonie 2017/2018 zajmie 4 miejsce w tabeli końcowej rozgrywek o 

mistrzostwo II ligi rozegra mecze barażowe z drużyną, która zajmie 15 miejsce w tabeli 

rozgrywek I ligi w sezonie 2017/2018. Zwycięzca meczów barażowych będzie uczestniczyć w 

rozgrywkach I ligi w następnym sezonie. 

Gospodarza pierwszego meczu barażowego wyłoni losowanie przeprowadzone przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

3. Drużyny, które po zakończeniu rozgrywek II ligi w sezonie 2017/2018 zajmą miejsca 15-18 w 

końcowej tabeli, będą uczestniczyć w rozgrywkach właściwej terytorialnie grupy III ligi w 

następnym sezonie. 

4. Po zakończeniu rozgrywek III ligi w sezonie 2017/2018, do II ligi awansują 4 kluby, które zajmą 

1 miejsca w tabeli każdej z grup III ligi. 

Art. 14 

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

w § 11 ust 2 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 2.000,00 - zł (dwa tysiące złotych). 



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

zrezygnuje z dalszego uczestnictwa zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o dwie 

klasy niżej i ukarana karą finansową w wysokości 5.000,00- zł (pięć tysięcy złotych). 

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

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

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

5.000,00- zł (pięć tysięcy złotych). 

4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:  

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

spotkań tej drużyny. 

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

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

przeciwników. 

Art. 15 

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

się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. W przypadku wątpliwości należy 

stosować postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich II ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 

zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:  

• przy  trzecim  ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł, 

• przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

• przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł, 

• przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

• przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł, 

• przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 

• przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą 

dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów. 

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

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

pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 500 

zł. 

 

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

prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję 

żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej  klasy 

rozgrywkowej tzn. zawodnikowi liczy się żółte kartki oddzielnie w II lidze i oddzielnie w innych 

klasach rozgrywkowych. 

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

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



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

decyzji przez  Komisję Dyscyplinarną PZPN. 

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

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

mistrzowskie II ligi. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź 

czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a 

który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy termin lub został 

zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W przypadku 

przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i 

czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane 

jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodnika.  

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

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

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

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

zastrzeżeniem ust. 8, 9, 10.  

8. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w 
których klub aktualnie występuje. 

 

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

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

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

czym wykonanie kary może również nastąpić: 

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

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

dyscyplinarnego, jeżeli  zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może 

uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych. 

 

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

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

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 



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

między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.  

15. Klub pozyskujący zawodnika winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki w których 

wcześniej występował zawodnik o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń (żółtych kartek) 

i ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodnika . Klub pozyskujący jest 

zobowiązany uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek)zawodnika w swojej 

ewidencji wg następujących zasad: 

a) w przypadku pozyskania zawodnika, który w sezonie 2017/2018  występował w innej 

drużynie, uczestniczącej w rozgrywkach II ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych 

kartek) zawodnika winien być uwzględniony w ewidencji klubu. 

b) w przypadku pozyskania zawodnika, który w sezonie 2017/2018 nie występował w      

drużynie, uczestniczącej w rozgrywkach II ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń  (żółtych 

kartek) zawodnika nie jest uwzględniany w ewidencji klubu, z zastrzeżeniem postanowień 

ust. 9. 

 

16. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów, działaczy.  

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

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

Art. 16 

1. Zawody o Mistrzostwo II ligi mogą być rozgrywane na stadionach spełniających wymogi 

licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym dla klubów II ligi PZPN. Klub jest w pełni 

odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego 

obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne konsekwencje 

regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie 

odbyte zawody. 

2. Mecze piłkarskie o Mistrzostwo II ligi nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach 

zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy 

administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają 

obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich 

na danym boisku. 

Art. 17 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt 

własny. 

2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem 

zawodów, obowiązani są wskazać w systemie extranet dokładny termin (data i godzina) oraz 

miejsce rozegrania meczu danej kolejki. 

 

3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 

wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi 

przypadać w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.  

 



4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 

wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu extranet, zgody przeciwnika i 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. 

5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inny 
stadion spełniający wymogi licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym dla klubów I ligi 
PZPN. 

 

 
Art. 18 

 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

 

2. Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów wyznaczonych w terminach sobota/niedziela, 

za wyjątkiem meczów dwóch ostatnich kolejek rozgrywek, w piątki poprzedzające te terminy, 

bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody przeciwnika. Wyjątkiem od tej zasady jest 

rozgrywanie następujących po sobie kolejek rozgrywek w terminach środa i sobota/niedziela. 

W takim przypadku, gdy mecze poprzedniej kolejki zostały rozegrane w środę, możliwość 

rozegrania meczu w piątek, będzie uzależniona od wcześniejszego uzyskania zgody 

przeciwnika. 

 

3. Ustala się, że mecze II ligi odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych PZPN, 

terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz 

terminów ustalonych ze stacją posiadającą prawa telewizyjne w terminach określonych w 

terminarzu. 

 

4. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa 

telewizyjne do rozgrywek II ligi może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.  

 

5. 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. 

 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, terminy wyznaczone przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN są dla klubów wiążące. 

 

7. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o 

Mistrzostwo II ligi na jeden termin o jednej godzinie. 

 

Art. 19 
 

1. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski we wtorek, obligatoryjnie rozgrywają 

zawody mistrzowskie w sobotę lub piątek przed określonymi wyżej zawodami. Na wniosek 

stacji posiadającej prawa telewizyjne, drużyny te mogą rozegrać zawody mistrzowskie w 

czwartek lub piątek przed określonymi wyżej zawodami. 

 

2. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w środę, rozgrywają zawody 

mistrzowskie w sobotę lub niedzielę po tych zawodach. 

 

3. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w czwartek, rozgrywają zawody 

mistrzowskie w niedzielę po tych zawodach.  

 



4. Wyznaczenie meczów w czwartek w ramach rozgrywek Pucharu Polski wymaga zgody 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.  

 

Art. 20 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji 

narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA, co 

najmniej jednego zawodnika klubu uprawnionego do gry w rozgrywkach II ligi, może stanowić 

podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny termin. 

2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, 

przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia. 

3. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

Art. 21 

Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach 

odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do 

stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.  

Art. 22 

1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i  płycie 

stadionu zobowiązany jest do: 

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

zespołem ratowniczym, 

b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 

c) filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od 

zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN, 

d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 

e) powołania odpowiedniej  liczby porządkowych/stewardów, 

f) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),  

g) 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 odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej 

stacji posiadającej prawa telewizyjne, 

l) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz 

umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także  

komunikacji, 

m) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek każdego 

klubu właściwej grupy II ligi, możliwości filmowania całego przebiegu zawodów na własne 

potrzeby szkoleniowe, 

n) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, 

dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet,  

o) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem 

spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych 

warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania 

zawodów przy sztucznym oświetleniu, 

 

p) zapewnienia sztucznego oświetlenia ,utrzymującego minimalne natężenie o wartości nie 

mniejszej niż  800 Ev (lx)– w przypadku rozgrywania zawodów przy sztucznym oświetleniu, 

 

q) zapewnienia min. 10 bezpłatnych zaproszeń na trybunę VIP dla przedstawicieli klubu gości, 

o ile zgłoszenie zapotrzebowania na nie nastąpi nie później niż na 24 godziny przed 

rozpoczęciem meczu, 

 

r) zapewnienia wstępu na trybunę VIP dla  min. 5 przedstawicieli PZPN.  

s) w przypadku meczów, podczas których będzie wykorzystywany system VAR (Video 
Assistant Referee), udzielić ekipie technicznej wszelkiej pomocy niezbędnej do obsługi i  
sprawnego funkcjonowania systemu – zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

 

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich PZPN, zobowiązuje się kluby do: 

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

b) przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół 

boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie 

przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w 

porozumieniu z sędzią zawodów, mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać 

mecz, 

c) stosowania tzw. „zakazu klubowego” wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

informowania o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN, 

celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju,  

d) dostarczania właściwym podmiotom informacji organizacyjnych związanych z meczem 

oraz wypełniania pozostałych obowiązków wynikających 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 

6 do niniejszego Regulaminu i stanowią jego integralną część.  

3. Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar ten 

zatrzyma się na 45 i 90 minucie. 

4. 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. 

5. W przypadku rozgrywania meczów na boiskach z nawierzchnią naturalną obowiązują 

następujące zasady koszenia trawy: 

• w polach karnych - 3 pasy zieleni (równoległe do linii bramkowej), każdy po 5,5 metra 

szerokości, 

• obszar między linią pola karnego, a linią środkową – 6 pasów zieleni, każdy po 6 metrów 

szerokości, 

• w przypadku boisk krótszych niż 105 metrów, pas przylegający do linii środkowej winien 

być odpowiednio krótszy (np. na połowie 100-metrowego pola gry powinno być 5 pasów 

po 6 metrów każdy i 1 pas o szerokości 1 metra). 

 

6. Jeżeli organizator meczu zamierza podlewać murawę przed meczem, winien 

poinformować o tym drużynę przeciwną i sędziów na przedmeczowym spotkaniu 

organizacyjnym.  

Całe boisko winno być podlewane równomiernie, a nie tylko wybrane strefy. Podlewanie 

może odbywać się tylko w następujących okresach: 

• do 60 minut przed meczem,  

• między 10 a 5 minutą przed meczem, 

• w przerwie meczu (maksymalnie 5 minut). 

 Sędzia, po konsultacji z wyznaczonym delegatem, ma prawo zmienić powyższe ustalenia. 

Art. 23 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucającą cień 

na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek o Mistrzostwo II ligi, 

udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego 

wyniku może, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN, skutkować 

odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym 

PZPN. 

2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma prawo występować do właściwych organów 

PZPN z wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych. 

Art. 24 
 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy 

równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin 

po zawodach. 

 



2. Do protestu winien być dołączony dowód wpłaty na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej 

kaucji protestowej w wysokości 1000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja 

podlega zwrotowi. 

 

3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej 

PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym 

wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej 

PZPN.  

Art. 25 

1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy PZPN. 

2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o 

Mistrzostwo II ligi bez uzyskania zgody PZPN. 

Klub, będący gospodarzem 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. 

3. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o 

Mistrzostwo II-ej ligi, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych 

rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa 

komercyjne, prawa reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), 

realizowane za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, 

dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków 

technicznych. 

4. PZPN przysługuje prawo do: 

• użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz 

przedstawicieli klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów oraz 

koszulek meczowych dla komercyjnych  celów w ramach rozgrywek II ligi. Polski Związek 

Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych 

materiałów, które mogą być udostępniane mediom, sponsorom i partnerom celem 

publikacji,   

• wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek sponsorów fotografii i 

nagrań video obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz 

fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych, 

• umieszczenia logotypu Partnera /Sponsora rozgrywek na koszulkach zawodników, w 

przedniej, górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pola 100 mm x 40 mm, 

80 mm x 50 mm, etc.), zgodnie z załącznikiem nr 4, 

• wykorzystania wszystkich 18 herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach razem, jako 

Klubów gających w II lidze, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych, 

marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą na 

rzecz II ligi, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek; 



• łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz 

pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich Klubów; 

• organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym 

odbywają się Rozgrywki. 

 

5. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych dot. 

uprawnień sponsorów Rozgrywek II ligi, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania 

transmisji z meczów, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów w zakresie praw, o 

których mowa w ust. 3. 

6. W sezonie 2017/2018  PZPN obowiązuje identyfikacja wizualna rozgrywek o Mistrzostwo II ligi, 

której podstawowym elementem jest logotyp (Załącznik nr 2).  

 

7. W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do: 

• Umieszczenia tablicy centralnej II ligi o wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie reklam 

(zgodnie z Załącznikiem nr 3), 

• Umieszczenia naszywki z logotypem II ligi na zewnętrznej części prawego rękawka 

koszulek meczowych zawodników, na powierzchni max. 64 cm2 (np. pola 100 mm x 

60 mm, 80 mm x 80 mm, etc.) – zgodnie z Załącznikiem nr 5, 

• Umieszczenia i ekspozycji w trakcie zawodów nośników reklamowych Partnerów i 

Sponsorów rozgrywek II Ligi w sposób i w miejscach wskazanych przez PZPN (bandy 

reklamowe, jamniki, koło środkowe oraz inne); dostarczane przez PZPN,  

• Emisji spotów audio oraz wideo Sponsorów i Partnerów rozgrywek (jeśli na obiekcie klubu 

gospodarza istnieje odpowiednia infrastruktura) zgodnie ze specyfikacją wskazaną przez 

PZPN, 

• przekazania jednej koszulki z podpisami zawodników i naszywkami rozgrywek, w miesiącu 

rozpoczęcia rozgrywek na potrzeby konkursów promujących rozgrywki. 

 

8. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom 

uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo II-ej ligi tablicę centralną – banner o wymiarach 

6m x 1m. 

 

9. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom 

uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo II-ej ligi 50 szt. naszywek na koszulki. 

 

Art. 26 

Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie podejmuje Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN. 

Art. 27 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

Art. 28 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 16 czerwca 2017 roku. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  



 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/89  z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o M istrzostwo II ligi na 

sezon 2017/2018 

 
Data, miejsce 
 
_____________________________ 

 
Klub: 
 
_____________________________ 
 
 
Do: Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
 
 

Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to: 
 
_______________________________________________________ 
 
 
Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał 
zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz 
15.00. 
 
Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN dot. rozgrywek II ligi.  
Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie 
traktował jako wiążące. 

 
W imieniu Klubu: 
 
______________________________ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/89 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o M istrzostwo II ligi na 

sezon 2017/2018 

 

 

 
 
 

 
 



 

 
Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/89 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o M istrzostwo II ligi na 

sezon 2017/2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VI/89 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o M istrzostwo II ligi na 

sezon 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr VI/89  z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o M istrzostwo II ligi na 

sezon 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 do Uchwały nr VI/89  z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o M istrzostwo II ligi na 

sezon 2017/2018 
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Uchwała nr VI/90 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Zasad awansu i spadku sędziów szczebla centralnego 

oraz powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego 

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

I. Przyjmuje się Zasady awansu i spadku sędziów szczebla centralnego oraz powoływania 
kandydatów na sędziów szczebla centralnego w następującym brzmieniu:  

 
Zasady awansu i spadku sędziów szczebla centralnego 

oraz powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego 
 

ROZDZIAŁ I.   Postanowienia ogólne 
 
1.   Niniejsze zasady spełniają wymogi i zostały dostosowane do warunków Konwencji 

Sędziowskiej UEFA. 
2.  Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia szczebla centralnego” lub „sędzia grupy 

TopAmator” oznacza sędziego lub sędziego asystenta uprawnionego do sędziowania 
zawodów Ekstraklasy, I, II i III ligi oraz innych rozgrywek prowadzonych przez PZPN lub 
upoważnione przez niego podmioty. 

3.  Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to rozumieć cykl 
rozgrywkowy jesień – wiosna. 

4.  Sędzia szczebla centralnego musi spełniać następujące wymagania:  
a) mieć minimum średnie wykształcenie (poświadczone kserokopią odpowiedniego 

dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego KS ZPN),  
b) mieć sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę, 
c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 

d) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej – szczególnie w zakresie 
szkolenia, 

e) wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów. 
5. Sędzia szczebla centralnego nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego 
klubu sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej. 
6.   Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów szczebla centralnego nadawane są na 
jeden sezon rozgrywkowy. 
7.   Zarząd KS PZPN ma prawo cofnąć uprawnienia sędziego danej klasy rozgrywkowej w trakcie 
trwania sezonu rozgrywkowego sędziemu, który: 

a) nie przestrzega lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych zasadach lub  

b) naruszy lub istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia norm etyczno-moralnych w 
związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym również, gdy postawione mu zostaną przez 
prokuraturę zarzuty związane z korupcją w sporcie bądź zostanie skazany prawomocnym 
wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie) lub,  

c) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN lub  
d) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie. 

8.  W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN ma prawo delegować sędziów na mecze 
wyższej klasy, niż nominalnie im przysługująca w danym sezonie. 
9.  Awans i spadek sędziów szczebla centralnego następuje po zakończeniu całego sezonu 
rozgrywkowego, z wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 7. 

 
ROZDZIAŁ II.  Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów  

 
1.Dla sędziów poszczególnych klas ustala się następujące granice wieku: 

a) sędziowie międzynarodowi – wg aktualnych kryteriów FIFA, 
b) sędziowie zawodowi i grupy TopAmator – do 50 lat, 



c) sędziowie asystenci szczebla centralnego – do 50 lat. 

2. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Zarząd KS PZPN może nadać uprawnien ia 
sędziemu do sędziowania danej klasy, mimo przekroczenia obowiązującej granicy wieku.  
3.   Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku kalendarzowym.  
4.   Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przed każdym sezonem rozgrywkowym decyduje, ilu sędziów 
ma być uprawnionych do sędziowania poszczególnych klas, z zastrzeżeniem pkt. 5.  
5. Uprawnienia do sędziowania meczów Ekstraklasy, I, II i III ligi, z zastrzeżeniem pkt. 8 Rozdz. I, 
otrzymują sędziowie zawodowi oraz sędziowie tworzący grupę TopAmator. Zarząd KS PZPN przed 
każdym sezonem rozgrywkowym przydziela sędziów z grupy TopAmator do podgrupy A 
(nominalnie uprawnieni do prowadzenia zawodów I ligi), podgrupy B (nominalnie uprawnieni do 
prowadzenia zawodów II ligi) oraz podgrupy C (nominalnie uprawnieni do prowadzenia zawodów 

III ligi). 
Podgrupę C grupy TopAmator tworzą sędziowie typowani przez wojewódzkie Kolegia Sędziów do 
sędziowania III ligi przed każdym sezonem oraz maksymalnie 16 sędziów wskazywanych imiennie 
przez Zarząd KS PZPN przed każdym sezonem. 
6. W trakcie sezonu Zarząd KS PZPN może przenosić sędziów do wyższych lub niższych podgrup. 
7.  Uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów szczebla centralnego kończą się 30 czerwca 
danego roku. 
8.   Sędzia, który osiąga granicę wieku w danym roku kalendarzowym i nie uzyskuje uprawnień na 
podstawie pkt. 2 Rozdziału II niniejszych Zasad, nie uzyskuje prolongaty swoich uprawnień 
począwszy od rundy jesiennej. 

 
ROZDZIAŁ III.   Obserwacje 

 
1.   Na wszystkich zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych, których obsady dokonuje 
Zarząd KS PZPN, sędziowie mogą być poddawani obserwacjom. Głównym celem prowadzenia 
obserwacji są względy szkoleniowe. Aktualna forma sędziego i jego potencjał umiejętności 
sędziowskich zdiagnozowane przez obserwatora, mogą być elementami do analizy przy obsadzie. 
Będą one także uwzględniane przy ocenie jakości prowadzenia danego meczu w systemie TC 
(„triple checking”), przez Zarząd Kolegium Sędziów PZPN. 
2.  Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani w 

obsadzie zawodów. Decyzje o braku nominacji, bądź o liczbie prowadzonych przez sędziego 
zawodów, nie mogą być przedmiotem odwołania i nie podlegają uzasadnianiu ze strony KS PZPN.  
     

ROZDZIAŁ IV.   Egzaminy teoretyczne i sprawnościowe 
 
1.     W każdym sezonie rozgrywkowym KS PZPN organizuje następujące kursy i egzaminy:  

a) centralne letnie kursy dla sędziów zawodowych i TopAmator;  
b) centralne zimowe kursy dla sędziów zawodowych i TopAmator;  
c) warsztaty i konferencje szkoleniowo-unifikacyjne. 

2.    Na każdym kursie przeprowadzany jest egzamin teoretyczny i sprawnościowy.  

3.    KS PZPN może na kursie zimowym w przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych 
i terenowych, ograniczyć zakres egzaminu sprawnościowego.  
4.    Wszystkie egzaminy mają charakter zaliczeniowy. Minima zaliczeniowe wynoszą: 

a) dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 
b) dla testu filmowego – 70% prawidłowych odpowiedzi, 
c) dla sprawdzianu sprawnościowego – wg zasad FIFA dla sędziów i sędziów asystentów. 

Normy zaliczeniowe (limity czasowe) określa Zarząd KS PZPN, podając je do wiadomości 
zainteresowanych minimum 60 dni przed egzaminem. 
5.    W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test sprawnościowy nie jest 
zaliczony. 
6.    W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, kontuzja) Zarząd KS PZPN ma prawo zwolnić 

sędziego od uczestnictwa w egzaminach. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia egzaminów 
przed Komisją w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN.  
7. Jeżeli sędzia w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, 
uczestniczył w oficjalnym kursie UEFA lub FIFA, wynik sprawdzianu sprawnościowego zostanie 
mu zaliczony, jeśli zakres i forma tego egzaminu były zbieżne z zakresem egzaminu w Polsce.  



8.   Sędziemu delegowanemu na zawody w terminie egzaminu, wyznacza się nowy termin.  

9. Sędzia, który nie zaliczy jednego lub kilku testów egzaminu, może być przesunięty do niższej 
klasy rozgrywkowej. Może również być poddany egzaminowi poprawkowemu, który zalicza w 
wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN terminie. Do czasu zaliczenia egzaminu sędzia nie jest 
uwzględniany w obsadzie zawodów. Po powtórnym niezaliczeniu któregokolwiek z testów w 
poprawkowym terminie, sędzia zostanie przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej, pod 
warunkiem zaliczenia egzaminu w kolejnym terminie, który jest terminem ostatecznym. Brak 
zaliczenia tego egzaminu skutkuje przekazaniem sędziego do dyspozycji macierzystego ZPN.  
10. Sędzia, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału w wyznaczonym terminie 
egzaminu, zostanie przekazany do dyspozycji macierzystego ZPN. 
11. Sędzia, który w trakcie testu sprawnościowego dozna kontuzji, potwierdzonej przez lekarza, 

zostanie dopuszczony do kolejnego testu po zgłoszeniu gotowości w terminie określonym przez 
Zarząd KS PZPN. 
 

ROZDZIAŁ V.   Listy klasyfikacyjne  
 
1. Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego Zarząd KS PZPN ustala listę 
klasyfikacyjną sędziów danej klasy rozgrywkowej (z wyjątkiem podgrupy C grupy TopAmator), 
biorąc pod uwagę oceny Zarządu Kolegium Sędziów wystawiane w systemie obiektywizacji oceny 
jakości sędziowania TC ( „triple checking”). 
 

 
ROZDZIAŁ VI.   Awanse i spadki 

 
1.   Listy klasyfikacyjne, o których jest mowa w Rozdziale V, są podstawą do ustalania przez Zarząd 
KS PZPN liczby sędziów awansujących i spadających na nowy sezon. 
3.   Sędziowie podgrupy B grupy TopAmator ubiegający się o awans, oprócz spełnienia wszystkich 
wymogów zawartych w niniejszych zasadach, muszą przeprowadzić minimum 10 zawodów 
szczebla centralnego w sezonie. 
 

ROZDZIAŁ VII.    Sędziowie międzynarodowi i kandydaci na sędziów międzynarodowych 

– zasady mianowania 
 

1.   Sędziowie i sędziowie asystenci międzynarodowi muszą znać język angielski. Zasady 
sprawdzania znajomości języka obcego ustala Zarząd KS PZPN.  
2.   Uprawnienia sędziego FIFA po raz pierwszy może uzyskać sędzia, który spełnia warunki 
określone przez FIFA, 
Zarząd KS PZPN przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi PZPN proponowaną listę kandydatów 
na sędziów i sędziów asystentów międzynarodowych. 
3.  Sędzia FIFA zostaje ponownie kandydatem jeżeli: 

a) wg oceny Zarządu KS PZPN prowadzi zawody w Ekstraklasie na poziomie bardzo dobrym, 

b) na zawodach międzynarodowych uzyskuje wysokie oceny, 
c) odpowiada przyjętemu przez FIFA limitowi wiekowemu. 
d) stwarza perspektywy awansu w hierarchii UEFA i FIFA. 
  

ROZDZIAŁ VIII.   Kandydaci na sędziów podgrupy TopAmator B: 
 

1. Po zakończeniu rundy jesiennej wojewódzkie Kolegia Sędziów wytypują spośród sędziów 

III ligi po jednym kandydacie (łącznie 16 kandydatów). 

2. Zarząd Kolegium Sędziów PZPN dokooptuje kolejnych kandydatów (nie więcej niż 16), 

spośród perspektywicznych sędziów III ligi, biorąc pod uwagę m.in. poziom prowadzenia zawodów, 

stopień wytrenowania, znajomość przepisów oraz konieczność dbania o województwa mające 

mało sędziów szczebla centralnego. 

3. Kandydaci przed rundą wiosenną zostaną poddani egzaminowi konkursowemu. Minima 

zaliczeniowe – jak dla innych sędziów szczebla centralnego. 



4. Kandydaci, którzy nie zdadzą jednego lub więcej egzaminów zostaną przekazani do 

dyspozycji macierzystych Kolegiów Sędziów, bez możliwości zastąpienia ich innymi kandydatami. 

5. Kandydaci, którzy pomyślnie zdadzą powyższy egzamin, zostaną poddani obserwacjom w 

rundzie wiosennej na minimum 4 zawodach III ligi. Oceny uzyskane na tych zawodach w systemie 

TC, wyniki uzyskane podczas egzaminów oraz stopień wytrenowania będą głównymi czynnikami 

branymi pod uwagę przy tworzeniu końcowego rankingu kandydatów. 

6. Awans do grupy podgrupy TopAmatorB uzyska nie mniej niż 2 najlepszych sędziów-

kandydatów. 

 

ROZDZIAŁ IX.   Postanowienia końcowe: 

 
1. Sędzia szczebla centralnego za zgodą Zarządu KS PZPN może być czasowo ur lopowany. 
2. Zgoda KS PZPN na czasowy urlop każdorazowo powinna zawierać:  

a) określać jednoznacznie długość urlopu, 
b) określać wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na nowy 

sezon rozgrywkowy. 
3. Nieprowadzenie zawodów na szczeblu centralnym w okresie przekraczającym 12 miesięcy 
może spowodować przesunięcie sędziego o jedną klasę rozgrywkową niżej.  
4.   W meczach nie objętych systemem obiektywizacji oceny pracy sędziów, sędziom przysługuje 
prawo do zgłoszenia Zarządowi KS PZPN zastrzeżeń do oceny obserwatora wystawionej w 

arkuszu obserwacji, a także do opisu zawartego w tym arkuszu. Zgłoszenie (zawierające także 
ciągły zapis wideo meczu, od chwili rozpoczęcia do momentu zakończenia) musi zostać złożone 
do Przewodniczącego KS PZPN w terminie do 30 dni od daty zawodów. Wyniki analizy 
zgłoszonych zastrzeżeń, będą brane pod uwagę przy dokonywaniu obsady, a także przy 
rozpatrywaniu spadków i awansów sędziów. 
5. Zarząd KS PZPN może nakładać na sędziów dodatkowe zadania szkoleniowe, jak  m.in. 
przesyłanie samooceny po prowadzonych przez siebie meczach czy udział w szkoleniu 
korespondencyjnym. Niewykonywanie obowiązków w wyznaczonych terminach będzie 
powodować wstrzymanie sędziego w obsadzie zawodów. 
6. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędziego z 

przedstawicielami klubów. Naruszenie powyższego zakazu spowoduje automatyczne wstrzymanie 
w obsadzie sędziego od prowadzenia zawodów na okres ustalony przez Zarząd KS PZPN. 
Niezależnie od tego sprawa zostanie przekazana do Komisji Dyscyplinarnej PZPN. 
7. Nieusprawiedliwione lub niezgodne z przepisami kontakty sędziów i obserwatorów przed 
meczem lub po jego zakończeniu spowoduje wstrzymanie w obsadzie przez Zarząd KS PZPN do 
odwołania oraz przekazanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej PZPN. Za usprawiedliwione i 
zgodne z przepisami uznaje się jedynie kontakty związane z danym meczem, dotyczące spraw 
mieszczących się w ramach obowiązującego prawa, w tym przepisów związkowych.  
8. Do interpretacji niniejszych zasad awansu i spadku upoważniony jest Zarząd KS PZPN. 
9. Decyzje w sprawie awansów i spadków mają charakter nominacji i nie podlegają odwołaniu oraz 

zaskarżeniu.  
 

II. Z dniem zatwierdzenia niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr VI/129 Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej z 7 lipca 2016 roku. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VI/91 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Zasad awansu i spadku sędzi szczebla centralnego 

oraz powoływania kandydatek na sędzie szczebla centralnego  
 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Zasady awansu i spadku sędzi szczebla centralnego oraz powoływania kandydatek 
na sędzie szczebla centralnego w następującym brzmieniu:  
 
 

Zasady awansu i spadku sędzi szczebla centralnego  
oraz powoływania kandydatek na sędzie szczebla centralnego 

 
ROZDZIAŁ I.   Postanowienia ogólne 

 
1.   Niniejsze zasady spełniają wymogi i zostały dostosowane do warunków Konwencji 

Sędziowskiej UEFA.  
2.  Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia szczebla centralnego” oznacza sędzię  

uprawnioną do sędziowania zawodów Ekstraligi, I ligi kobiet oraz innych rozgrywek 
prowadzonych przez PZPN lub upoważnione przez niego podmioty.  

3.  Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to rozumieć cykl 
rozgrywkowy jesień – wiosna. 

4.  Sędzia szczebla centralnego musi spełniać następujące wymagania:  
a.   mieć minimum średnie wykształcenie (poświadczone kserokopią odpowiedniego 

dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego KS 
ZPN), 

b.   mieć sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę, 
c.   odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 
d.   działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej – szczególnie w zakresie 

szkolenia, 

e.   wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów. 
5. Sędzia szczebla centralnego nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego 
klubu sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej. 
6.   Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędzi szczebla centralnego nadawane są na jeden 
sezon rozgrywkowy. 
7.   Zarząd KS PZPN ma prawo cofnąć uprawnienia w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego 
sędzi, która: 

a.  nie przestrzega lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych zasadach 
lub 

b.  naruszy lub istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia norm etyczno-moralnych w 

związku z pełnieniem funkcji sędzi (w tym również, gdy postawione jej zostaną zarzuty 
przez prokuraturę związane z korupcją w sporcie bądź zostanie skazana 
prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie) 
lub, 

c.  nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN lub  
d.  prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie lub 
e.  nie zalicza egzaminów sprawnościowych lub teoretycznych. 
 

 
ROZDZIAŁ II.  Postanowienia dotyczące wieku sędzi 

 
1. Ustala się następujące granice wieku: 
a.     sędzie międzynarodowe – wg ustaleń FIFA, 



b.     nowo zgłoszone kandydatki ma sędzie i sędzie asystentki szczebla centralnego – do 35 lat (w 

uzasadnionych merytorycznie przypadkach Zarząd KS PZPN może odstąpić od tego wymogu).  
3.    Zasady naborów nowych sędzi i sędzi asystentek ustala przed każdym sezonem Zarząd KS 
PZPN. 
 

ROZDZIAŁ III.   Obserwacje 
 

1.   Na wszystkich zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych, których obsady dokonuje 
Zarząd KS PZPN, sędzie mogą być poddawane obserwacjom. Głównym celem prowadzenia 
obserwacji są względy szkoleniowe. Aktualna forma sędzi i jej potencjał umiejętności sędziowskich 
zdiagnozowane przez obserwatora, są elementami do analizy przy obsadzie. Od ocen 

obserwatorów sędziom nie przysługuje odwołanie. 
2.  Sędzie prezentujące wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględnianie w 
obsadzie zawodów. Decyzje o braku nominacji bądź o liczbie prowadzonych przez sędzie 
zawodów nie mogą być przedmiotem odwołania i nie podlegają uzasadnianiu ze  strony KS PZPN. 
 

ROZDZIAŁ IV.   Egzaminy teoretyczne i sprawnościowe 
 
1.     W każdym sezonie rozgrywkowym KS PZPN organizuje następujące kursy i egzaminy:  
a.     letni kurs dla sędzi szczebla centralnego 
b.     zimowy kurs dla sędzi szczebla centralnego 

c.     warsztaty, konferencje szkoleniowo-unifikacyjne, jeżeli Zarząd KS PZPN uzna to za 
uzasadnione. 

2.    Na każdym kursie przeprowadzany jest egzamin teoretyczny i sprawnościowy.  
3.    KS PZPN może na kursie zimowym w przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych 
i terenowych, ograniczyć zakres egzaminu sprawnościowego.  
4.    Wszystkie egzaminy mają charakter zaliczeniowy. Minima zaliczeniowe wynoszą:  
a.   dla egzaminu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 
b.   dla egzaminu filmowego – 70% prawidłowych odpowiedzi, 
c.   dla egzaminu sprawnościowego – wg zasad FIFA. 
Obowiązują egzaminy sprawnościowe przyjęte dla FIFA dla sędzi oraz sędzi asystentek. Normy 

zaliczeniowe (limity czasowe) określa Zarząd KS PZPN, podając je do wiadomości 
zainteresowanym minimum 60 dni przed egzaminem. 
5.    W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja) Zarząd KS PZPN ma prawo zwolnić 
sędzię z uczestnictwa w egzaminach. Nie zwalnia to jednak sędzi od zaliczania egzaminów przed 
Komisją w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN. 
6. Jeżeli sędzia w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, 
uczestniczyła w oficjalnym kursie UEFA lub FIFA, wynik sprawdzianu kondycyjnego zostanie jej 
zaliczony, jeśli zakres i forma tego egzaminu były zbieżne z zakresem egzaminu w Polsce. 
7.   Sędzi delegowanej na zawody w terminie egzaminu, wyznacza się nowy termin. Sędzia taka 
może być uwzględniana w obsadzie. 

8. Sędzia, która nie zaliczy jednego lub kilku egzaminów, może być oddana do dyspozycji 
macierzystego ZPN. Może również być poddana egzaminowi poprawkowemu, który zalicza w 
wyznaczonym przez Zarząd KS PZPN terminie. 
10. Sędzia, która z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału w wyznaczonym terminie 
egzaminu, zostanie przekazana do dyspozycji macierzystego ZPN. 
11. Sędzia, która w trakcie egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej przez lekarza, 
zostanie dopuszczona do kolejnego egzaminu po zgłoszeniu gotowości w terminie określonym 
przez Zarząd KS PZPN. 
 

ROZDZIAŁ V.   Listy klasyfikacyjne 
 

1.   Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego Zarząd KS PZPN ustala listę klasyfikacyjną 
sędzi danej klasy rozgrywkowej, biorąc pod uwagę  m.in.: 

a) merytoryczną treść obserwacji z poszczególnych meczów, 

b) rankingi sporządzane przez obserwatorów, 



c) opinię Zarządu Kolegium Sędziów. 

 
ROZDZIAŁ VI.    Sędzie międzynarodowe  i  kandydatki  

na sędzie międzynarodowe – zasady mianowania 
 

1.   Sędzie główne międzynarodowe muszą znać język angielski. Zasady sprawdzania znajomości 
języka obcego ustala Zarząd KS PZPN. 
2.   Uprawnienia sędzi FIFA po raz pierwszy może uzyskać sędzia Ekstraligi, która w momencie 
nominacji: 

a) nie ma 35 lat, 

b) przeprowadziła minimum 20 zawodów szczebla centralnego (Ekstraliga, Centralna Liga 

Juniorów) z udziałem obserwatora PZPN, 

c) spełnia warunki określone przez FIFA, 

Zarząd KS PZPN przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi PZPN proponowaną listę kandydatek 
na sędzie międzynarodowe. 
3.  Sędzia FIFA zostaje ponownie kandydatką jeżeli: 

a) wg oceny Zarządu KS PZPN prowadzi zawody na szczeblu centralnym na poziomie bardzo 

dobrym, 

b) na zawodach międzynarodowych uzyskuje wysokie oceny, 

c) odpowiada przyjętemu przez FIFA limitowi wiekowemu. 

d) stwarza perspektywy awansu w hierarchii UEFA i FIFA. 

  
ROZDZIAŁ VII.   Postanowienia końcowe: 

 
1. Sędzia szczebla centralnego za zgodą Zarządu KS PZPN może być czasowo urlopowana.  
2. Zgoda KS PZPN na czasowy urlop każdorazowo powinna zawierać:  

a) określać jednoznacznie długość urlopu, 

b) określać wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na nowy 

sezon rozgrywkowy. 

3. Zarząd KS PZPN będzie nakładał na sędzie dodatkowe zadania szkoleniowe, jak m.in. 
przesyłanie samooceny po prowadzonych przez siebie meczach czy udział w szkoleniu 
korespondencyjnym. Niewykonywanie obowiązków w wyznaczonych terminach będzie skutkować 
wstrzymaniem sędzi w obsadzie zawodów. 
5. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego sędzi z 

przedstawicielami klubów. Naruszenie powyższego zakazu spowoduje automatyczne wstrzymanie 
w obsadzie sędzi od prowadzenia zawodów na okres ustalony przez Zarząd KS PZPN. Niezależnie 
od tego sprawa zostanie przekazana do Komisji Dyscyplinarnej PZPN. 
6. Nieusprawiedliwione lub niezgodne z przepisami kontakty sędzi i obserwatorów przed meczem 
lub po jego zakończeniu spowoduje wstrzymanie w obsadzie przez Zarząd KS PZPN do odwołania 
oraz przekazanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej  PZPN. 
7. Do interpretacji niniejszych zasad awansu i spadku upoważniony jest Zarząd KS PZPN. 

 
II. Traci moc Uchwała nr VI/130 z 7 lipca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VI/92 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zatwierdzenia listy sędziów szczebla centralnego 
na sezon 2017/2018 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Zatwierdza się nw. listy sędziów szczebla centralnego na sezon 2017/18:  

 
Sędziowie zawodowi: 
 

1. Bartosz FRANKOWSKI Kujawsko-Pomorski  ZPN 
2. Paweł GIL   Lubelski  ZPN 
3. Krzysztof JAKUBIK  Mazowiecki  ZPN 
4. Tomasz KWIATKOWSKI Mazowiecki  ZPN 
5. Szymon MARCINIAK  Mazowiecki  ZPN 
6. Tomasz MUSIAŁ  Małopolski  ZPN 
7. Jarosław PRZYBYŁ  Opolski  ZPN 

8. Paweł RACZKOWSKI  Mazowiecki  ZPN 
9. Daniel STEFAŃSKI  Kujawsko-Pomorski  ZPN 

 
Sędziowie grupy TopAmator: 
 

1. Artur ALUSZYK  Zachodniopomorski  ZPN 
2. Konrad ALUSZYK  Lubuski  ZPN 
3. Łukasz BEDNAREK  Zachodniopomorski  ZPN 
4. Tomasz BIAŁEK  Lubuski  ZPN 
5. Marcin BIELAWSKI  Śląski  ZPN 

6. Mateusz BIELAWSKI  Śląski  ZPN 
7. Dawid BUKOWCZAN  Śląski  ZPN 
8. Zbigniew DOBRYNIN  Łódzki  ZPN 
9. Damian GAWĘCKI  Świętokrzyski  ZPN 
10. Konrad GĄSIOROWSKI Lubelski  ZPN 
11. Mirosław GÓRECKI  Śląski  ZPN 
12. Piotr IDZIK   Wielkopolski  ZPN 
13. Sebastian JARZĘBAK  Śląski  ZPN 
14. Łukasz KARSKI  Pomorski ZPN 
15. Konrad KIEŁCZEWSKI Podlaski  ZPN 

16. Marcin KOCHANEK  Opolski  ZPN 
17. Mariusz KORPALSKI  Kujawsko-Pomorski  ZPN 
18. Damian KOS   Pomorski  ZPN 
19. Sebastian KRASNY  Małopolski  ZPN 
20. Daniel KRUCZYŃSKI  Śląski  ZPN 
21. Wojciech KRZTOŃ  Warmińsko-Mazurski  ZPN 
22. Paweł KUKLA   Małopolski  ZPN 
23. Łukasz KUŹMA  Podlaski  ZPN 
24. Piotr LASYK   Śląski  ZPN 
25. Marcin LIANA   Kujawsko-Pomorski  ZPN 
26. Jacek LIS   Śląski  ZPN 

27. Szymon LIZAK   Wielkopolski  ZPN 
28. Piotr ŁĘGOSZ   Kujawsko-Pomorski  ZPN 
29. Paweł MALEC   Łódzki  ZPN 
30. Jacek MAŁYSZEK  Lubelski  ZPN 
31. Robert MARCINIAK  Małopolski  ZPN 



32. Tomasz MARCINIAK  Mazowiecki  ZPN 

33. Monika MULARCZYK  Łódzki  ZPN 
34. Wojciech MYĆ   Lubelski  ZPN 
35. Marek OPALIŃSKI  Dolnośląski ZPN 
36. Kornel PASZKIEWICZ  Dolnośląski  ZPN 
37. Maciej PELKA   Wielkopolski  ZPN 
38. Paweł PSKIT   Łódzki  ZPN 
39. Sylwester RASMUS  Kujawsko-Pomorski  ZPN 
40. Rafał ROKOSZ  Śląski  ZPN 
41. Albert RÓŻYCKI  Łódzki  ZPN 
42. Karol RUDZIŃSKI  Warmińsko-Mazurski  ZPN 

43. Dominik SULIKOWSKI Pomorski  ZPN 
44. Łukasz SZCZECH  Mazowiecki  ZPN 
45. Marcin SZCZERBOWICZ Warmińsko-Mazurski  ZPN 
46. Marcin SZREK   Świętokrzyski  ZPN 
47. Sebastian TARNOWSKI Dolnośląski  ZPN 
48. Piotr URBAN   Mazowiecki  ZPN 
49. Tomasz WAJDA  Śląski  ZPN 
50. Sebastian ZAŁĘSKI  Mazowiecki  ZPN 
51. Mariusz ZŁOTEK  Podkarpacki  ZPN 
52. Mateusz ZŁOTNICKI  Lubelski  ZPN 

 

II. Zatwierdza się nw. listę sędziów asystentów szczebla centralnego na sezon 2016/17: 

 

1. Marcin BONIEK  Kujawsko-Pomorski  ZPN 
2. Marcin BORKOWSKI  Lubelski  ZPN 
3. Tomasz LISTKIEWICZ Mazowiecki  ZPN 
4. Sebastian MUCHA  Małopolski  ZPN 
5. Krzysztof MYRMUS  Śląski  ZPN 
6. Rafał ROSTKOWSKI  Mazowiecki  ZPN 

7. Konrad SAPELA  Łódzki  ZPN 
8. Radosław SIEJKA  Łódzki  ZPN 
9. Paweł SOKOLNICKI  Mazowiecki  ZPN 
10. Marek ARYS   Zachodniopomorski  ZPN 
11. Michał GAJDA   Łódzki  ZPN 
12. Dawid GOLIS   Łódzki  ZPN 
13. Bartosz HEINIG  Pomorski  ZPN 
14. Adam KUPSIK   Wielkopolski  ZPN 
15. Bartłomiej LEKKI  Śląski  ZPN 
16. Marcin LISOWSKI  Mazowiecki  ZPN 

17. Tomasz NIEMIROWSKI Mazowiecki  ZPN 
18. Michał OBUKOWICZ  Mazowiecki  ZPN 
19. Michał PIERŚCIŃSKI  Mazowiecki  ZPN 
20. Jakub ŚLUSARSKI  Małopolski  ZPN 
21. Jakub WINKLER  Kujawsko-Pomorski  ZPN 
22. Arkadiusz Kamil WÓJCIK Mazowiecki  ZPN 
23. Marcin ADAMSKI  Podlaski  ZPN 
24. Paulina BARANOWSKA Kujawsko-Pomorski  ZPN 
25. Dariusz BOHONOS  Pomorski  ZPN 
26. Rafał BRIEGER  Pomorski  ZPN 

27. Maciej CEBULSKI  Wielkopolski  ZPN 
28. Marcin CZERWIŃSKI  Lubuski  ZPN 
29. Dawid FIEDOROWICZ Warmińsko-Mazurski  ZPN 
30. Marcin HANKIEWICZ  Łódzki  ZPN 
31. Michał HNATKIEWICZ  Dolnośląski  ZPN 
32. Dariusz IGNATOWSKI  Kujawsko-Pomorski  ZPN 



33. Marcin JAKOWENKO  Śląski  ZPN 

34. Adam JAKUBCZYK  Śląski  ZPN 
35. Marcin JANAWA  Zachodniopomorski  ZPN 
36. Adam KARASEWICZ  Dolnośląski  ZPN 
37. Marcin KASPRZYK  Śląski  ZPN 
38. Bartosz KASZYŃSKI  Kujawsko-Pomorski  ZPN 
39. Mikołaj KOSTRZEWA   Lubelski  ZPN 
40. Sławomir KOWALEWSKI Śląski  ZPN 
41. Piotr KURT   Warmińsko-Mazurski  ZPN 
42. Marcin LIS   Śląski  ZPN 
43. Maciej MAJEWSKI  Łódzki  ZPN 

44. Jarosław MIKOŁAJEWSKI Małopolski  ZPN 
45. Krystian MUCHA  Warmińsko-Mazurski  ZPN 
46. Krzysztof NEJMAN  Mazowiecki  ZPN 
47. Piotr PODBIELSKI  Podlaski  ZPN 
48. Damian ROKOSZ  Śląski  ZPN 
49. Bolesław ROSA  Mazowiecki  ZPN 
50. Marcin SADOWSKI  Kujawsko-Pomorski  ZPN 
51. Filip SIERANT   Mazowiecki  ZPN 
52. Łukasz SIKORA  Podlaski  ZPN 
53. Paweł SMYK   Lubelski  ZPN 

54. Michał SOBCZAK  Kujawsko-Pomorski  ZPN 
55. Łukasz SOBIŁO  Dolnośląski  ZPN 
56. Krzysztof STĘPIEŃ  Opolski  ZPN 
57. Sebastian SZCZOTKA  Śląski  ZPN 
58. Wojciech SZCZUREK  Śląski  ZPN 
59. Marek SZERSZEŃ  Pomorski  ZPN 
60. Daniel SZPILA   Opolski  ZPN 
61. Piotr SZUBIELSKI  Łódzki  ZPN 
62. Zbigniew SZYMANEK  Śląski  ZPN 
63. Piotr SZYPUŁA  Śląski  ZPN 

64. Maciej ŚLIWIŃSKI  Wielkopolski  ZPN 
65. Arkadiusz ŚPIEWAK  Łódzki  ZPN 
66. Jacek TOKARSKI  Opolski  ZPN 
67. Radosław WĄSIK   Lubelski  ZPN 
68. Wiktor WĄTROBA  Zachodniopomorski  ZPN 
69. Daniel WIEJOWSKI  Śląski  ZPN 
70. Marek WITOŃ   Podkarpacki  ZPN 
71. Jakub WÓJCIK  Mazowiecki  ZPN 
72. Jakub ZALEWSKI  Dolnośląski  ZPN 
73. Andrzej ZBYTNIEWSKI Lubelski  ZPN 

 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VI/93 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały 
nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w 

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

I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną:  
 



1. § 2 ust. 1-3 otrzymują nowe następujące brzmienie: 

 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:  

a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako rozgrywki szczebla centralnego, Superpuchar;  

b) juniorzy: Centralna Liga Juniorów U-19;  

c) juniorzy młodsi – Centralna Liga juniorów U-17; 

d) trampkarze – Centralna Liga juniorów U-15; 

e) młodzieżowe reprezentacje WZPN. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa 

w ust. 1 pkt b) – e) właściwym związkom piłki nożnej.  

3. Związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:  

a) seniorzy III liga –związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki przemiennie  

b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C,  

c) Puchar Polski na szczeblu ZPN  

d) juniorzy: klubowe mistrzostwa związku piłki nożnej wg odrębnego regulaminu. 

 
2. W § 7 ust. 6 po słowach „…przegrane 0:3” dodaje się zwrot „(0:5 w rozgrywkach Futsalu)” 

 
3. W § 7 ust. 6 skreśla się pkt 17). 
 
4. Dotychczasowe pkt 18-20 w § 7 ust. 6 otrzymują numerację  17-19. 
 
5. W § 7 ust. 7 w miejsce zapisu „ … o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 19” wprowadza się zapis 
„ … o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 18”.  
 
6. W § 9 ust. 5 pkt 2) po słowie „Superpucharu” dodaje się zapis ‘Centralnej Ligi Juniorów 
U-19” 

 
 
7. § 9 ust. 5 pkt 5-7 otrzymują nowe następujące brzmienie: 

5) w rundzie jesiennej i wiosennej rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 i Centralnej Ligi 

Juniorów U-15, prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone związki piłki nożnej, pierwszą 

instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożne j, a drugą 

instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN;  

6) w rundzie finałowej rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 i Centralnej Ligi Juniorów U-15, 

pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a  drugą 

instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN; 

7) w rozgrywkach młodzieżowych reprezentacji WZPN, prowadzonych z upoważnienia przez 

wyznaczone związki piłki nożnej, pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i 

ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i 

Młodzieżowego PZPN; 

 

8. Dotychczasowe pkt 6-8 w § 9 ust. 5 otrzymują numerację 8-10. 
 

9. Paragraf 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

1. Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN lub ZPN. 

 

2. Podczas meczów rozgrywanych w ramach rozgrywek o których mowa w § 2 ust 1 i 4 oraz w § 

2a ust. 1 pkt a), b) i d) może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje 

w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 



3. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne 

i nie mogą być zmienione.  
 
4. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem 
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub 
finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.  
 
 
10. W § 12 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

3. W rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi i Pucharu Polski na szczeblu centralnym, 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, 

j) Sprzętowy.  

 

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) - 

j). Jeżeli ławki rezerwowych nie zawierają więcej miejsc siedzących, co do zasady, 

dodatkowe  miejsca 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. 

 
 
11. § 12 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

Liczbę dopuszczalnych wymian zawodników określają regulaminy poszczególnych rozgrywek, z 

zastrzeżeniem zasad określonych w Przepisach Gry i Postanowieniach PZPN do Przepisów Gry.  

 
12. Dotychczasowe ust. 7-8 w § 12 otrzymują numerację 8-9 
 
13. W § 12 ust. 9 po słowach „o których mowa w § 12” zmienia się zapis „ust. 1 – 7” na 

„ust. 1 – 8” 
 
14. § 24 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

1. Zawodnik piłki nożnej jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia 

umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne przez 

okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia.  Termin ważności badania 

kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego 

dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie 



zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 

23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do 

godz. 23:59,59). 

 

2. W sytuacji, jeśli regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania 

przez zawodników badań lekarskich potwierdza kierownik lub trener drużyny.  

 
 
II. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

        Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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

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

zm. U nr VI/87 z 20.05.2010 r.  

zm. U nr VII/105 z 24.06.2010 r.  

zm. U nr III/26 z 17.02.2011 r.  

zm. U nr V/73 z 5.04.2011 r.  

zm. U nr IX/180 z 30.06.2011 r.  

zm. U nr XVI/294 z 15.12.2011 r.  

zm. U nr V/93 z 15.05.2012 r.  

zm. U nr VI/168 z 05.06.2013 r.  

zm. U nr VII/182 z 20.06.2013r. 

zm. U.nr VIII/221 z 10.07.2013 r. 

zm. U.nr V/80 z 26.05.2014 r. 

zm. U.nr X/169 z 12.10.2015 r. 

zm. U nr IV/91 z 27.04.2016 r. 

zm. U nr VII/47 z 30.08.2016 r. 

zm. U nr VI/93  z 16.06.2017 r. 

 

 

Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

(tekst jednolity) 

 

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

 

PRZEPISY W SPRAWIE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Spotkania piłki nożnej rozgrywane są według obowiązujących Przepisów Gry, niniejszych 

postanowień oraz regulaminów wydanych przez PZPN, ligę zawodową i związki piłki nożnej.  

2. Każdy klub biorący udział w zawodach mistrzowskich i pucharowych obowiązany  

jest wystawić najlepszą drużynę będącą do jego dyspozycji w danej klasie.  

3. Kluby piłkarskie będące członkami właściwego związku piłki nożnej oraz PZPN uczestniczące 

we współzawodnictwie sportowym zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Sporcie muszą posiadać 

formę osób prawnych.  

4. Dopuszcza się przejściowo uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich zespołów nie będących 

członkami PZPN, a posiadających inną formę organizacyjną niż określona w ust. 3. Decyzję w 

tym przedmiocie podejmuje właściwy związek piłki nożnej.  

 

§ 2 

 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:  

a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako rozgrywki szczebla centralnego, Superpuchar; 

b) juniorzy Centralna Liga Juniorów U-19; 

c) juniorzy młodsi – Centralna Liga juniorów U-17; 



d) trampkarze – Centralna Liga juniorów U-15; 

e) młodzieżowe reprezentacje WZPN.  

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o 

których mowa w ust. 1 pkt b) – e) właściwym związkom piłki nożnej.  

3. Związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:  

a) seniorzy III liga –związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki przemiennie; 

b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C;  

c) Puchar Polski na szczeblu ZPN; 

d) juniorzy: klubowe mistrzostwa związku piłki nożnej wg odrębnego regulaminu. 

4. Ekstraklasa SA prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn Ekstraklasy oraz jest upoważniona 

do prowadzenia rozgrywek o Puchar Ekstraklasy. 

5. Wiek zawodników w rozgrywkach młodzieżowych określają regulaminy poszczególnych 

rozgrywek i zawodów, zgodnie z kategoriami wiekowymi ustalonymi przez UEFA.  

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą posiadać przynajmniej jedną drużynę 

w klasach rozgrywek seniorów, niższej od tej, w której uczestniczy pierwszy zespół danego 

klubu, z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w ust. 7. Zasada ta może być 

zmieniona przez Zarządy ZPN w odniesieniu do rozgrywek prowadzonych przez Związek.  

7. Stosuje się następujące zasady:  

a) kluby Ekstraklasy mogą posiadać drużynę rezerwową do II ligi włącznie;  

b) kluby I ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do III ligi włącznie,  

c) kluby II ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do IV ligi włącznie,  

d) kluby III ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do ligi okręgowej włącznie, etc.  

e) we wszystkich przypadkach spadku pierwszej drużyny klubu do klasy niższej, zespoły tego 

klubu muszą być automatycznie przeniesione do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli 

pozostanie ich w dotychczasowej klasie rozgrywek byłoby sprzeczne z niniejszymi 

postanowieniami,  

f) drużyna rezerwowa nie może występować w lidze lub klasie, w której uczestniczy  

w rozgrywkach I zespół klubu.  

8. Zarząd PZPN, uwzględniając stosowne przepisy licencyjne, ustala liczbę zespołów 

młodzieżowych dla klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN  

i Związki Piłki Nożnej.  

9. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą mieć dowolną liczbę 

drużyn w rozgrywkach Pucharu Polski oraz rozgrywkach juniorów wszystkich kategorii 

wiekowych.  

 

§ 2 a 

 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących klasach:  

a) Ekstraliga,  

b) I liga,  

c) II liga,  

d) Puchar Polski na szczeblu centralnym, 

e) rozgrywki młodzieżowe zgodnie z decyzją Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.  

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa 

w ust. 1 a)-e) właściwym organom związków piłki nożnej.  

 

§ 2 b 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki futsalu w następujących klasach:  

a) I liga,  

b) II liga, 



c) Halowy Puchar Polski, 

d) rozgrywki młodzieżowe zgodnie z decyzją Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa 

w ust. 1 a)-d) właściwym organom związków piłki nożnej.  

3. Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. prowadzi rozgrywki Ekstraklasy Futsalu. 

 

§ 2 c 

 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej plażowej.  

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek piłki nożnej 

plażowej  właściwym organom związków piłki nożnej.  

 

§ 3 

 

1. W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować klub wyłącznie piłkarze 

potwierdzeni do klubu i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie 

Extranet.  

2. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do 
gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich 
poniższych warunków: 

a) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;  
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej 

lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w 
rozgrywkach seniorów; 

3. Zasady występów juniorek w zespołach seniorskich określają szczegółowo regulaminy 

poszczególnych rozgrywek  

 

§ 4 

 

O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku 
klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych 
klas zgodnie z następującymi zasadami:  
1. Jeżeli zawodnik, który ukończył 19. rok życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim  

lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć  
w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu 
pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników 
występujących na pozycji bramkarza);  

2. Jeżeli zawodnik, który nie ukończył 19. roku życia, brał udział w spotkaniu mistrzowskim  
lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć  

w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu 
pierwszego meczu, w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry (przepis ten  
nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);  

3. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 
zawodników występujących na pozycji bramkarza); 

4. Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych spotkań 
mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników 
uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych); 

5. Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy 
niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych 
oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy 
zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). 



 

§ 5 

 

1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić  

na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią.  

2. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem meczu czyni 

zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.  

3. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje 

sędziego do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu, a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji 

spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości 

podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.  

 

§ 6 

 

1. Organy związków piłki nożnej, właściwe do spraw gier i ewidencji, prowadzą wykazy boisk  

i kwalifikują ich przydatność do gier mistrzowskich poszczególnych klas.  

2. Protokoły weryfikacji boisk do rozgrywek są przechowywane w dokumentacji właściwych 

związków piłki nożnej. W protokołach należy uwzględnić dane techniczne obiektu, w tym 

dotyczące elektrycznego oświetlenia boiska.  

3. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozgrywane wyłącznie na boiskach 

zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu określonym 

w jego statucie lub wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.  

4. Klub – gospodarz spotkania ma obowiązek powiadomienia przeciwnika o terminie, miejscu i 

rodzaju nawierzchni boiska, na którym zostaną rozegrane zawody, zgodnie z regulaminem 

danych rozgrywek oraz przygotowania wskazanego boiska, zgodnie z Przepisami Gry.  

5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 

rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inne 

boisko odpowiadające warunkom podanym w ust. 3. Drużyna gości każdorazowo zobowiązana 

jest do uwzględniania możliwości rozegrania meczu na boisku innym niż wskazane w 

powiadomieniu o którym mowa w ust. 4. 

6. W spotkaniach rozgrywanych na neutralnym boisku obowiązki gospodarza przejmuje 

organizator, wyznaczony przez właściwe wydziały w sprawach gier i ewidencji odpowiednio 

PZPN, związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki. Za boiska neutralne 

uważa się:  

a) dla drużyn z tej samej miejscowości: boisko innego klubu w tej miejscowości  

(z zachowaniem przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu), a w przypadku braku 

odpowiedniego boiska – uzgodnione lub wylosowane w obecności przedstawiciela organu 

prowadzącego rozgrywki – boisko jednego z zainteresowanych klubów;  

b) dla drużyn z różnych miejscowości: boisko w innej miejscowości, możliwe w równej 

odległości od siedzib obu zainteresowanych klubów.  

7. Mecze piłki nożnej nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkn iętych  

na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego, państwowej bądź samorządowej 

władzy administracyjnej.  

8. Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy i delegaci mają obowiązek sprawdzenia 

dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.  

9. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego  

lub związkowego właściwy organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję o zmianie 

terminu zawodów piłkarskich lub uznaniu ich za nieodbyte bez przyznawania punktów.  

 



§ 7 

 

I. Zawody nierozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry:  

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

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych  

od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie  

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

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

gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, 

itp.) należy, gdy pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym 

przy świetle dziennym.  

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

zasady, organ prowadzący dane rozgrywki. W drodze wyjątku, o ile przepisy szczególne nie 

stanowią inaczej, decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje 

Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną 

nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

okoliczności siły wyższej, jak określono w ust. 1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia 

(rozegrania) spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym.”  

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

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

spotkania.  

4. W przypadku podjęcia przez organ prowadzący rozgrywki decyzji o rozegraniu w nowym 

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

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

się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.  

5. W przypadku podjęcia przez organ prowadzący rozgrywki decyzji o dokończeniu zawodów 

przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym 

terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  

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

wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów.  

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry  

w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

▪ którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 

czerwonej kartki lub w wyniku wymiany,  

▪ którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego 

barwach występują w chwili dokańczania zawodów,  

▪ którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu liczby 

kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę 

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono 

obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć  

tej kary w dokończonych zawodach”.  

 

II. Zawody weryfikowane jako walkower: 

6. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 (0:5 w rozgrywkach Futsalu) na niekorzyść:  

1) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa  

w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22.  



2) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;  

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

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

nie zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką;  

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

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

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

zgodnie z przepisami;  

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

lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;  

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

lekarskiej, o których mowa w § 24;  

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

zawodników będzie mniejsza niż 7;  

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

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

przerwane;  

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

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

przerwane;  

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

przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;  

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

2 minut;  

14) drużyny, która nie dostarczy sędziemu protokołu, zawierającego listę zawodników i osób 

funkcyjnych; 

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

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;  

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

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

z uwzględnieniem postanowień § 20.  

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

powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu 

gry.  

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

od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych.  

19) drużyny gospodarza, który nie dokona przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania 

sędziów, obserwatorów i delegatów, a z tego powodu zawody zostaną odwołane -  

w przypadku jeśli regulamin rozgrywek nakłada na klub obowiązek dokonania takiej opłaty.  

7. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 18, od uznania winy klubu należy odstąpić  

w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego  

na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu wymian) bądź  

w przypadku, gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą 

liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym.  

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

walkowerem.  

9. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli wa lkower – 

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

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

tej decyzji.  



11. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki 

sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy 

rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie  

jak najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora  

lub innego przedstawiciela PZPN lub ZPN wszczęcie przez właściwy organ prowadzący 

postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym 

PZPN.  

12. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów  

jako przegranych 0:3 na niekorzyść drużyny gospodarza z przyczyn wiążących  

się z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.  

 

§ 8 

 

W przypadku, gdy drużyna gości naruszy przepisy § 7 ust. 6 pkt  2 lub 9, organ prowadzący 

rozgrywki może jej nakazać zwrócenie wydatków poniesionych przez gospodarza  

oraz odszkodowania za utracony udokumentowany dochód z nieodbytych zawodów.  

 

§ 9 

 

1. Zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone do sędziego przed zawodami oraz 

w ich trakcie. Zastrzeżenia te muszą być przez sędziego zbadane, a w uzasadnionych 

przypadkach musi on – poprzez kapitana drużyny gospodarzy – wyznaczyć organizatorom 

czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia zawiera w sprawozdaniu  z zawodów treść 

tych zastrzeżeń i wydane zarządzenia, tylko jeśli miało to praktyczne znaczenie (np. 

opóźnione rozpoczęcie meczu). 

2. Protesty dotyczące tożsamości zawodników drużyny przeciwnej mogą być wnoszone – 

najpóźniej do momentu zakończenia zawodów – przez kapitana drużyny. Sprawdzenia 

tożsamości zawodników dokonuje sędzia przed zawodami, w czasie przerwy między 

częściami gry lub po zawodach (zależnie od tego, kiedy wpłynął protest), zawsze w obecności 

kapitanów obu drużyn (w zawodach drużyn młodzieżowych kapitanowi może towarzyszyć 

jedna z wpisanych do protokołu osób funkcyjnych). Przekazana przez sędziego kapitanowi 

informacja o pomeczowym sprawdzaniu tożsamości zobowiązuje wskazanych zawodników, 

uczestniczących w meczu w chwili zgłaszania protestu, do pozostania w miejscu rozgrywania 

zawodów do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu. Jeżeli opinia 

sędziego dotycząca protestu nie satysfakcjonuje wnoszącego kapitana, sędzia musi umieścić 

w sprawozdaniu z zawodów treść jego protestu, wraz z podpisem wnoszącego kapitana (w 

zawodach drużyn młodzieżowych – kierownika drużyny). 

3. Protesty w sprawie zawodów muszą być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki w 

terminie 48 godzin od zakończenia meczu, przy czym kopie protestów powinny być 

przekazane stronie przeciwnej. 

4. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują protokoły z 

wypisanymi imionami nazwiskami zawodników zgłoszonych do zawodów oraz osób 

funkcyjnych zajmujących miejsca w strefie technicznej. Po zakończeniu zawodów kierownicy 

drużyn podpisują sporządzoną przez sędziego informację (załącznik do sprawozdania) o 

karach indywidualnych i innych zdarzeniach dyscyplinarnych – bez względu na to, że wnoszą 

do tych opisów uwagi. 

5. W sprawach dot. weryfikacji meczów oraz przy rozpatrywaniu protestów w sprawie zawodów 

obowiązuje zasada dwuinstancyjności: 

1) w rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Ekstraklasy pierwszą instancją jest Komisja Ligi 

Ekstraklasy SA, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;  



2) w rozgrywkach I i II ligi, Pucharu Polski na szczeblu centralnym, Superpucharu, 

Centralnej Ligi Juniorów U-19, Ekstraligi i I ligi kobiet, Pucharu Polski kobiet, I Polskiej 

Ligi Futsalu, Halowego Pucharu Polski, Ekstraligi i I ligi Futsalu kobiet pierwszą instancją 

jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją 

Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN; 

3) w rozgrywkach III ligi i II ligi kobiet prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone 

związki piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji 

danego związku piłki nożnej, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN; 

4) w rozgrywkach innych niż wymienione w pkt 3  prowadzonych przez związki piłki nożnej 

pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki 

nożnej, a drugą instancją związkowa komisja odwoławcza; 

5) w rundzie jesiennej i wiosennej rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 i 

Centralnej Ligi Juniorów U-15, prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone 

związki piłki nożnej, pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i 

ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek 

i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN; 

6) w rundzie finałowej rozgrywek określonych Centralnej Ligi Juniorów U-17 i 

Centralnej Ligi Juniorów U-15, pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek i 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa Komisja 

Odwoławcza PZPN; 

7) w rozgrywkach młodzieżowych reprezentacji WZPN, prowadzonych z 

upoważnienia przez wyznaczone związki piłki nożnej, pierwszą instancją jest 

wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą 

instancją Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN; 

8) w młodzieżowych rozgrywkach piłki nożnej kobiet organizowanych przez Komisję ds. 

Piłkarstwa Kobiecego PZPN, pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego 

PZPN, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN;  

9) w rozgrywkach Ekstraklasy futsalu pierwszą instancją jest Komisja Ligi Futsal 

Ekstraklasy, drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN; 

10) w młodzieżowych rozgrywkach futsalu organizowanych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN, pierwszą instancją jest Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, a 

drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

6. W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

we wszystkich rodzajach rozgrywek. 

7. Odwołanie od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5 mogą być 

wnoszone w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji  

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

8. W przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie 

zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji, 

składanej bezpośrednio organu do drugiej instancji. 

9. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 

10. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  

 
 
 
 
 

 



§ 10 

 

1. Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN lub 

ZPN. 

 

2. Podczas meczów rozgrywanych w ramach rozgrywek, o których mowa w § 2 ust 1 i 4 oraz 

w § 2a ust. 1 pkt a), b) i d) może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). 

Decyzje w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo 

podejmuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

3. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są 

ostateczne i nie mogą być zmienione.  
 
4. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem 
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych 
i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.  

 

 

§ 11 

 

1. Jeżeli żaden z wyznaczonych sędziów związkowych z jakichkolwiek powodów nie stawi się na 

zawody, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną 

rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do 

przedstawienia kandydata do prowadzenia spotkania.  

2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. 

W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo 

prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, 

przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.  

3. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 

własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania  

z tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów. Sprawozdanie 

powinno być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie.  

4. Jeżeli wyznaczony na dane zawody sędzia z jakichkolwiek powodów nie stawi  

się na nie, nie może ich rozpocząć lub kontynuować, jego funkcję przejmuje: 

• Sędzia Asystent nr 1 – jeśli na zawody wyznaczono dwóch lub trzech sędziów 

związkowych; 

• Sędzia Techniczny – jeśli na zawody wyznaczono czterech sędziów związkowych (chyba 

że Kolegium Sędziów zdecyduje inaczej dla danych zawodów); 

• Dodatkowy Sędzia Asystent nr 1 – jeśli na zawody zostali wyznaczeni dodatkowi 

sędziowie asystenci. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest 

niedopuszczalne.  

5. W przypadku niestawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan drużyny 

gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydata na sędziego asystenta.  

6. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie lub pucharowe, niezależnie od zaistniałych 

opóźnień lub niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe,  

pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako 

towarzyskie, jest nieważna.  

 

 

 



§ 12 

 

1. Przed zawodami kierownik drużyny obowiązany jest do wypełnienia protokołu zawierającego  

skład zespołu, wpisując czytelnie imiona, nazwiska, numery kart i koszulek zawodników. 

Protokół podpisują kapitan i kierownik drużyny. 

2. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie 

zawodnikom stałych numerów. Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki, zgodnie z 

zapisem w protokole sędziowskim. W rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi drużyna winna mieć 

przygotowaną (na ławce rezerwowych) koszulkę meczową bez numeru – na wypadek 

konieczności czasowego zastąpienia zniszczonej (niezdatnej do dalszego użycia) koszulki 

jednego z grających zawodników.  

3. W rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi i Pucharu Polski na szczeblu centralnym, 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:  

k) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający 

wymogi,  

o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych, 

l) Lekarz, posiadający  licencję PZPN, 

m) Trener bramkarzy, 

n) Trener przygotowania fizycznego, 

o) Drugi asystent trenera, 

p) Kierownik drużyny, 

q) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia, 

r) Masażysta, 

s) Drugi masażysta, 

t) Sprzętowy.  

 

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) - j). Jeżeli ławki rezerwowych nie zawierają więcej mie jsc siedzących, co do 

zasady dodatkowe  miejsca 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. 

 

4. W rozgrywkach innych niż wskazane w ust. 3, na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami 

rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli 

klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska 

tych osób winny być wpisane do protokołu. 

5. Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych.  

6. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11, jednak nie mniejszą niż 

7, to skład drużyny może być uzupełniony jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do protokołu.  

7. Liczbę dopuszczalnych wymian zawodników określają regulaminy poszczególnych 

rozgrywek, z zastrzeżeniem zasad określonych w Przepisach Gry i Postanowieniach 

PZPN do Przepisów Gry.  



8. Wymiana zawodników powinna być sygnalizowana za pomocą tablic z numerami zawodnika 

wchodzącego do gry i zawodnika schodzącego z boiska (dotyczy szczebla centralnego).  

9. W rozgrywkach futsalu oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 12 ust. 1)-8) 

będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.  

 

 

§ 13 

 

1. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 

klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów 

powinien poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpić. Drużyna gości jest 

zobowiązana uwzględnić otrzymaną informację, przy doborze strojów meczowych.  

2. Jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 

drużyna gospodarzy ma obowiązek – na polecenie sędziego – zmienić ubiór. 

Odpowiedzialność dyscyplinarną za kolizję strojów ponosi drużyna gości (w przypadku 

prawidłowego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1). 

3. Jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn – 

zmiany koszulki musi dokonać bramkarz.  

 

§ 14 

 

1. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, zawodników i osób 

funkcyjnych oraz za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu sportowego przed 

rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu.  

2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa polega na:  

1) zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom, 

działaczom i zawodnikom; 

2) wyznaczeniu odpowiedniej liczby porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach, którzy 

mają czuwać nad zachowaniem się publiczności; 

3) w przypadku klubu Ekstraklasy, I i II ligi wyznaczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa;  

4) umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy na trybunach  regulaminu obiektu sportowego 

zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;  

5) zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom radiowym 

i telewizyjnym, fotoreporterom i ich obsłudze technicznej, a także przedstawicielom policji;  

6) zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom, 

delegatom, obserwatorom oficjalnie skierowanym na zawody oraz innym uprawnionym 

osobom; 

7) zapewnieniu ochrony pojazdów osób, wymienionych w ust. 6.  

3. W przypadku rozgrywania meczów Ekstraklasy, I i II ligi na boiskach z nawierzchnią naturalną 

obowiązują następujące zasady koszenia trawy: 

• w polach karnych - 3 pasy zieleni (równoległe do linii bramkowej), każdy po 5,5 metra 

szerokości 

• obszar między linią pola karnego, a linią środkową – 6 pasów zieleni, każdy po 6 metrów 

szerokości 

• w przypadku boisk krótszych niż 105 metrów, pas przylegający do linii środkowej winien 

być odpowiednio krótszy (np. na połowie 100-metrowego pola gry powinno być 5 pasów 

po 6 metrów każdy i 1 pas o szerokości 1 metra). 

4. Jeżeli organizator meczu zamierza podlewać murawę przed meczem, winien poinformować o 

tym drużynę przeciwną i sędziów na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym.  



Całe boisko winno być podlewane równomiernie, a nie tylko wybrane strefy.  Podlewanie może 

odbywać się tylko w następujących okresach: 

• do 60 minut przed meczem,  

• między 10 a 5 minutą przed meczem, 

• w przerwie meczu (maksymalnie 5 minut). 

 Sędzia, po konsultacji z wyznaczonym delegatem, ma prawo zmienić powyższe        ustalenia. 

5. W przypadku meczów rozgrywanych w całości lub częściowo przy sztucznym oświetleniu, 

sędzia na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym decyduje, kiedy i w jakiej formie ma być 

włączone to oświetlenie (o ile regulamin danych rozgrywek nie reguluje tej kwestii ). 

Niedopuszczalne jest włączanie sztucznego oświetlenia w czasie gry.  

 

§ 15 

 

1. Organ prowadzący rozgrywki może z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego klubu 

delegować na zawody swojego przedstawiciela.  

2. Pisemne sprawozdanie delegowanego przedstawiciela może stanowić podstawę  

do podjęcia postępowania dyscyplinarnego.  

 

§ 16 

 

O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, stosuje się następujące zasady:  

1. Zawody w rozgrywkach mistrzowskich rozgrywane są systemem mecz i rewanż (każda 

drużyna rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość).  

2. W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli i kategorii wiekowych stosuje  

się następującą punktację: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za mecz 

nierozstrzygnięty – jeden punkt, a za przegraną – zero punktów.  

3. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  

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

decydują:  

1) Przy dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

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

bramkami w spotkaniach tych drużyn,  

c. przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn,  

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spo tkaniach  

z całego cyklu rozgrywek,  

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

z całego cyklu,  

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

zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły których kolejność 

decyduje o spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c,  

a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe  

na neutralnym boisku wyznaczonym przez PZPN lub właściwy związek piłki nożnej.  

2) Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą 

spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami 

podanymi w ust 1) w punktach a, b, c, d oraz e.  

4. Przed rozpoczęciem rozgrywek właściwy organ prowadzący rozgrywki ogłasza regulamin tych 

rozgrywek, który nie może być zmieniany w czasie ich trwania.  



 

§ 17 

 

1. Klub zgłaszający się do PZPN rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od najniższej klasy  
w danym związku piłki nożnej. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego Wojewódzkiego Związku 
Piłki Nożnej prowadzącego dane rozgrywki, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający  
do rozgrywek drużynę w kategorii seniorów może rozpocząć rozgrywki mistrzowskie  

od klasy A, klasy okręgowej lub IV ligi. 
3. Zasady określone w ust. 2 nie dotyczą klubów, których drużyna uczestniczyła wcześniej  

w rozgrywkach w kategorii seniorów, za wyjątkiem zgłoszenia drużyny rezerw.  

 

§ 18 

 

1. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna 

drużyna tego samego klubu.  

2. Drużyny rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas noszą 

nazwę klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: Orkan II, itp.  

3. W rozgrywkach futsalu oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 18 ust. 1 -2 będą 

określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.  

 

§ 19 

 

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

klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek 

niżej o dwie klasy rozgrywkowe.  

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej 

winy, zostanie automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych przesunięta niżej o dwie 

klasy rozgrywkowe bez względu na liczbę zdobytych punktów.  

3. Weryfikacje spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:  

a. w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych 

meczów,  

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

na boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika.  

4. W przypadku zawodów rozgrywanych na zasadzie dwumeczu (mecz i rewanż), rezygnacja z 

udziału w jednym meczu oznacza rezygnację z udziału w dwumeczu.  

 

§ 20 

 

1.a O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, powołanie do pierwszej reprezentacji, 

reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze eliminacyjne i turniej finałowy juniorów U-17  

i U-19, a także na zgrupowania poprzedzające ww. imprezy, co najmniej trzech zawodników 

jednego klubu bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry  

w klubie do rozgrywek seniorów, w których odrębne przepisy związkowe wprowadzają 

obowiązek udziału w meczach takich zawodników, może stanowić podstawę do złożenia przez 

zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu zawodów na inny, wyznaczony  

z urzędu przez organ prowadzący rozgrywki. Organ prowadzący rozgrywki  

przy podejmowaniu decyzji uwzględnia właściwe przepisy oraz terminy FIFA w tym zakresie.  

2. Zawodnik powołany do jednego z zespołów, o których mowa w ustępie 1 lub na zgrupowanie 

kadry tych zespołów, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na zgrupowanie.  



3. Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do podejmowania 

decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry.  

4. W przypadku, gdy zawodnik jest kontuzjowany, a może chodzić, zobowiązany jest  

do stawienia się na miejsce zbiórki, a o dalszym ewentualnym zwolnieniu zadecyduje lekarz 

kadry.  

5. Zawodnik, który na skutek kontuzji lub choroby nie może stawić się na wezwanie PZPN, 

zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza 

klubowego. O zwolnieniu zadecyduje lekarz kadry.  

6. Zawodnik powołany do zespołów reprezentacji, o których mowa w punkcie 1 niniejszego 

paragrafu, ale w nich nie uczestniczący bez zgody kierownictwa Związku lub lekarza kadry, nie 

może brać udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich, o Puchar Ekstraklasy  

i o Puchar Polski, pod rygorem orzeczenia walkoweru.  

 

§ 21 

 

1. Kluby są zobowiązane uzyskać zgodę organów prowadzących rozgrywki na udział  

w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich  

i/lub pucharowych. Bez zgody organu prowadzącego rozgrywki kluby nie mogą uczestniczyć 

w jakichkolwiek towarzyskich spotkaniach międzynarodowych, jeżeli kolidują one z terminami 

spotkań mistrzowskich i/lub pucharowych.  

2. Kluby mogą występować do organu prowadzącego rozgrywki o zmianę terminów spotkań 

mistrzowskich i pucharowych kolidujących z oficjalnymi międzynarodowymi imprezami 

piłkarskimi.  

 

§ 22 

 

1. Kluby zawieszone w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach  

i zawodach nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach piłki nożnej, a rozgrywanie spotkań 

z ich drużynami będzie karane.  

2. Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu klubu należy zweryfikować 

jako walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu do końca rozgrywek 

obowiązuje stosowanie zasad § 19 ust.3.  

 

OPIEKA ZDROWOTNA 

 

§ 23 

 

Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem  

są obowiązani:  

1. poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego zgłoszenia 

do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej musi 

być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz w wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich 

według obowiązującego wzoru.  

2. przeprowadzać okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowywane w karcie badań 

lekarskich.  

 

§ 24 

 

1. Zawodnik piłki nożnej jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie 

zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest 



ważne przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia.  Termin 

ważności badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi 

terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca 

(przykład: jeżeli badanie zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do  15 

września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia 

to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59). 

 

2. W sytuacji, jeśli regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt 

posiadania przez zawodników badań lekarskich potwierdza kierownik lub trener drużyny. 

 

§ 25 

 

1. Upoważnieni przez PZPN i ZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki B testu 

antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu.  

2. Badania lekarskie powinny być przeprowadzane przez poradnie lekarskie.  

3. Kluby Ekstraklasy, I, II i III ligi powinny mieć stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi 

przepisami licencyjnymi.  

4. Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu 

przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:  

a. lekarza – na zawodach Ekstraklasy, I, II i III ligi,  

b. lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki lub innej osoby posiadającej uprawnienia do 

sprawowania opieki medycznej uzyskane zgodnie z przepisami państwowymi – w 

pozostałych klasach rozgrywkowych.  

5. Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej 

apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.  

6. Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje 

konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.  

 

§ 26 

 

1. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej.  

2. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust. 1 spoczywa na klubie,  

który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez drużynę tego klubu. 

Odpowiednio, obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust 1 spoczywa  

na właściwym Związku Piłki Nożnej, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych 

przez reprezentację tego Związku.  

3. PZPN i związki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie  

i po zawodach organizowanych przez kluby.  

 

PRZEPISY FINANSOWE 

 

§ 27 

 

1. Wszystkie umowy między członkami PZPN, w szczególności dotyczące zmiany przynależności 

klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą być zawierane w postaci 

pisemnego dokumentu podpisanego przez statutowych przedstawicieli obu stron, ujawnionych 

we właściwych rejestrach sądowych.  

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z przepisami państwowymi  

i związkowymi, obowiązującymi członków PZPN.  



 

§ 28 

 

Rozgrywki mistrzowskie i pucharowe prowadzone są według następujących zasad finansowych:  

1. W rozgrywkach dwurundowych (mecz i rewanż) gospodarz pokrywa pełne koszty organizacji 

spotkania, a drużyna przeciwnika – koszty uczestnictwa w meczu.  

2. W przypadku rozgrywania jednego meczu, kluby rozliczają całość kosztów i dochodów, 

uczestnicząc solidarnie w zyskach lub stratach, z uwzględnieniem następujących zasad 

naliczania kosztów:  

1) w koszty organizacji spotkania nie mogą wchodzić wydatki związane z korzystaniem  

z obiektu sportowego, jeżeli mecz odbywa się na boisku jednej z tych drużyn,  

2) wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniu przysługują jedynie klubom, które mają 

siedzibę poza miejscem zawodów, koszty uczestnictwa mogą obejmować tylko wydatki za 

przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w danej miejscowości, według 

obowiązujących przepisów.  

3. Wszelkie odstępstwa od postanowień, określonych w ust. 1 i 2 są dopuszczalne za zgodą 

organu prowadzącego rozgrywki na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

zainteresowanymi klubami.  

§ 29 

 

W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz 

zostanie przerwany przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się  

w następujący sposób:  

1. Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna była 

od nich nie zależna (katastrofy ,klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie zakwalifikowania 

przyczyny należy do organów prowadzących rozgrywki.  

2. Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania, 

jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika.  

3. Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot poniesionych kosztów jeśli winę ponosi gospodarz 

spotkania.  

 

§ 30 

 

W sprawach dotyczących kosztów poniesionych w zakresie nierozgranych zawodów o których 

mowa w § 29 rozstrzygają organy prowadzące rozgrywki.  

 

 

§ 31 

 

1. Wynikające z niniejszej uchwały uprawnienia wojewódzkich związków piłki nożnej mogą  

być przekazane na podstawie stosownych uchwał funkcjonującym w ramach tych związków 

OZPN-om lub podokręgom.  

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do organów prowadzących rozgrywki 

piłki nożnej kobiet, futsalu oraz piłki nożnej plażowej.  

 

§ 32 

 

O wszystkich innych sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych niniejszymi przepisami, 

decyduje Zarząd PZPN .  



 

 

 

 

§ 33 

 

Traci moc uchwała Zarządu PZPN z 29 września 2000 roku „Przepisy w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną”  

 

§ 34 

 

Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do wszystkich rozgrywek, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej.  

 

§ 35 

 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

   

  Prezes PZPN 

 
 

94 

 
Uchwała nr VI/94 z dnia 16 czerwca 2017 roku  Zarządu PZPN w  sprawie zmiany Uchwały 

nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej 

 

Na podstawie Art. 36 § 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności 
klubowej: 
 
1. W § 9 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 
 
6.  W przypadku podpisania deklaracji gry amatora, lub w przypadku zawodnika, o którym mowa 
w ust. 5, zawodnik jest zobowiązany do reprezentowania klubu do zakończenia danego sezonu 
rozgrywkowego. 
7. W trakcie sezonu, na podstawie zgodnego, pisemnego oświadczenia klubu i zawodnika, klub 

może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu. W takiej sytuacji potwierdzenie w 
nowym klubie może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych, z uwzględnieniem postanowień 
§ 27 niniejszej uchwały.  
 
2. § 35 ust. 4-5 otrzymują nowe następujące brzmienie: 
 

4. W okresie obowiązującego uprawnienia zawodnika do gry, klub jest odpowiedzialny, pod 

rygorem kary dyscyplinarnej, o której mowa w Art. 102 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, za 

niezwłoczne poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach 

dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP.  

5. Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę stanowi podstawę 

do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki uprawnienia zawodnika do 

gry. 

 



II. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

tj. U. nr VIII/124 z 14.07.2015 

zm. U. nr VI/94 z 16.06.2017 

 

 

Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej  

 
Na podstawie Art. 36 § 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. ZASADY OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Uchwała niniejsza reguluje: 

 

a) status zawodników, 

b) prawa i obowiązki zawodników, 

c) zasady i tryb zgłaszania oraz potwierdzania zawodników, 

d) zasady i tryb zmiany przynależności klubowej przez zawodników, 

e) zasady i tryb uprawniania zawodników do gry, 

f)  zasady przeprowadzania zagranicznych transferów zawodników występujących w 

polskich klubach, 

g) uprawnianie do gry zawodników – cudzoziemców, 

h) sprawy finansowe. 

 
§ 2 
W rozumieniu niniejszych przepisów: 

1. zawodnik – oznacza osobę uprawiająca systematycznie dyscyplinę piłki nożnej i biorąca udział 

w zawodach organizowanych przez PZPN, ligę zawodową, związki piłki nożnej i kluby,  

2. klub sportowy – oznacza podmiot, będący członkiem PZPN, spełniający wymogi, określone we 

właściwych przepisach PZPN o członkostwie, 

3. kontrakt – oznacza umowę o pracę albo umowę cywilnoprawną, zawartą pomiędzy klubem 

sportowym a zawodnikiem profesjonalnym, 

4. klub odstępujący – oznacza klub, z którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić 

przynależność klubową do klubu pozyskującego, 

5. klub pozyskujący – oznacza klub, do którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić 

przynależność klubową z klubu odstępującego, 

6. ekwiwalent za wyszkolenie – oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika wolnego, jaką 

klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu,  

7. ekwiwalent transferowy – oznacza opłatę, którą klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić 

klubowi odstępującemu z tytułu postanowień umowy transferowej,  

8. odszkodowanie –oznacza odszkodowanie, o którym mowa w Art. 9 i 10 Uchwały nr III/54 z dnia 

27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne wymagania dla 

standardowych kontraktów w sektorze zawodowej piłki nożnej,   



9. sezon rozgrywkowy - oznacza okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku 

następnego, 

10. runda rozgrywkowa – oznacza odpowiednio okres od 01 lipca do 31 stycznia roku następnego 

i od 01 lutego do 30 czerwca danego roku, 

11. transfer – oznacza zmianę przynależności klubowej na podstawie umowy zawartej  pomiędzy 

klubem odstępującym, a klubem pozyskującym, na podstawie której zawodnik będący 

zawodnikiem klubu odstępującego, na podstawie obowiązującego kontraktu, bądź 

obowiązującej deklaracji gry amatora, w chwili zawierania umowy transferu, zmienia 

przynależność do klubu pozyskującego. Niedopuszczalny jest transfer zawodnika wolnego. 

Transfer może mieć charakter definitywny lub czasowy, 

12. Ekstraklasa – oznacza rozgrywki najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej mężczyzn, 

prowadzone i zarządzane przez odrębnie do tego celu powołaną spółkę, posiadającą umowę 

z PZPN, określającą podział kompetencji w zakresie prowadzenia rozgrywek najwyższej klasy 

rozgrywkowej, 

13. zawodnik wolny – oznacza zawodnika, który nie jest związany z klubem kontraktem o 

profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub deklaracją gry amatora, 

14. Trzecia strona –  osoba inna niż dwa kluby przeprowadzające transfer zawodnika z jednego do 

drugiego albo każdy poprzedni klub, w którym zawodnik był zarejestrowany,  

15. ITC – oznacza międzynarodowy certyfikat transferowy, wydawany na podstawie i zasadach 

określonych w FIFA Status and Transfer of the Players. 

§ 3 
Jakiekolwiek obowiązki i zobowiązania zawodnika związane z uprawianiem piłki nożnej, jak 
również jakiekolwiek roszczenia wobec zawodnika oraz prawa i roszczenia związane z 
zawodnikiem w związku z uprawianiem przez niego piłki nożnej mogą istnieć i przysługiwać 
wyłącznie klubom i wobec klubów sportowych, pod rygorem nieważności.  

 
§ 4 
W zawodach piłki nożnej objętych systemem rozgrywek ustalonych przez PZPN, właściwy organ 
prowadzący i zarządzający rozgrywkami Ekstraklasy i związki piłki nożnej mogą brać udział jedynie 
zawodnicy zgłoszeni, potwierdzeni i uprawnieni do gry, zgodnie z niniejszymi przepisami.  
 
§ 5 
Za pisemną zgodą macierzystego klubu zawodnik może reprezentować inne organizacje sportowe 
w zawodach nie objętych systemem rozgrywek PZPN, ligi zawodowej lub związku piłki nożnej.  
 

II. STATUS ZAWODNIKÓW 
 
§ 6 
Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika 
profesjonalnego. 
 
§ 7 
Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej nie otrzymali 
wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot 
rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach 

organizowanych przez PZPN i/lub ligę zawodową. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania 
poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i 
szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora. 
 
§ 8 

1. Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy, posiadający z klubem umowę 

zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt) oraz zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki 



nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne 

lub rzeczowe, wyższe od określonego w § 7. 

2. Status zawodnika profesjonalnego posiada również zawodnik, który po ukończeniu 15 roku 

życia podpisał, za zgodą przedstawicieli ustawowych, kontrakt z klubem piłkarskim, na okres 

nie przekraczający 3 lat. Wszelkie postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania 

umowy są nieważne.  

3. Prawa i obowiązki zawodników profesjonalnych oraz szczegółowe zasady, określające 

minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki 

nożnej reguluje odrębna uchwała Zarządu PZPN.  

4. Stosowne postanowienia PZPN i/lub spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami 

Ekstraklasy dotyczące wykorzystania indywidualnych praw zawodników przez PZPN i/lub 

spółkę prowadzącą i zarządzającą rozgrywkami Ekstraklasy lub kluby mają pierwszeństwo 

przed indywidualnymi umowami, chyba, że na podstawie odrębnych przepisów PZPN lub spółki 

prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy postanowiono odmiennie.  

§ 9 

1. Wszyscy zawodnicy o statusie amatora, występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II lub III ligi 

oraz Ekstraligi oraz I ligi kobiet muszą posiadać deklaracje gry amatora.  

2. Zawodnicy występujący w niższych niż III liga klasach rozgrywkowych, którzy nie są 

zawodnikami o statusie zawodnika profesjonalnego powinni posiadać deklarację gry amatora.  

3. Związki piłki nożnej mogą wprowadzić obowiązek posiadania deklaracji gry amatora w klasach 

niższych niż III liga. 

4. Szczegółowe zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o 

statusie amatora określa odrębna uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

5. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w niższej niż III liga klasie rozgrywkowej zawodnika, 

który: 

a) nie posiada deklaracji gry amatora, 

b) nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego, 

c) rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony, mają 

zastosowanie zasady określone w ust. 3 i 4 powyżej. 

6.  W przypadku podpisania deklaracji gry amatora, lub w przypadku zawodnika, o którym 
mowa w ust. 5, zawodnik jest zobowiązany do reprezentowania klubu do zakończenia 
danego sezonu rozgrywkowego. 
7. W trakcie sezonu, na podstawie zgodnego, pisemnego oświadczenia klubu i zawodnika, 
klub może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu. W takiej sytuacji 
potwierdzenie w nowym klubie może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych, z 
uwzględnieniem postanowień § 27 niniejszej uchwały.  
 
§ 10 

1. Zawodnik profesjonalny powinien posiadać kontrakt z klubem zawarty na czas określony nie 

krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat. Jeden z egzemplarzy 

kontraktu, o której mowa powyżej, musi być złożony we właściwym organie, prowadzącym 

dane rozgrywki, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Pomimo nawet nie zawarcia 

kontraktu, o którym mowa powyżej, zawodnik jest uznawany za zawodnika profesjonalnego, 

jeżeli otrzymuje jakiekolwiek świadczenie, oprócz świadczeń określonych § 7 n iniejszej 

Uchwały. Do momentu przedstawienia przeciwnego dowodu przyjmuje się, że każdy zawodnik 

występujący w zespole III ligi lub wyższej klasie rozgrywkowej, jest zawodnikiem 

profesjonalnym. 

2. Kontrakt o którym mowa w § 8 ust.2, obowiązujący w dniu ukończenia przez zawodnika 18 

roku życia, zachowuje w pełni ważność do upływu okresu jego obowiązywania, bez względu 

na osiągnięcie przez zawodnika pełnoletności.   



3. Przed podpisaniem kontraktu klub powinien przeprowadzić badania lekarskie zawodnika. W 

przypadku braku powyższych badań ważność kontraktu nie może być uzależniona od wyniku 

późniejszych badań lekarskich. 

4. Skuteczność zawarcia umowy transferowej lub kontraktu nie może być uwarunkowana 

pozytywnymi wynikami badań medycznych lub uzyskaniem pozwolenia na pracę. 

5. Umowa przy sporządzaniu której skorzystano z usług pośrednika transakcyjnego musi 

zawierać imię oraz nazwisko danego pośrednika, któremu udzielono upoważnienia do 

reprezentowania interesów zawodnika oraz musi być przez niego parafowana.  

6. Kluby są zobowiązane do przestrzegania zobowiązań finansowych wobec zawodników, 

wynikających z postanowień zawartych kontraktów. 

7. O ile statuty i regulaminy FIFA lub UEFA nie przewidują inaczej, organem właściwym do 

rozpoznawania wszelkich sporów majątkowych lub sporów o  prawa niemajątkowe mogących 

być przedmiotem ugody, w tym sporów z zakresu postanowień finansowych kontraktów jest 

Piłkarski Sąd Polubowny.  

8. Niezależnie od postanowień ust. 7, zgodnie z postanowieniami Art. 12 bis FIFA Regulations on 

the Status and Transfer of Players, w przypadku spraw rozpatrywanych przez właściwe organy 

FIFA, względem klubu nierealizującego w terminie płatności wynikających z postanowień 

kontraktu, właściwe organy FIFA mogą zastosować sankcje, jeżeli zwłoka w płatności 

przekracza okres 30 dni. 

§ 11 
W rozgrywkach Ekstraklasy, I II i III ligi oraz Ekstraligi i I ligi kobiet mogą występować wyłącznie 
zawodnicy posiadający podpisany z klubem kontrakt lub podpisaną deklarację gry amatora.  
 
§ 12 

1. Każdy zawodnik, który został potwierdzony jako zawodnik profesjonalny nie może nabyć 

statusu amatora przed upływem 30 dni, licząc od dnia w którym zawodnik brał udział w ostatnim 

meczu w oficjalnych rozgrywkach PZPN i/lub ligi zawodowej, w klubie, w którym był 

zarejestrowany jako zawodnik profesjonalny. 

2. W przypadku odzyskania przez zawodnika statusu amatora klubowi, który taki zawodnik 

opuści, nie będzie wypłacane żadne odszkodowanie. Powyższe nie wyłącza roszczenia klubu 

o wypłatę ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, określonego w odrębnych przepisach  

związkowych. 

3. Jeżeli jednak zawodnik, który w przypadku odzyskania statusu amatora nie ukończył 23 roku 

życia, a w ciągu 30 miesięcy od przywrócenia statusu amatora ponownie uzyska status 

zawodnika profesjonalnego, klub pozyskujący wypłaci odszkodowanie na  zasadach 

przewidzianych przepisami dotyczącymi ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o 

statusie amatora. 

§ 13 
Jeśli istnieją wątpliwości, czy zawodnik, który ponownie nabył status amatora, rzeczywiście gra 
jako amator w klubie pozyskującym, klub, w którym zawodnik był zarejestrowany przed 
odzyskaniem statusu amatora, może zwrócić się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego, właściwego organu prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub 

właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie. 
 
§ 14 
Przynależność klubowa zawodnika, który kończy karierę sportową i w związku z tym pisemnie 
poinformował klub o tym fakcie, nie wygasa wcześniej niż przed upływem 30 miesięcy, licząc od 
dnia, w którym zawodnik brał udział w ostatnim meczu w oficjalnych rozgrywkach PZPN i/lub ligi 
zawodowej, w klubie, w którym był zarejestrowany. 
 
 



§ 15 

1. Klub zawodnika profesjonalnego, który kończy karierę sportową po wygaśnięciu swojego 

kontraktu, nie będzie uprawniony do roszczenia o odszkodowanie ze strony zawodnika. 

2. Jeśli zawodnik profesjonalny, który zakończył karierę przed ukończeniem 23 roku życia, 

zdecyduje się na kontynuowanie kariery, klub do którego przynależy będzie uprawniony do 

ekwiwalentu za jego wyszkolenie według zasad określonych w odrębnej uchwale Zarządu 

PZPN.  

III. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ORAZ POTWIERDZANIA ZAWODNIKÓW 
 
§ 16 

1. Zgłaszanie i potwierdzanie zawodników do klubu może nastąpić jedynie w przypadku 

spełnienia przez zawodnika następujących warunków: 

a) nie jest zgłoszony lub potwierdzony do innego klubu lub jest zwolniony z poprzedniego, 

z wyjątkiem sytuacji określonej w § 24; 

b) uzyska pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku, gdy nie 

ukończył 18 roku życia; 

c) zostanie zarejestrowany w systemie Extranet na podstawie właściwie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego. 

2. Warunkiem potwierdzenia zawodnika do klubu Ekstraklasy, I lub II ligi jest przedstawienie kopii 

potwierdzenia dokonania opłaty na rzecz PZPN z tytułu zmiany przynależności klubowej 

zawodnika. 

3. Wymagane dokumenty klub przekazuje do właściwego związku piłki nożnej celem 

potwierdzenia, na zasadach określonych przez ten Związek 

4. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w złożonych 

dokumentach,  

5. Klub odstępujący jest zobowiązany do wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub 

deklaracji gry amatora z zawodnikiem w ciągu 3 dni od momentu złożenia pisemnego wniosku.  

6. W przypadku braku oświadczenia klubu o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora z 

zawodnikiem, nie wydanego w terminie o którym mowa w ust. 5, wyrejestrowanie zawodnika 

może także nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ związku piłki nożnej 

właściwego dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten 

organ. 

7. Klub odstępujący nie może uzależniać wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub 

deklaracji gry amatora od innych przesłanek niż obowiązujący kontrakt lub deklaracja gry 

amatora. Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie jest związany kontraktem z 

klubem, nie może być uzależniona od zwolnienia z klubu odstępującego.  

8. Prawomocna decyzja lub decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności 

właściwego organu związkowego stanowi podstawę dokonania potwierdzenia i uprawnienia 

zawodnika do klubu pozyskującego przez właściwy Związek, niezależnie od odmowy wydania 

wymaganych dokumentów przez klub odstępujący lub właściwy dla niego Związek, o ile 

pozyskujący klub dokona należnych opłat związanych z procesem wyrejestrowania i 

zarejestrowania zawodnika. Przepis ten stosuje się odpowiednio do zawodnika, który nie jest 

związany umową, w tym kontraktem o uprawianie piłki nożnej, oraz zawodnika amatora, który 

nie złożył deklaracji na nowy sezon. 

§ 17 

1. Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje z chwilą potwierdzenia go do nowego 

klubu przez właściwy związek piłki nożnej w systemie Extranet, przy czym wniosek o jego 

potwierdzenie musi być rozpatrzony najpóźniej w ciągu 7 (siedem) dni od jego złożenia.   



2. Potwierdzenie zawodnika do klubu nie jest równoznaczne z uprawnieniem go do uczestnictwa 

w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN, związek piłki nożnej lub w rozgrywkach 

Ekstraklasy. 

§ 18 
Klub pozyskujący zawodnika obowiązany jest przedłożyć do właściwego związku piłki nożnej 

dokumenty potwierdzające: 

1. wyrejestrowanie z klubu odstępującego i informację o karach dyscyplinarnych;  

2. zawarcie umowy transferowej, prawomocną decyzję lub decyzję której  nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności właściwego organu związkowego, o której  mowa w § 16 ust. 8 

bądź oświadczenie klubu o wygaśnięciu kontraktu bądź deklaracji gry amatora;  

3. pisemną zgodę zawodnika lub rodziców bądź opiekunów prawnych w przypadku zawodnika 

który nie ukończył 18 roku życia; 

4. kontrakt między klubem a zawodnikiem w przypadku zawodnika profesjonalnego;  

5. deklarację gry amatora, o ile organ prowadzący rozgrywki nie postanowi inaczej z 

zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 1; 

6. dowód uregulowania opłat regulaminowych, określonych niniejszą Uchwałą. 

§ 19 
Dokumenty, o których mowa w § 18 ust 2, 4 i 5, muszą być podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli klubu . 
 
§ 20 

1. Żadnym klubom nie wolno zawierać umów, które pozwalają klubowi będącemu/klubom 

będącym stroną umowy oraz jakiejkolwiek osobie trzeciej na uzyskanie możliwości wywierania 

wpływu na niezależność, politykę lub funkcjonowanie swoich drużyn przy zatrudnianiu oraz 

kwestiach związanych z transferem. 

2. Żadnym klubom ani zawodnikom nie wolno zawierać umów z osobami trzecimi, zgodnie z 

którymi osoba trzecia zostaje uprawniona do uczestniczenia, w całości lub w części, w 

rekompensacie wypłacanej w związku z przyszłym transferem zawodnika z jednego klubu do 

drugiego lub na osobę trzecią zostają przeniesione jakiekolwiek prawa w związku z przyszłym 

transferem lub rekompensatą za transfer. 

3. Jakiekolwiek porozumienia lub umowy pomiędzy klubem oraz osobą trzecią nie mogą utrudniać 

realizacji stosunku członkostwa i pochodnych do niego stosunków pracowniczych albo 

cywilnoprawnych zawodnika w klubie piłkarskim. 

4. Każda czynność prawna lub faktyczna naruszająca postanowienia ust. 1 -3 stanowi naruszenie 

dyscypliny związkowej. 

IV. ZASADY I TRYB ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ PRZEZ ZAWODNIKÓW 
 
§ 21 

1. Zawodnik może być potwierdzony jednocześnie tylko w jednym klubie. 

2. Zawodnicy mogą być potwierdzeni maksymalnie do trzech klubów w ciągu okresu od 1 lipca 

do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych 

meczach jedynie w dwóch klubach. 

3. Zawodnik może zmienić przynależność klubową wyłącznie w okresach transferowych, z 

zastrzeżeniem postanowień niniejszej uchwały. 

4. Klub, który zamierza podpisać kontrakt z zawodnikiem musi poinformować o tym pisemnie 

aktualny klub zawodnika, zanim rozpocznie negocjacje z zawodnikiem.  

5. Zawodnik może podpisać kontrakt z innym klubem wyłącznie jeżeli jego kontrakt lub deklaracja 

gry amatora wygasły lub wygasną w ciągu sześciu miesięcy.  



6. Kluby są zobowiązane do przestrzegania zobowiązań finansowych wobec innych klubów, 

wynikających z postanowień zawartych umów transferowych. 

7. O ile statuty i regulaminy FIFA lub UEFA nie przewidują inaczej, organem właściwym do 

rozpoznawania wszelkich sporów majątkowych lub sporów o prawa niemajątkowe mogących 

być przedmiotem ugody, w tym sporów z zakresu postanowień finansowych umów 

transferowych, jest Piłkarski Sąd Polubowny.  

8. Niezależnie od postanowień ust. 7, zgodnie z postanowieniami Art. 12 bis FIFA Regulations on 

the Status and Transfer of Players, w przypadku spraw rozpatrywanych przez właściwe organy 

FIFA, względem klubu nierealizującego w terminie płatności wynikających z postanowień 

umowy transferowej właściwe organy FIFA mogą  zastosować sankcje, jeżeli zwłoka w 

płatności przekracza okres 30 dni.  

§ 22 

1. Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje: 

a) na podstawie umowy zawartej między zainteresowanymi klubami, lub  

b) na podstawie oświadczenia klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem, 

wydanego w ciągu 3 dni od zgłoszenia wniosku o wydanie takiego oświadczenia. lub  

c) na podstawie decyzji podjętej przez organ prowadzący dane rozgrywki związku piłki nożnej 

właściwy dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten 

organ. 

2. Zawodnik, który ukończył 19 rok życia może zmienić przynależność klubową, jedynie do klubu 

posiadającego zespół uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich seniorów.  

3. Każdy podpisany aneks do umowy transferowej definitywnej lub czasowej musi być najpóźniej 

w ciągu 7 dni od daty jego podpisania przekazany do organu prowadzącego rozgrywki.  

4. Za terminowe przekazanie aneksu do organu prowadzącego rozgrywki odpowiedzialny jest 

klub pozyskujący zawodnika. 

5. Nie jest dozwolone zawarcie w treści umowy transferu definitywnego obowiązku powrotu 

zawodnika do odstępującego klubu w przypadku nie realizacji przez klub pozyskujący kolejnych 

rat płatności. 

§ 23 

1. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących  

w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi oraz Ekstraligi i I ligi kobiet może nastąpić  

w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających 

każdego roku w terminach: 

a) od 1 lipca do 31 sierpnia; 

b) od 1 lutego do ostatniego dnia lutego. 

2. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach 

Centralnej Ligi Juniorów, III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych, a także II i III ligi kobiet 

może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) 

przypadających każdego roku w terminach: 

a) od 1 lipca do 31 sierpnia; 

b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik 

zostaje uprawniony 

3. W zimowym oknie transferowym, zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów 

uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi i I ligi kobiet, może nastąpić 

wyłącznie w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego. W sytuacji potwierdzenia zawodnika 

do klubu po tym okresie, nie jest dozwolone uprawnienie takiego zawodnika do rozgrywek 

Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi i I ligi kobiet. 



4. Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z 

dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w 

terminach: 

a) od 1 lipca do 30 września; 

b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której zawodnik 

zostaje uprawniony 

5. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, o których mowa w § 18 

w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, wówczas potwierdzenie i 

uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie.  

6. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni 

dzień terminu uważa się następny dzień roboczy. 

7. W sytuacji, gdy klub uczestniczący w rozgrywkach UEFA zobowiązany jest do uprawnienia 

zawodników do rozgrywek UEFA przed rozpoczęciem okresu transferowego, potwierdzenie i 

uprawnienie zawodników może nastąpić na 7 dni przed upływem terminu zgłoszenia 

zawodników do rozgrywek UEFA. 

§ 24 

1. W przypadku sporów pomiędzy zainteresowanymi klubami co do wysokości ekwiwalentu, 

zawodnik może być uprawniony do gry w klubie.  

2. W decyzji ustalającej wysokość ekwiwalentu właściwy organ określa termin jej zapłaty, nie 

dłuższy niż 14 dni od dnia kiedy decyzja stała się prawomocna. 

3. Brak realizacji zapłaty ekwiwalentu w określonym terminie powoduje automatyczne 

zweryfikowanie wyników meczów z udziałem zawodnika, jako walkower 0:3 na niekorzyść 

drużyny klubu pozyskującego. 

 § 25 
W okresie odbywania prawomocnej kary czasowej dyskwalifikacji, zawodnik nie może zmienić 
przynależności klubowej.  
 
§ 26 

1. Zawodnicy mogą być transferowani czasowo do gry w innym klubie w okresach przewidzianych 

w § 23, na okres co najmniej do rozpoczęcia następnego okresu transferowego, z 

zastrzeżeniem § 27. 

2. Aneks do umowy transferu czasowego przedłużający okres obowiązywania umowy musi być, 

pod rygorem nieważności, zawarty przed upływem terminu określonego w pierwotnej umowie.  

3. Czasowy transfer zawodnika profesjonalnego może nastąpić na okres nie dłuższy niż okres 

obowiązywania kontraktu w klubie odstępującym. W takim przypadku, klub pozyskujący jest 

zobowiązany do podpisania z zawodnikiem kontraktu na okres odpowiadający okresowi 

wypożyczenia. 

4. Czasowy transfer zawodnika o statusie amatora może nastąpić na okres obejmujący co 

najmniej jedną rundę rozgrywkową, przy czym nie dłuższy niż do zakończenia danego sezonu 

rozgrywkowego. 

5. Klub pozyskujący zawodnika na podstawie umowy transferu czasowego, nie może go 

transferować do innego klubu. 

6. Umowa między zainteresowanymi klubami nie może być zawarta bez pisemnej zgody 

zawodnika.  

7. Zawodnik czasowo transferowany może powrócić przed upływem umowy do klubu 

odstępującego za zgodą stron i zawodnika.  

8. W sytuacji przedstawionej w ust. 7 niezbędnie jest podpisanie stosownego aneksu do umowy.  



9. Nie jest dozwolone wprowadzanie do treści umowy transferu czasowego warunku 

wcześniejszego powrotu zawodnika do klubu odstępującego w sytuacji braku płatności całości 

kwoty ekwiwalentu transferowego lub kolejnych rat finansowych. 

10. Po upływie okresu czasowego transferowania zawodnik staje się automatycznie piłkarzem 

klubu odstępującego. Wyrejestrowania zawodnika w systemie Extranet dokonuje Związek Piłki 

Nożnej właściwy dla klubu pozyskującego zawodnika na podstawie umowy transferu 

czasowego. 

11. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po okresie transferu czasowego, 

klub macierzysty jest obowiązany przedłożyć dokumenty zawierające adnotację o nałożonych 

na zawodnika karach w Związku Piłki Nożnej, na terenie którego zawodnik uprawiał piłkę nożną 

na podstawie transferu czasowego. 

§ 27 

1. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których mowa w § 

23 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach:  

a) rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum, z uwzględnieniem postanowień 

ust. 3, 

b) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, którego nie łączy żadna umowa 

z klubem i który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach 

piłkarskich w Polsce lub za granicą,  

c) w razie rozwiązania umowy (kontraktu) z zawodnikiem za porozumieniem stron wskutek 

wycofania się I zespołu z rozgrywek piłkarskich na przykład w związku z likwidacją klubu 

lub sekcji piłki nożnej, zmianą zakresu działalności klubu lub ogłoszeniem upadłości klubu, 

z uwzględnieniem postanowień Uchwały Uchwała nr IV/128 z dnia 17 kwietnia 2013 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i 

uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek 

piłkarskich, 

d) prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności Izby ds. 

Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu lub nieważności 

kontraktu,  

e) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika występującego na pozycji 

bramkarza w sytuacji przewlekłej kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem 

lekarskim, przynajmniej dwóch bramkarzy, zgłoszonych do rozgrywek w danej klasie 

rozgrywkowej, 

f) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, który dotychczas nigdy nie był 

potwierdzony do żadnego klubu, 

g) gdy wystąpienie PZPN o wydanie ITC nastąpiło przed zakończeniem okresu 

transferowego. 

2. Poza okresem jednego z dwóch okien transferowych, o których mowa w § 23 mogą być także 

potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i potwierdzeni do 

żadnego z klubów. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a)  macierzysty klub, na podstawie wystąpienia 

rodziców lub opiekunów ustawowych zawodnika, każdorazowo zobowiązany jest udzielić 

zawodnikowi nieodpłatnie czasowego zwolnienia na grę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 

przez zawodnika 16 roku życia. 

4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego tj. do 31 sierpnia 

danego roku posiadali status zawodnika wolnego mogą być potwierdzeni do klubu w czasie 

trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 28 lutego roku następnego, a 

następnie uprawnieni do gry. 



5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do ostatniego 

dnia lutego danego roku posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu  

w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a 

następnie uprawnieni do gry. 

§ 28 

1. Zawodnicy o statusie amatora mogą być transferowani definitywnie na zasadach 

przewidzianych dla zawodników profesjonalnych, przy czym powyższa zmiana następuje na 

podstawie umowy między zainteresowanymi klubami i może mieć charakter odpłatny.  

2. W przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami w sprawie zmiany przyna leżności 

klubowej zawodnika - amatora, kiedy nie złożył on deklaracji gry amatora w klubie na kolejny 

sezon rozgrywkowy o zmianie jego przynależności klubowej rozstrzyga Wydział Gier związku 

piłki nożnej, w przypadku klubów z różnych związków piłki nożnej - Komisja ds. Rozgrywek i 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, zaś w przypadku klubów uczestniczących w rozgrywkach 

Ekstraklasy – właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy.  

3. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie kwestii przynależności klubowej, o której mowa w ust. 2 mogą 

wystąpić klub pozyskujący i zawodnik. 

§ 29 

1. Organami właściwymi do podejmowania decyzji w I instancji w sprawach zmiany 

przynależności klubowej zawodników są: 

a. właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy – w 

sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu uczestniczącego w 

rozgrywkach Ekstraklasy; 

b. Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w sytuacji zmiany 

przynależności klubowej zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach I i II ligi, 

Ekstraligi i I ligi kobiet oraz w sytuacji sporu między klubami, których siedziby znajdują 

się na terenie różnych związków piłki nożnej; 

c. właściwy organ związku piłki nożnej w sytuacji zmiany przynależności klubowej 

zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach III ligi, prowadzonych przez ten 

Związek; 

d. właściwy organ związku piłki nożnej w sytuacji zmiany przynależności klubowej 

zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach prowadzonych przez ten 

Związek. 

2. Organami właściwymi do podejmowania decyzji w II instancji w sprawach zmiany 

przynależności klubowej zawodników są: 

a. Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN w stosunku do decyzji podjętych w I instancji 

przez właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy i 

Komisję ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN; 

b. Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego w stosunku do decyzji podjętych 

w I instancji przez właściwy organ związku piłki nożnej prowadzący rozgrywki III ligi;  

c. komisja odwoławcza Związku Piłki Nożnej w stosunku do decyzji podjętych w I instancji 

przez właściwy organ związku piłki nożnej. 

3. Odwołanie od decyzji I instancji winno być wniesione w terminie 3 dni od daty otrzymania 

decyzji wraz z uzasadnieniem. 

4. Organ I instancji jest zobowiązany do przekazania dokumentacji zgromadzonej w trakcie 

prowadzonego postępowania niezwłocznie po wystąpieniu organu II instancji.  

5. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne. 

 
 



V. ZASADY I TRYB UPRAWNIANIA ZAWODNIKÓW DO GRY  

 
§ 30 

1. Szczegółowe zasady uprawniania zawodników do gry określa organ prowadzący rozgrywki. W 

szczególności ustala formę i sposób przekazania dokumentów niezbędnych do dokonania 

uprawnienia zawodników do gry. 

2. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych personalnych i sportowych 

zawartych w wystąpieniu o uprawnienie. 

3. Organ prowadzący dane rozgrywki obowiązany jest uprawnić zawodnika niezwłocznie, nie 

później jednak niż w okresie 10 dni od daty otrzymania wystąpienia klubu.  

4. Organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję o zawieszeniu  bądź cofnięciu uprawnienia 

zawodnika do gry, w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach, na podstawie 

których dokonano uprawnienia do gry. 

5. Uprawnienie do gry zawodnika pozyskanego z klubu zagranicznego, może nastąpić po 

przekazaniu organowi prowadzącemu rozgrywki ITC.  

6. W przypadku, gdy polski klub pozyskujący wystąpił za pośrednictwem PZPN do właściwej 

federacji o wydanie ITC, potwierdzenie zawodnika do klubu może mieć charakter warunkowy i 

nie upoważnia do uprawnienia zawodnika do czasu wydania ITC przez właściwą federację lub 

na skutek decyzji FIFA.  

VI. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAGRANICZNYCH TRANSFERÓW ZAWODNIKÓW 
WYSTĘPUJACYCH W POLSKICH KLUBACH 

 
§ 31 
Zawodnicy występujący w polskich klubach mogą być transferowani do zagranicznego klubu na 
zasadach określonych przez FIFA Status and Transfer of the Players.   
 
§ 32 
Z wnioskiem o wydanie ITC zwraca się do PZPN federacja zagraniczna nowego klubu zawodnika.  
 
§ 33 
Umowę transferową z klubem zagranicznym zawiera bezpośrednio klub polski.  
 

§ 34 
Zawodnik, który był czasowo transferowany do zagranicznego klubu, staje się po powrocie do kraju 
automatycznie zawodnikiem odstępującego klubu. 
 
VII. UPRAWNIANIE DO GRY ZAWODNIKÓW – CUDZOZIEMCÓW 
 
§ 35 

1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – 

cudzoziemców. 

2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i 

uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, 

przy czym uprawnienie do gry może nastąpić po przedstawieniu przez klub dokumentów 

zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie 

przez zawodnika zezwolenia na pracę. Liczbę zawodników - cudzoziemców spoza obszaru 

Unii Europejskiej mogących równocześnie występować w poszczególnych meczach określają 

odrębne przepisy PZPN i regulaminy poszczególnych rozgrywek.  

3. W sytuacji potwierdzenia do klubu zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej, 

jego uprawnienie do gry może nastąpić po dostarczeniu organowi prowadzącemu rozgrywki 

dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP.  



4. W okresie obowiązującego uprawnienia zawodnika do gry, klub jest odpowiedzialny, 

pod rygorem kary dyscyplinarnej, o której mowa w Art. 102 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN, za niezwłoczne poinformowanie organów prowadzących 

rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia 

zawodnika na terytorium RP.  

5. Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę stanowi 

podstawę do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki uprawnienia 

zawodnika do gry. 

6. Zawodnik - cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i 

uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, 

w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7  

7. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika 

- cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem posiadania 

przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika -  

cudzoziemca w Polsce. 

8. Ustala się, iż w każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do 

gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie.  

VIII. SPRAWY FINANSOWE 
 
§ 36 
Opłaty za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w rozgrywkach wszystkich klas ustalają 
we własnym zakresie związki piłki nożnej, z uwzględnieniem postanowień § 37 ust. 18.  
 
§ 37 

1. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na 

rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za 

wyszkolenie. 

 

2. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferu 

definitywnego lub czasowego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku 

Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie 

może być mniejsza niż równowartość 100 dolarów USA. 

 

3. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu polskiego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz 

macierzystego Związku Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za 

wyszkolenie. 

 

4. Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego, na podstawie umowy transferu definitywnego 

– odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku 

Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie 

może być niższa niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi : 1.500 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 1.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 200 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 150 zł. 

 

5. Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego, na podstawie umowy transferu czasowego – 

odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku 



Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie 

może być niższa niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 1.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi : 750 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 750 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 150 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 100 zł. 

 

6. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na  rzecz 

Polskiego Związku Piłki Nożnej 1,5% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego 

lub ekwiwalentu za wyszkolenie. 

 

7. Klub odstępujący zawodnika do klubu polskiego zobowiązany jest do dokonania opłat na rzecz 

właściwego Wojewódzkiego ZPN w ciągu 14 dni od dnia otrzymania ustalonego ekwiwalentu 

transferowego lub ekwiwalentu za wyszkolenie. 

W przypadku, gdy ekwiwalent transferowy lub ekwiwalent za wyszkolenie przekazywany jest 

w ratach, wówczas  wpłata całej wymaganej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni od  dokonania 

zapłaty I raty. 

 

8. Klub odstępujący zawodnika do klubu zagranicznego zobowiązany jest do dokonania opłat na 

rzecz właściwego Wojewódzkiego ZPN i PZPN w ciągu 14 dni od dnia wydania ITC.  

W przypadku, gdy ekwiwalent transferowy lub ekwiwalent za wyszkolenie przekazywany jest 

w ratach, wówczas  wpłata całej wymaganej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni od dokonania 

zapłaty I raty. 

 

9. Klub pozyskujący zawodnika wolnego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego 

Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto usta lonego ekwiwalentu za wyszkolenie, przy czym 

wpłata nie może być niższa niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 4.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi: 3.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 2.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 400 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 300 zł. 

 

10. Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu definitywnego – odpłatnego lub 

nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od 

kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa 

niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi : 1.500  zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 1.000 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 200 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 150 zł. 

 

11. Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu czasowego – odpłatnego lub 

nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od 

kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa 

niż: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 1.000 zł 



• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi : 750 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 750 zł 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet: 150 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 100 zł. 

 

12. W przypadku dokonywania płatności transferowych w walutach obcych, opłaty wskazane w 

ust. 1, 2, 6, 9-11 rozliczane są wg kursu NBP obowiązującego w dniu wydania ITC.  

 

13. Klub pozyskujący zawodnika zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Polskiego Związku Piłki 

Nożnej:  

▪ dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.500 zł 

▪ dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi : 1.500 zł 

▪ dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi: 1.000 zł 

 

14. Klub pozyskujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty w dniu wystąpienia o potwierdzenie 

zawodnika w macierzystym Związku Piłki Nożnej. 

 

15. Opłaty za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w prowadzonych przez siebie 

rozgrywkach, ustalają we własnym zakresie Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, przy czym:  

• w przypadku rozgrywek piłki nożnej mężczyzn opłaty nie mogą przekraczać wysokości 

75% ustalonych dla zawodników II ligi, 

• w przypadku rozgrywek piłki nożnej kobiet opłaty nie mogą przekraczać wysokości 75% 

ustalonych dla zawodniczek I ligi kobiet. 

 

16. Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, klub pozyskujący zawodnika, zobowiązany jest 

dokonać wpłaty na konto związku piłki nożnej, za uzyskanie danych o karalności i 

wyrejestrowanie zawodnika, w następującej wysokości: 

• w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach  

Ekstraklasy – 750 złotych, 

• w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach I lub 

II ligi – 500 złotych, 

• w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach III ligi 

- 300 złotych, 

• w przypadku zawodników uczestniczących w klubie odstępującym w rozgrywkach klas 

niższych - 150 złotych, 

• nie pobiera się opłat w przypadku zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach piłki 

nożnej kobiet. 

17. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po upływie okresu czasowego 

transferowania opłaty nie są pobierane. W tym przypadku związek na terenie którego 

zawodnik uprawiał piłkę nożną na zasadzie transferu czasowego jest zobowiązany sporządzić 

na wyrejestrowaniu adnotację o nałożonych karach.   

18. Na wniosek klubu lub zawodnika właściwy związek piłki nożnej może obniżyć wysokość opłat 

o których mowa w ust. 1-5 i 9-11 lub zwolnić klub z obowiązku ich uiszczenia. 

19. W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym oknie transferowym do 

wyższej klasy, niż klasa, do której ten sam klub w tym samym oknie transferowym już dokonał 

uprawnienia tego zawodnika, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w 

wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością już uiszczonej opłaty, a opłaty należnej 

z tytułu uprawnienia zawodnika do klasy, do której zostaje on uprawniony. Różnica jest płatna 

na rzecz właściwego związku piłki nożnej. 



IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 38 

1. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.  

2. W przypadku, gdy na mocy FIFA Status and Transfer of the Players określono postanowienia, 

obowiązujące wszystkie federacje, przepisy FIFA Status and Transfer of the Players stosuje 

się odpowiednio.  

3. W przypadku braku regulacji krajowej, postanowienia FIFA Status and Transfer of the Players 

stosuje się odpowiednio.  

 

II. Tracą moc: 

1. Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie statusu zawodników występujących w 

polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej.  

2. Uchwała nr VI/86 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie uprawnień zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach UEFA 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 
2015 r. 

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 
 

95 
 

Uchwała nr VI/95 z dnia 16 czerwca  2017  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 eliminacyjnego do 
Mistrzostw Świata reprezentacji Polski Kobiet WA, Polska – Białoruś, zaplanowanego na 15 
września 2017 roku. 
 
II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.  

  
III.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji dot. 
lokalizacji ww. meczu reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez organizatora 
warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
 
 

96 
 

Uchwała nr VI/96 z dnia 16 czerwca   2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży biletów na mecz eliminacyjny do 

Mistrzostw Świata Polska-Kazachstan, 4 września  2017 roku”    
 
 

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



I.   Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży biletów na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata 

Polska-Kazachstan, 4 września  2017 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 
 

97 
 

Uchwała  nr  VI/97 z dnia 16 czerwca 2017   roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie  utworzenia nowych Akademii Młodych Orłów w sezonie 2017/2018  
 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 2) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Od sezonu 2017/2018 dopuszcza się możliwość utworzenia maksymalnie 9 nowych Akademii 
Młodych Orłów na terenie całej Polski. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
98 

 
Uchwała  nr  VI/98  z dnia  16 czerwca  2017   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 7 lipca   2017 roku.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

99 
 

Uchwała nr VI/99 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanego zespołu składników 

niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do 
uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej szczebla centralnego przez Stowarzyszenie MKS 

CHOJNICZANKA 1930 na rzecz Spółki Akcyjnej MKS CHOJNICZANKA 1930 SA 
 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN  w zw. z par. 18 ust.5 i par. 19 ust. 1  Uchwały nr 
XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie, postanawia się, co następuje:  
 
I. Zarząd PZPN niniejszym wyraża zgodę  na zbycie zorganizowanego zespołu składników 
niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa 

w rozgrywkach piłki nożnej szczebla centralnego przez Stowarzyszenie MKS CHOJNICZANKA 
1930 na rzecz Spółki Akcyjnej MKS CHOJNICZANKA 1930 SA. 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

           Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
 


